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ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

Ì‡Í‡ÚÍÓ
—ÔËÒ‡ÌËÂ »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛ ÓÚÔ‡ÁÌÛ‚‡ 11 ÓÊ‰ÂÌ ‰ÂÌ
На 3 декември т.г. индустриалното списание на България - Инженеринг
ревю, отбеляза тържествено единадесетия си рожден ден. Тази година,
ентусиазираният екип на редакцията посрещна стотиците си гости, сред
които клиенти, читатели, приятели и почитатели, в столичния клуб
El Corazon.
Под ритъма на непреходни диско хитове екипът на Инженеринг ревю и
гостите по традиция се включиха със сърце и крака в празника. За найсмелите имаше и музикални импровизации с маракаси, както и специални
пироефекти.
Напълно в духа на тържествата от предходното десетилетие, веселбата приключи в ранните зори на следващия ден.
Целият екип на списание Инженеринг ревю честити на всички свои клиенти, читатели и приятели новата 2009 година, като им пожелава здраве,
щастие и успехи в бизнеса!

—Ú‡ÚË‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚ Á‡‚Ó‰ Á‡ ÓÔ‡ÍÓ‚ÍË ‚ ≈ÚÓÔÓÎÂ
В края на месец ноември т.г. бе направена символичната първа копка на
нов завод в покрайнините на град Етрополе, съобщи за сп. Инженеринг ревю
Божидар Белов, отговорник за изпълнението на проекта. Предприятието
ще произвежда опаковки за хранително-вкусовата промишленост и ще
осигури 35-40 нови работни места. Инвеститор на обекта е международният холдинг със седалище в Австрия „Петрузалек“, собственост на италианската компания „Сирап – Джема“, водещ европейски производител на
пластмасови продукти. Сред официалните гости на събитието бяха Салваторе Лучезано и Ренато ди Марти, президенти на компаниите, и кметът
на община Етрополе инж. Богомил Георгиев. „Новият завод ще е първият по
рода си в България. Холдингът има осем такива предприятия в Италия и по
един в Полша, Франция, Русия и Унгария. Общо в концерна работят 1600
човека. Продукцията на завода в Етрополе ще обслужва търговската мрежа в България, Италия и Полша. За негов управител е назначен етрополецът Мариян Петров. Окончателното завършване на обекта се очаква да
стане в края на 2009 година“, допълва г-н Белов.

Camozzi ÌÓÏËÌË‡Ì‡ ‚ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Superbrands
Марката Camozzi е предложена за участие в програмата Superbrands,
съобщи за списание Инженеринг ревю Здравка Дабижева, управител на фирма
LD, представител за България на компанията Camozzi. „Superbrands е независима арбитражна програма, представяща своята дейност в 83 страни
по света. На всеки 2 години Superbrands съставя кратка листа от 500 марки
(фирмени и продуктови) с информация за оборот на фирмата, брой заети
лица, тип и срок на инвестициите, маркова осведоменост, продукти, свързани с марката, и равнище за лидерство в продуктовия сектор. Марките са
класирани по качество, надеждност и отличие, с признат авторитет и
доказани способности да отговарят на предизвикателствата на пазара по
печеливш начин. Тази година проучването определи Camozzi като достойна
за това признание“, допълни г-жа Дабижева.

10

декември 2008



ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

Ì‡Í‡ÚÍÓ
œÓ‚Â‰Â ÒÂ ÍÓÌÙÂÂÌˆËˇÚ‡ ¿ ”—“» ¿ 2008

инж. Борис Михайлов

На 5 и 6 декември т.г. в Института по механика към Българска академия
на науките в столицата се проведе конференцията АКУСТИКА 2008. Първият етап на форума премина в ТУ - Варна на 24 и 25 октомври. Конференцията
бе организирана от Националната секция по акустика, Българската асоциация за обществен контрол и управление на шума, Съюзът по електротехника, електроника и съобщения, Институтът по механика - БАН, ТУ - Варна,
катедра „Радиотехника“. Събитието се проведе със съдействието на фирма
Спектри. „Тематиката на конференцията обхвана фундаментални и научноприложни проблеми на акустиката: електроакустика; строителна акустика;
акустика на зали; обработка на звукови сигнали; хидроакустика и физическа
акустика. Сред застъпените в докладите теми бяха и вибрации на машини;
въздействие на шума и вибрациите върху човека; акустичен и безразрушителен контрол и съвременна нормативна база, действаща у нас“, съобщи за сп.
Инженеринг ревю инж. Борис Михайлов, управител на фирма Спектри.

—˙‚ÏÂÒÚÂÌ ÒÂÏËÌ‡ Ì‡ ≈“» ¡˙Î„‡Ëˇ Ë ≈ÎÂÍÚËÒ
В края на ноември ЕТИ България и един от дистрибуторите за град Варна
- фирма Електрис, бяха домакини на презентация, посветена на гамата
електроинсталационни изделия на словенския производител ETI. Семинарът
се проведе в конферентна зала Дали на хотел Golden Tulip във Варна, в
присъствието на над 50 електроинсталатори и проектанти, поканени със
съдействието на Камарата на инженерите в града. Лектори на събитието
бяха Александър Маркович, управител на ЕТИ България, инж. Любомир Христов, ръководител Маркетинг, и инж. Цветан Стефанов, мениджър продажби. Чрез видеовръзка със Словения приветствие към гостите отправи и
г-н Копрившек от ETI. „Интересът от страна на присъстващите специалисти бе повече от задоволителен. Получи се и интересна дискусия по презентираните теми. Фирма ЕТИ България поощри трима от гостите на събитието с награди. През следващата година планираме организацията на
мащабна презентация в град София и тематични презентации за новите
ни продукти“, коментират от ЕТИ България.

ÓÛÒ »ÌÚÂÌÂ¯˙Ì˙Î ÓÚÍË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó Û Ì‡Ò

Йоана Кехлибарова
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Отскоро Корус Интернешънъл, вторият по големина европейски стоманопроизводител, откри офис в България, съобщи за списание Инженеринг
ревю Йоана Кехлибарова, управител на българския офис. „Създаването на
представителството ще даде възможност на компанията да засили позициите си и да разшири присъствието си в региона, както и ще спомогне за
по-добро разбиране на местните пазарни необходимости. Очакванията ни
са основни клиенти на Корус Интернешънъл да са компании, ангажирани в
сферата на тежката промишленост и инфраструктурните проекти“, заяви г-жа Кехлибарова. „Благоприятното географско положение на България е
сред причините за решението на компанията да основе представителство
тук, тъй като една от целите й е създаването на широка мрежа в Централна и Източна Европа. Смятаме, че членството на България в Европейския съюз и подобряващата се бизнес среда в страната ще предоставят
възможност за успешно развитие на бизнеса ни в средносрочен план“, допълни управителят на Корус Интернешънъл България.

декември 2008



ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

Ì‡Í‡ÚÍÓ
Melrose Resourcesm ˘Â ËÌ‚ÂÒÚË‡ 90 ÏÎÌ. USD
Шотландската компания за нефт и газ Melrose Resourcesm планира да
осъществи първата инжекция в предстоящо газово хранилище край Галата
през третото тримесечие на 2009 г.
Хранилището за природен газ ще бъде разработвано поетапно за период
от три години, като за създаването на капацитет за съхранение на 1.8
млрд. куб.м. газ ще бъдат инвестирани 90 млн. USD. Шотландските инвеститори посочват, че планират сключването на второ споразумение с Булгаргаз, според което на българската газова компания ще бъде разрешено да
влезе в проекта в Галата, като закупи до 40% дялово участие, се съобщава
в информация публикувана на официалния интернет сайт на шотландската
компания.

‘ËÏ‡ —≈ÃŒ Ó·Á‡‚Â‰Â Î‡·Ó‡ÚÓËˇ ‚ “” - √‡·Ó‚Ó
На 4 декември т.г. в присъствието на официални гости и регионални
медии ректорът на ТУ - Габрово и ръководството на фирма СЕМО официално откриха лабораторията по програмируеми логически контролери
Unitronics. Тя е предназначена за обучение на студентите от катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника“. Лабораторията ще се
оглавява от ръководителя на катедрата доц. Тошко Ненов. Оборудвана е с
програмируеми логически контролери на компанията Unitronics, Израел Unitronics PLC&HMI, компютърна техника и симулационни стендове.
„ТУ-Габрово се нуждаеше от съвременно оборудвана лаборатория за осъществяване на обучението на студентите по автоматизация на производствени процеси в съответствие с най-съвременните технологии. Като
член на лабораторията, фирма СЕМО ще се грижи за нейното осъвременяване и ще предоставя на учебното заведение най-новите продукти и софтуер“, коментира за списанието инж. Петър Христов, управител на фирма СЕМО.

¬ÂÎËÒ ¡˙Î„‡Ëˇ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ ÔÓ ÎËˆÂÌÁ Ì‡ AREVA
Наскоро фирма Велис България официално стартира производство на
модулни разпределителни уредби средно напрежение FLUOKIT M24+, по лицензионен договор с AREVA T&D, съобщи за сп. Инженеринг ревю Венета
Тодорова, управител на Велис България. „Производството започна с асемблиране на прототип, който успешно премина одиторската проверка от
комисия на AREVA T&D. След проверката ни беше издаден лицензионен сертификат. Във връзка с доставките, производството и продажбите на
модулни разпределителни уредби от гамата FLUOKIT M24+, Велис България
внедри системата за управление на качеството ISO 9001:2000, за производство и търговия на електрооборудване“, допълва г-жа Тодорова. Модулните разпределителни уредби от гамата FLUOKIT M24+ намират приложение в обществени трафопостове, възлови подстанции с измерване на средно и ниско напрежение, подстанции в индустриални предприятия и обществени сгради. „Модулният дизайн на FLUOKIT M24+ с обширната гама от
функции, които предлага, позволява оптимална конфигурация на уредбата
за всяка електрическа схема. Модулите съчетават надеждността и дългия
експлоатационен живот на превключване в SF6 или вакуумна среда с въздушна изолация“, категорична е Венета Тодорова.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
ÀÓ„ËÒÓÙÚ ÏÓ‰ÂÌËÁË‡ ÒÍÎ‡‰ ‚ —˙·Ëˇ
Наскоро фирма Логисофт приключи успешно модернизацията на автоматизиран склад на сръбската фармацевтична компания Zorka Pharma в град
Шабац. Складът обхваща 6 коридора с над 6 000 стелажни клетки, обслужвани от 6 еднотонни 30 метрови трансманипулатора. „Модернизацията
обхвана PLC частта, позиционерите, безжичната комуникация и визуализацията. Добавена бе Еthernet комуникация за връзка към новоизградената SAP
система. Заложихме 6 мощни процесора SPEED7 315 NET и децентрализирана периферия на VIPA, 6 мобилни панела MP277B на Siemens и 42 високотехнологични средства на фирма Leuze. Общата визуализацията на системата се осъществява чрез компютър с WinCC flexible на Siemens. Системата осъществява непрекъснат мониторинг и контрол на целия материален
поток в склада“, заяви инж. Крум Павлов, управител на Логисофт.

ÃÛÎÚËÔÓˆÂÒÓÌË ÒËÒÚÂÏË ‚ ÌÓ‚ ÓÙËÒ
В началото на декември 2008 г. фирма Мултипроцесорни системи се
премести в собствен офис, съобщи за списание Инженеринг ревю инж.
Пламен Даскалов, управител на фирмата. „Преместването ни на по-просторна площ е вследствие от разрастване на дейността на фирмата.
Новият офис ще изпълнява административни и търговски функции. Местоположението му е удобно за клиентите ни от страната и столицата –
намира се в сградата на бизнес център Евротур Билдинг на бул. Цариградско шосе в София. Следваща стъпка в бъдещото развитие на компанията
ще бъде изграждане на производствена база“, коментира г-н Даскалов.
Фирма Мултипроцесорни системи е добре позната на читателите на
списание Инженеринг ревю като български производител на: специализиран
хардуер и софтуер, високопроизводителни компютърни и индустриални
системи и уреди за електроизмерване – всички видове статични индустриални и битови електромери.

ƒ«” ÔÛÒÌ‡ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ ÌÓ‚‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡ ÎËÌËˇ
Наскоро ДЗУ - Стара Загора откри нова линия за производство на печатни
платки за битова техника по проекта „VEAS“. Проектът е на стойност 1
млн. лева и е собствена инвестиция на старозагорския завод в инфраструктурата на производството. „ДЗУ стартира успешно производството на
печатни платки по проекта VEAS. В момента се работи по два модула, като
месечната норма на първия е 35 хиляди, а на втория - 100 хиляди. Този обем
на работа ще се запази и през следващата година. През 2009 година ни
предстои да реализираме пет проекта, четири от които са свързани с производството на елементи за битовата техника и един за крайно производство. Вече има открити 40 нови работни места, а до края на другата година
се предвижда тази цифра да нарасне до 100“, заяви инж. Иван Стаев, изпълнителен директор на ДЗУ. Наред с откриването на новото производство,
старозагорският завод празнува и 40 години от своето създаване. „В сложния и противоречив период на прехода ДЗУ оцеля, за разлика от много други
производства. Откриването на новите производства и работни места в
периода на световна финансова криза говори, че ДЗУ се развива“, заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Димитър Димитров.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
¬ËÌÔÓÏ œÂ˘Â‡ ‡Á¯ËË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÒË ÏÓ˘ÌÓÒÚË
На 20 ноември т.г. официално бе открит новият завод на „Винпром
Пещера“ с изцяло автоматизирана линия за производство на спиртни
напитки.
"Новият завод е изграден по всички нормативни български и европейски изисквания и отговаря изцяло на световните стандарти за производство на алкохолни питиета. Снабден е с нови бутилиращи линии, производство на водещи италиански производители. Технологията осигурява обслужване на продукцията и контрол на работата от входа до изхода на готовия продукт. Работните условия в новите сгради са съобразени с всички европейски норми за организация на производството,
хигиена и екологична защита", заяви Иван Папазов, изпълнителен директор на компанията.
В новия завод са открити около 100 работни места, а цялостните
инвестиции на компанията през последните няколко години надхвърлят
76 милиона лева, уверяват от "Винпром Пещера". С тези средства са разкрити нови производствени мощности, разширен е съдовият капацитет,
закупени са бутилиращи линии, изградена и оборудвана е една от най-модерните лаборатории за контрол върху качеството на напитките и са
изградени собствени лозови масиви върху 15 хил. дка площ.

ÓÌ„ÂÒ˙Ú Á‡ ≈≈ Ë ¬≈» ÓÚ 6 ‰Ó 8 ‡ÔËÎ 2009 „.
От 6 до 8 април 2009 г. Виа Експо ще бъде домакин на най-новото издание на международния конгрес за Югоизточна Европа за енергийна ефективност (ЕЕ) и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). За пета поредна
година мероприятието ще се проведе в Националния дворец на културата, София.
В програмата на форума ще бъдат застъпени лекции на теми: Как да
привлечем инвестиции в ЕЕ и ВЕИ?; EE като най-важната предпоставка за
успешно внедряване на ВЕИ; Фотоволтаични и соларни технологии в Югоизточна Европа; Производство и монтаж на фотоволтаични и соларни системи; Вятърни, геотермални, водни и биорешения; Енергия от отпадъци и
други теми. Те ще бъдат представени от експерти от България, Австрия,
Германия, Дания, Великобритания, Румъния, Гърция, Турция, Италия и Холандия.
„Паралелната международна изложба ще представи нови технологии,
продукти и услуги за оползотворяване на възобновяема енергия и енергоспестяване. Тя е много ефективен начин за достигане до широка целева
аудитория и установяване на директни бизнес контакти. Срещите по време
на този значим форум са добра възможност за създаване на партньорства
и коопериране между български и чужди фирми“, заявиха организаторите от
Виа Експо.
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редакционен коментар

«‡ ‰ÛÏËÚÂ
Ë ‰ÂÎ‡Ú‡ ÔÂÁ
ÌÓ‚‡Ú‡ 2009 „.
Дните преди Коледа и Нова
година традиционно се
свързват с харченето на милиарди. Съдейки по официалните
статистики, макар и посвити
поради кризата, и миналата
година оборотите на търговците по празниците бяха впечатляващи. А точно по повод
кризата, Дядо Коледа изрови
от прашни стари рафтове на
работилниците си една позабравена за някои, а за други
- от моето поколение, съвсем непозната книга - "Капиталът" на Карл Маркс, която се превърна в един от найоригиналните подаръци. В Япония дори се появи комикс
по този толкова сериозен икономически труд. "Битието определя съзнанието" е сред най-цитираните изводи
от първия том на "Капиталът".
На мода излезе и още една, не по-малко популярна крилата фраза - "Кадрите решават всичко". Със сигурност
за някои мисълта на Владимир Илич Ленин звучи повече
от познато.
За непреходната актуалност на подобни понятия
говори и следният цитат: "Техника без хора, които са
овладели техниката, е мъртва. Техника начело с хора,
които са я овладели, може и трябва да направи чудеса ...
Трябва най-после да се разбере, че от всички ценни капитали, които съществуват в света, най-ценен и най-решаващ капитал са хората, кадрите. ... Нямаме ли добри
и многобройни кадри в индустрията, ... - ще куцаме и с
двата крака." Звучи като изказване на съвременен
държавник от Г8, нали! В действителност думите са
произнесени през далечната 1928 г. от Йосиф Висарионович Сталин на Априлския обединителен пленум. Все
хубави думи, каквито винаги е имало и ще има. Но, както
се казва в Библията и се потвърждава от историята:
"По делата ще ги познаете".
Затова, колкото и наивно да звучи, нека си пожелаем
през 2009 г. да бъдем свидетели на повече добри и полезни дела и по-малко празни и лъжовни думи! А за бъдещето
на обществените отношения, които днес наричаме капитализъм, едва ли ще сбъркаме, ако се позовем на древните римляни - Omnis distaedere - pecunia nunquam! или
Всичко омръзва - парите никога!

инж. Амелия Стоименова,
главен редактор
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√Ó‰Ë¯ÌËˇÚ ÒÂÏËÌ‡
Ì‡ Emerson
За първи път форматът на събитието бе разширен с участие
на други дивизии

Œ

т 12 до 14 ноември т.г. екипът
на Emerson Process Management у нас
бе домакин на традиционния годишен
семинар, превърнал се през годините
в едно от най-утвърдените събития
в бранша. Представени бяха най-новите продукти и системни решения
на водещата американска компания,
както и днешните пазарни позиции
и концепцията й за развитие през
следващите години. Тазгодишният
семинар се проведе в хотел „Катарино“, град Банско. За първи път в
историята си, форматът на събитието бe разширен с лекции, посветени на продуктовата гама на дивизиите Emerson Network Power и Emerson
Industrial Automation. Повече информация за Emerson Network Power, която
отскоро е представена директно на
българския пазар, можете да намерите в брой 1/2009 г. на сп. Инженеринг ревю.

Emerson: развиваме
продукти и технологии,
променящи индустрията
Семинарът бе открит от инж.
Борислав Младенов, ръководител на
офиса на Emerson в страната. Структурата и пазарните резултати постигнати от компанията Emerson
по света, бяха представени от Андреас Шураний, регионален директор
за Югоизточна Европа в Emerson
Process Management. „Emerson е глобална компания със 120-годишна история, 145 000 служители и оборот
за изминалата година в размер на
24.8 млрд долара. Дейността на компанията е структурирана в пет приблизително еднакви като бизнес показатели сегмента – Network Power,
Appliance
Solutions,
Climate
Technologies, Industrial Automation и
Process Management“. В отговор на
интереса от страна на присъстващите гости към стратегията за
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развитие на Emerson, г-н
Шураний заяви: „Планът
ни за развитие включва
годишен ръст от 5 - 7%
в продажбите през следващите 5 години. Ние инвестираме в продукти и
технологии, които променят и развиват индустрията. Целта ни е да
продължаваме да бъдем
технологичен лидер в
световен мащаб. Усилията ни са концентрирани
в разработването на решения за постигане на по-висока
ефективност, по-ниска консумация на
енергия и в крайна сметка за подобряване на икономическите резултати. Както и до момента, ще
продължим да следваме стратегията си за балансирано географско разпределение на търговските, логистичните и производствени ни бази
по света“.
„Emerson Process Management не е
просто производител и доставчик
на оборудване, а ваш партньор при
избора, внедряването и поддръжката
на решенията и пускането им в експлоатация“, допълни г-н Младенов.

Концепцията за безжичен
завод
Сред акцентите в семинарната
програма бе лекцията под надслов
„Are you ready?“, която представи
концепцията на Emerson Process
Management за развитие на безжичните технологии в индустрията. „В
края на 2006 г. запознахме клиентите си с виждането на компанията
за отворен безжичен завод. В него
полевите устройства са свързани в
самоорганизираща се мрежа. Координацията на мрежата със ЗИС (Заводската информационна система) осигурява пренос на глас, данни, мобилни работници и т.н. Използването на
безжични комуникационни техноло-

гии позволява измерването на процесните величини да се извършва в
места, в които е твърде скъпо или
трудно. Тези комуникации повишават ефективността и производителността на производствените
процеси“, коментира г-н Младенов.
Лекторът представи накратко и
стандартите за безжична комуникация – Wireless HART, като част от
IEC и ISA 100.11. „За момента
Wireless HART е единственият одобрен стандарт за безжични комуникации в областта на автоматизацията. От друга страна, се очаква ISA
100.11 да получи одобрение едва през
2011 г. Съществува тенденция двата протокола за безжична комуникация да се обединят в дългосрочна
перспектива“, допълни г-н Младенов.
Възможност на интегрираните
безжични преобразуватели е предаването на информация както за следените процесни величини, така и за
състоянието на самото устройство. Безжичните Wireless HART
трансмитери са снабдени с искробезопасна батерия, чийто живот е 5,
7 или 10 години, в зависимост от
скоростта на опресняване на информацията. Компанията предлага безжични сензори за разход, ниво, температура, вибрации, корозия, както
и системното им интегриране в
производството.
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Í‡È ¬ÂÎËÍÓ “˙ÌÓ‚Ó
Очаква се предприятието да стартира дейността си в средата на 2009 г.

E

кстрапак, български производител на деграленови опаковки, изгражда втори завод в близост до град Велико Търново, съобщи за сп. Инженеринг ревю Милен Георгиев, управител
на фирмата. Заводът ще бъде изграден на площ от 17 000 кв. м., разположени върху 30 000 кв. м. земя. Към
момента строителството е на етап
покриване на конструкцията със сандвич панели.
Производствената база ще разполага с подстанция 110 kV/20kV, която се изгражда от АББ България. По
отношение на ОВК инсталациите
собствениците на завода са заложили предимно на енергийноефективни
решения. Така например, отоплителната система на предприятието ще
оползотворява отпадната топлина
на въздуха от вентилационната система. Всички работни места ще
бъдат климатизирани. Дъждовните
води ще се събират във външен ба-
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сейн с обем 400 куб. м. и
ще бъдат предназначени
като резервен източник
за охлаждане и поливане
на зелените площи.
Вътрешен плувен басейн
- с размери 10х20 м., ще
се затопля от чилърите
за охлаждане на промишлената вода и ще се използва като резервоар за
пожарогасителната система.
„При избора си на оборудване, Екстрапак се
ръководи, освен от производствените качества на съответните машини, и от възможността те да се
интегрират към общозаводската ни
информационна система. Затова
предпочитаме доставчици, предлагащи комуникационни възможности на
своето оборудване, базирани на добре познатите М2М протоколи или
директно OPC сървъри. Целта на ме-

ниджмънта е да има не
само пълен поглед върху
състоянието на производствените линии от
вътрешния Интернетпортал, но и да може да
прави лесни промени в
бъдеще“, коментира Милен Георгиев, управител
на Екстрапак. „Според
направените планове,
предприятието ще заработи в средата на следващата година“, допълва
той.
Фирма Екстрапак е български производител на т.нар. умни торбички.
Опаковките от дегрален са биоразградими и в зависимост от температурата и влажността, процесът
трае от 6 до 24 месеца, уверяват
производителите. Заводът произвежда между 15 и 20 тона опаковки
от дегрален и до 700 тона полиетиленови торбички на месец.
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—˙‚ÂÏÂÌÌÓÚÓ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌÓ
ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÚÛ‰‡
инж. Иван Димов,
управител на Бегели-Прециза България,
пред списание Инженеринг ревю
Господин Димов, през последните години сте сред „отличниците“ на Beghelli по
ръст в Европа. Пазарна политика или просто икономическа конюнктура е главната
причина за това?
Високият пазарен ръст на БегелиПрециза България се дължи основно на
високото качество на предлаганата
от нас продуктова гама. Ако продуктите на Beghelli не бяха с такова
качество и на атрактивна цена, нямаше как представителството да
постигне добри резултати. А те
говорят сами по себе си - ръстът на
бизнеса у нас бе сред най-високите
за компанията в Европа през 2006 –
2007 г. Само за няколко години успяхме да се превърнем във водещ участник на пазара на индустриално и
аварийно осветление в България. В
периода 2006 – 2007 г. продадохме
около 100 000 броя от добре познатата серия Leader. Разбира се, успехът ни в България се дължи и на
нашите дистрибутори, които са
сред най-големите и опитни фирми
в областта на осветителната техника, познати на всички и с много
добре развитата си мрежа от клиенти.
Цената или качеството е основен критерий за покупка на
осветителна техника в промишлеността?
За съжаление, много често покупката на индустриални осветителни тела се мотивира от „закърпване на някои дупки в системата“,
при което, напълно обяснимо, клиентите се спират на най-евтините осветителни тела. За щастие,
напоследък се забелязва промяна в
начина на мислене на ръководните
кадри. Те все по-ясно разбират, че
инвестицията в качествено индус-
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триално осветление означава подобра работна среда, а оттам и повисока производителност на труда. Не е за пренебрегване и фактът,
че качествените осветители са поенергийноефективни и намаляват в
пъти разходите за електрическа
енергия. А това, вярвам всеки ще
се съгласи, е толкова актуално
днес.
Кои технически характеристики на съвременните осветителни системи най-много
се ценят от специалистите
в индустрията?
Клиентите основно се ориентират към цялостните решения за осветление в предприятието, предлагани от Beghelli-Praezisa. За всеки
отделен клиент се изработва безплатен проект за осветление, съобразен с конкретните му нужди. Проектът се разработва съгласно европейките норми за осветеност и равномерност на осветеността, както и с оглед постигане на максимална енергийна ефективност. Имаме
стремежа, предлагайки индустриалните осветителни тела на Beghelli,
клиентите ни да са сигурни, че са
избрали едно от най-добрите решения в областта.
Споменахте европейските
изисквания в областта на
осветлението. Спазват ли се
те в българските заводи?
За съжаление, европейските изисквания по отношение на осветлението не се спазват във всички предприятия у нас. Но, както вече обясних, все повече и повече се разбира
значението на качественото осветление за създаване на оптимална работна среда. Растящите цени
на електроенергията също ще принудят стопанските ръководители

да инсталират качествено индустриално осветление.
По-слабият инвеститорски
интерес в строителството
по-скоро ще отвори или ще
затвори пазарната ниша за
най-съвременни осветители?
Англичаните имат поговорка, в която, според мен, има голяма доза
истина. Те казват: „Не съм толкова
богат, че да купувам евтино“. Така
че, дори и във време на криза на
строителния пазар, интересът към
качествени осветителни тела няма
да изчезне.
Има ли кражби на техническо
ноу-хау от Beghelli-Praezisa в
България, г-н Димов?
За съжаление, всички успешни модели на един продукт се копират от България до Китай. Но никога
копието не може да бъде по-добро от
оригинала на дадено изделие.
Промените в пазарната ситуация могат ли да направят
България привлекателна за
изграждане на завод на компанията у нас?
Имаме подобни идеи, но това вероятно ще бъде тема на бъдещи
разговори.
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œ‡Á‡˙Ú Ì‡ ÍÓÚÎË ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ
Внос/износ на котли за периода 2005 – 2007 г.

Фиг. 1. Внос на котли в България за периода 2005 – 2007 г.

Фиг. 2. Износ на котли в България за периода 2005 – 2007 г.
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Графиките илюстрират развитието в мащабите на пазара на димогарни котли, котли „с прегрята пара“, както и водотръбни
котли с общо производство на пара, превишаващо и непревишаващо 45 t. Данните се
отнасят за периода 2005 – 2007 г. Информацията е предоставена на редакцията от
Националния статистически институт
(НСИ). Поради отсъствието на достатъчно
задълбочени и обхватни проучвания за мащабите на този пазарен сегмент у нас, редакцията приема като официална информацията, базирана на Интегрираната тарифа на
Европейските общности – ТАРИК.
На редакцията не са предоставени данни
за износа на водотръбни котли с общо производство на пара, превишаващо 45 t, за
2006 г. От НСИ уверяват, че за този период
няма движение по посочения код, поради което отсъства статистическа информация.
Данните за вноса и износа по определени
позиции също не могат да се видят на графиките, тъй като представляват конфиденциална информация, според Закона за статистиката.
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Ã‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌÂÚÓ Û Ì‡Ò
Приоритетно ли е мястото на сектора в съвременната национална икономика?

Ã

‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌÂÚÓ ·Â ÒÂ‰ „Ó‰ÓÒÚËÚÂ Ì‡ ‡Á‚ËÚ‡Ú‡ ÒÓˆË‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍ‡ ËÍÓÌÓÏËÍ‡ Û Ì‡Ò. ¬ ÔÂ‚‡ÚÌËÚÂ „Ó‰ËÌË, ÔÓÒÎÂ‰‚‡ÎË Í‡ˇ
Ì‡ ÒÓˆË‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍËˇ Î‡„Â, ÒÂÍÚÓ˙Ú Á‡„Û·Ë ‰ÓÒÚ‡ ÓÚ ·ÎˇÒ˙Í‡ Ë
ÒÎ‡‚‡Ú‡ ÒË. œÓ‚Â˜Â ÓÚ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËÂ
Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌÂÚÓ Â‰‚‡ ÍÂÚ‡¯Â ‰ÓÔÂ‰Ë ÌˇÍÓÎÍÓ „Ó‰ËÌË, ÍÓ„‡ÚÓ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËˇÚ ÔÓ‰ÂÏ ÔÓ‚ÓÍË‡
Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡ ÌÓ‚Ë Ë Âı‡·ËÎËÚË‡ÌË
Ï‡¯ËÌË Û Ì‡Ò. ¬ËÊ‰‡ÈÍË ÓÚ‚ÓÂÌ‡Ú‡ Ô‡Á‡Ì‡ ÌË¯‡, ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ì‡‚ÎˇÁÓı‡ ‚Ó‰Â˘Ë ˜ÛÊ‰ÂÒÚ‡ÌÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË, ÔÂ‰Î‡„‡˘Ë ı‡È ÚÂıÌÓÎÓ„ËËÚÂ ‚ ÓÚ‡Ò˙Î‡. ¬ ÏÓÏÂÌÚ‡
ÓÚÌÓ‚Ó ÒÂ „Ó‚ÓË Á‡ ÔÓÏˇÌ‡ ‚ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÍÓÌ˛ÌÍÚÛ‡. ŒÚ„Ó‚ÓË Ì‡ ÏÌÓ„Ó·ÓÈÌËÚÂ ‚˙ÔÓÒË,
Ò‚˙Á‡ÌË Ò ·˙‰Â˘ÂÚÓ Ì‡ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌÂÚÓ Û Ì‡Ò, ÔÓÚ˙ÒËıÏÂ Ò
Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-‡‚ÚÓËÚÂÚÌËÚÂ
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ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ ·‡Ì¯‡ - ËÌÊ.
√ÂÓ„Ë ƒÓ·Â‚, ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ «ÃÃ - —ÎË‚ÂÌ, ˜‡ÒÚ ÓÚ
ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ Ì‡ «ÃÃ - ¡˙Î„‡Ëˇ
ıÓÎ‰ËÌ„. «‡ ÔÓÁËˆËˇÚ‡ Ì‡ ¡˙Î„‡ÒÍ‡
ÒÚÓÔ‡ÌÒÍ‡ Í‡Ï‡‡ ÒÂ Ó·˙Ì‡ıÏÂ Í˙Ï
‰- ËÌÊ. ËËÎ ∆ÂÎˇÁÍÓ‚, ‰ËÂÍÚÓ
ÔÓ„‡Ï‡ "¡‡Ì¯Ó‚Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË" ‚
¡˙Î„‡ÒÍ‡ ÒÚÓÔ‡ÌÒÍ‡ Í‡Ï‡‡.

Броят на продадените
машини за 2007 г. е малко
над 300
«‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ Á‡‚Ó‰ËÚÂ Á‡
ÏÂÚ‡ÎÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘Ë Ï‡¯ËÌË Û Ì‡Ò
ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË, ËÌÊ. ƒÓ·Â‚ Â Í‡ÒÌÓÂ˜Ë‚: ì ‡ÍÚÓ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ
ÓÚ ÓÚ‡ÒÎËÚÂ Ì‡ ËÍÓÌÓÏËÍ‡Ú‡,
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ë ÔÓ‰‡Ê·ËÚÂ Ì‡
ÏÂÚ‡ÎÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘Ë Ï‡¯ËÌË ÔÂÏËÌ‡ı‡ ÔÂÁ ÒÎÓÊÌË Ë ‰ËÌ‡ÏË˜ÌË
ÔÓˆÂÒË. «Ì‡˜ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÔÂÓ‡ÁÏÂÂÌÓÒÚ Ë Ì‡ÒË˘‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌËÚÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ë Ò‚Ë-

инж. Георги Добрев, изпълнителен директор на ЗММ Сливен

‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ ‚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ÔÂıÓ‰‡ Ò‚Â‰Óı‡ ÔÓ˜ÚË ‰Ó
ÌÛÎ‡ ÔÓ‰‡Ê·ËÚÂ Ì‡ ÌÓ‚Ë Ï‡¯ËÌË.
¬ ÒÎÂ‰‚‡˘Ëˇ ÏÓÏÂÌÚ Ì‡ÒÚ˙ÔË ËÁ‚ÂÒÚÂÌ ÔÓ‰ÂÏ ‚ Ú˙„Ó‚ËˇÚ‡ Ò ÛÔÓÚÂ·ˇ‚‡ÌË Ï‡¯ËÌË Í‡ÍÚÓ ‚˙ÚÂ ‚
ÒÚ‡Ì‡Ú‡, Ú‡Í‡ Ë Ì‡ Ô‡Á‡ËÚÂ ‚
“ÛˆËˇ, √˙ˆËˇ Ë ¡ÎËÁÍËˇ »ÁÚÓÍî,
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Á‡ˇ‚Ë ÚÓÈ. ì— Ì‡‡ÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËËÚÂ, ‚ ÚÓ‚‡ ˜ËÒÎÓ Ë Ì‡ ˜ÛÊ‰ÂÒÚ‡ÌÌËÚÂ, ÒÂ ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚Ëı‡ ÔÓ‰‡Ê·ËÚÂ Ì‡ ÌÓ‚Ë ÏÂÚ‡ÎÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘Ë Ï‡¯ËÌË, ÔË ÚÓ‚‡ Ò ÔÓÏÂÌÂÌ
ÔÓÙËÎ Ì‡ Ú˙ÒÂÌÂÚÓ. ŒÚ Â‰Ì‡
ÒÚ‡Ì‡, ÒÂ Á‡ÒËÎË ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇÚ‡ Á‡
ÔÓÍÛÔÍ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌË Ò ˆËÙÓ‚Ó-ÔÓ„‡ÏÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ (CNC), ÓÚ ‰Û„‡,
ÍÎËÂÌÚËÚÂ ÔÓÒÚ‡‚ˇı‡ ÒÔÂˆËÙË˜ÌË
Ë Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï ÔÓ˙˜‚‡ÌËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË.
ÃÓÊÂÏ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ‰‡ Í‡ÊÂÏ, ˜Â
Ì‡ÒÚ˙ÔË Í‡ˇÚ Ì‡ Ï‡ÒÓ‚ÓÚÓ ÒÂËÈÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ Úˇ·‚‡¯Â ‰‡ ÒÂ ‡‰‡ÔÚË‡Ú Í˙Ï
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ Ô‡Á‡‡î, ‰ÓÔ˙ÎÌË
√ÂÓ„Ë ƒÓ·Â‚.
¬ ÓÚ„Ó‚Ó Ì‡ ‚˙ÔÓÒ‡ Í‡Í˙‚ Â
ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌËˇÚ ·ÓÈ Ì‡ Â‡ÎËÁË‡ÌËÚÂ ÏÂÚ‡ÎÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘Ë Ï‡¯ËÌË Û Ì‡Ò Á‡ ÏËÌ‡Î‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡,
ÚÓÈ Á‡ˇ‚Ë: ì¡ÂÁ ‰‡ ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ï Ò
‰‡ÌÌË Á‡ ˆÂÎËˇ ÓÚ‡Ò˙Î, ·Ëı ÏÓ„˙Î
‰‡ ÔÓÒÓ˜‡, ˜Â «ÃÃ - ¡˙Î„‡Ëˇ ıÓÎ‰ËÌ„ ¿ƒ, Â‰ËÌ ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ ÏÂÚ‡ÎÓÂÊÂ˘Ë Ï‡¯ËÌË, Â Â‡ÎËÁË‡Î Ì‡ ‚˙ÚÂ¯ÌËˇ
Ô‡Á‡ Á‡ 2007 „. 37 Ï‡¯ËÌË ÓÚ ‡ÁÎË˜ÂÌ ÚËÔ Ë ÍÎ‡Ò, ‚ Ú.˜. ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÌË Ë Ò ÷œ” ÒÚÛ„Ó‚Â. “Ó‚‡ Â Â‰‚‡

42

ÓÍÓÎÓ 2 - 3% ÓÚ ÔÓ‰‡Ê·ËÚÂ ÌË,
Í‡ÚÓ Ò˙˘Â‚ÂÏÂÌÌÓ, ÔÓ ÏÓˇ ÓˆÂÌÍ‡, Ó·˘ËˇÚ ·ÓÈ Ì‡ ÌÓ‚ËÚÂ ÏÂÚ‡ÎÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘Ë Ï‡¯ËÌË, ÔÓ‰‡‰ÂÌË ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ, ‚ Ú.˜. Ó·‡·ÓÚ‚‡˘Ë
ˆÂÌÚË, ÎÂÌÚÓÓÚÂÁÌË Ë ÔÎ‡ÁÏÂÌË
Ï‡¯ËÌË, Â Ï‡ÎÍÓ Ì‡‰ 300î.

Делът на българските
машини е около 30%
—ÔÓÂ‰ „-Ì ƒÓ·Â‚, ÔÓ „Û·Ë ‡Á˜ÂÚË, ‰ÂÎ˙Ú Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ Ï‡¯ËÌË ÓÚ Ó·˘Ëˇ Ï‡˘‡· Ì‡ Ô‡Á‡‡ Â
ÓÍÓÎÓ 30% Ë ÚÓ‚‡ ËÏ‡ Ò‚ÓÂÚÓ ÎÓ„Ë˜ÌÓ Ó·ˇÒÌÂÌËÂ. ìÃ‡¯ËÌÓÒÚÓËÚÂÎÌËˇÚ ·‡Ì¯ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ, ÔÓ‡‰Ë Á‡ÎÓÊÂÌ‡Ú‡ ËÒÚÓË˜ÂÒÍË ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËˇ, Â Ó„‡ÌË˜ÂÌ ‰Ó „ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÍÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎÌË ÒÚÛ„Ó‚Â, ÒÚÛ„Ó‚Â Ò ÷œ”,
ÎÂÌÚÓÓÚÂÁÌË Ï‡¯ËÌË, ÔÓ·Ë‚ÌË
Ï‡¯ËÌË, ÙÂÁÓ‚Ë Ï‡¯ËÌË Ë ÏÌÓ„ÓÓÔÂ‡ˆËÓÌÌË ‰˙‚ÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘Ë
Ï‡¯ËÌË. “Ó‚‡ Â Â‰ËÌ ÓÚ ÒÚÛÍÚÛÌËÚÂ Ù‡ÍÚÓË, ÓÔÂ‰ÂÎˇ˘ Ô‡Á‡ÌËˇ ‰ˇÎ, Ú˙È Í‡ÚÓ „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ
‰Û„ËÚÂ Ï‡¯ËÌË ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú
Ò‡ÏÓ ÓÚ ˜ÛÊ‰Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË. «‡
Ò˙Ê‡ÎÂÌËÂ, ÚÓÁË Ù‡ÍÚ ÒÂ ÓÚÌ‡Òˇ
‰Ó ‚ËÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË Ë ÚÂÁË ÓÚ ÌÓ‚Ó ÔÓÍÓÎÂÌËÂ, ÔÓ‰-

˜ÂÚ‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇÚ ‰ËÂÍÚÓ
Ì‡ «ÃÃ - —ÎË‚ÂÌ. ¬ÚÓËˇÚ ÓÒÌÓ‚ÂÌ
Ù‡ÍÚÓ, ÒÔÓÂ‰ ÌÂ„Ó, Â, ˜Â ‚ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÒÂ ‡Á‚Ë‚‡Ú Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡
‚Â˜Â Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚÂ, ‡ Ú‡Ï ËÏ‡
„ÓÎÂÏË Ì‡ÎË˜ÌÓÒÚË ÓÚ „ÓÂÔÓÒÓ˜ÂÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË. ì«‡ Ô˙ÎÌÓÚ‡ ·Ëı
ËÒÍ‡Î ‰‡ ÒÔÓÏÂÌ‡ Ó˘Â Â‰ËÌ Ù‡ÍÚÓ
- ÌÓ‚ËÚÂ Ï‡¯ËÌË ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ, ÍÓÂÚÓ ÓÚ
Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËˇ ·ÓÈ Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ÔÓÍÛÔÍËÚÂî,
‰ÓÔ˙Î‚‡ ÚÓÈ.

Налагане на нови
търговски марки и силна
конкуренция
¬ ÓÚ„Ó‚Ó Ì‡ ‚˙ÔÓÒ‡ Í˙‰Â Ò‡ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ Ô‡Á‡Ë Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ Ï‡¯ËÌË „-Ì ƒÓ·Â‚ Á‡ˇ‚ˇ‚‡: ì“‡‰ËˆËÓÌÌËÚÂ Ë ‰Ó-„ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ „‡‡ÌÚË‡ÌË Ô‡Á‡Ë Ì‡ »ÁÚÓ˜Ì‡ Ë ÷ÂÌÚ‡ÎÌ‡ ≈‚ÓÔ‡ Ë ·Ë‚¯Ëˇ ———– ÔÂÊË‚ˇı‡ ÍÓÎ‡ÔÒ Ë ÔÓ˜ÚË ËÁ˜ÂÁÌ‡ı‡ Á‡
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÔÂËÓ‰. Õ‡ Á‡Ô‡‰ÌËÚÂ Ë
Ò‚ÂÚÓ‚ÌË Ô‡Á‡Ë Á‡Ô‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÔÓÁËˆËË ·Â¯Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò Ì‡Î‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚Ë Ú˙„Ó‚ÒÍË Ï‡ÍË Ë Á‡ÒËÎÂÌ‡ ÍÓÌÍÛÂÌˆËˇî, Í‡ÚÓ ‰ÓÔ˙Î‚‡:
ì«‡ ‰‡ ·˙‰‡ ÍÓÌÍÂÚÂÌ, ÓÚÌÓ‚Ó ˘Â
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‰‡Ï ÔËÏÂ Ò˙Ò «ÃÃ - ¡˙Î„‡Ëˇ
ıÓÎ‰ËÌ„ ¿ƒ. œÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÒÂ‰ÂÏ „Ó‰ËÌË ‚‡Ë‡ ÓÚ
1600 ‰Ó 2000 ·Óˇ „Ó‰Ë¯ÌÓ, Í‡ÚÓ ÌÂ
Ò‡ÏÓ ·ÓˇÚ Â ÓÚ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ. ŒÔÂ‰ÂÎˇ˘Ë Á‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌË
Ï‡¯ËÌË Ò‡ ÚˇıÌ‡Ú‡ „ÓÎÂÏËÌ‡,
ÒÎÓÊÌÓÒÚ, ÚÛ‰ÓÂÏÍÓÒÚ Ë ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ, Í‡ÍÚÓ Ë Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡, ÚÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ Ë Ì‡ ÒÔÂˆËÙË˜ÌËÚÂ ÍËÚÂËË Á‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó, ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ë ‰.,
ı‡‡ÍÚÂÌË Á‡ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ‰˙Ê‡‚Ë, ‚ ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁÌ‡ÒˇÚ. Õ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡, ÌËÂ Á‡ÔÓ˜Ì‡ıÏÂ ‰‡ ‡·ÓÚËÏ ‚
„ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ ÔÓ Ó·˘ÓÂ‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË ‰ÓÒÚ‡ ÔÂ‰Ë ÔËÂÏ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ
Ò˙˛Áî.
–‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ô‡Á‡ÌËˇ
‰ˇÎ Ì‡ «ÃÃ - ¡˙Î„‡Ëˇ ıÓÎ‰ËÌ„ ÔÓ
‰˙Ê‡‚Ë Â, Í‡ÍÚÓ ÒÎÂ‰‚‡ - 64% ÓÚ
ËÁÌÓÒ‡ Â Á‡ ≈‚ÓÔ‡, ‚ Ú.˜. »Ú‡ÎËˇ,
√ÂÏ‡ÌËˇ Ë ‰., Í‡ÍÚÓ Ë Ò˙ÒÂ‰ÌË
ÒÚ‡ÌË Í‡ÚÓ “ÛˆËˇ. Õ‡ ‚ÚÓÓ
ÏˇÒÚÓ ÒÂ Ì‡ÂÊ‰‡ —Â‚ÂÌ‡ ¿ÏÂËÍ‡ Ò ÓÍÓÎÓ 22%, Í‡ÚÓ ÓÒÌÓ‚Ì‡Ú‡
˜‡ÒÚ Â Á‡ —¿Ÿ. ¿ÁË‡ÚÒÍËˇÚ Ô‡Á‡
Á‡ÂÏ‡ 6%, ﬁÊÌ‡ ¿ÏÂËÍ‡ - 4,2% Ë
¿ÙËÍ‡ - 1,8%. ì ‡ÚÓ ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌËÂ
Í˙Ï „ÓÂ Í‡Á‡ÌÓÚÓ, ÏÓÊÂÏ ‰‡ ‰Ó·‡-
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‚ËÏ, ˜Â «ÃÃ - ¡˙Î„‡Ëˇ ıÓÎ‰ËÌ„ ¿ƒ
Â‡ÎËÁË‡ ÔÓ‰ÛÍˆËˇÚ‡ ÒË ‚ 52
‰˙Ê‡‚Ë ‚ Ò‚ÂÚ‡î, ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡ √ÂÓ„Ë ƒÓ·Â‚.

Важно е подобряване на
инвестиционния климат
«‡ ËÎË ÔÓÚË‚ Â ‰˙Ê‡‚Ì‡Ú‡ Ì‡ÏÂÒ‡ ‚ ÒÂÍÚÓ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌÂÚÓ, ÔÓÔËÚ‡ıÏÂ „-Ì ƒÓ·Â‚. ì¬ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ Ó·˘ Â‚ÓÔÂÈÒÍË Ô‡Á‡
Ë ı‡ÏÓÌËÁË‡ÌÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó
ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÒÍ‡Ú ÔÂÙÂÂÌˆËË
ËÎË ÔÓÚÂÍˆËÓÌËÒÚË˜ÌË ÏÂÍË Á‡
·˙Î„‡ÒÍÓÚÓ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌÂ. œÓÒÍÓÓ Â ‚‡ÊÌÓ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡
ÍÓÒ‚ÂÌË Ù‡ÍÚÓË, Í‡ÚÓ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌËˇ ÍÎËÏ‡Ú ˜ÂÁ
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰‡Ì˙ˆËÚÂ Ë ÔË‚ÎË˜‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚Ë ËÌ‚ÂÒÚËÚÓË Ë ‰ÂÈÌÓÒÚË, ÒÚËÏÛÎË‡˘Ë ‚˙ÚÂ¯ÌËÚÂ
ÔÓ‰‡Ê·Ëî, Í‡ÚÂ„ÓË˜ÂÌ Â ÚÓÈ.
ì ‡ÍÚÓ ÒÂ ‚ËÊ‰‡ ÓÚ ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡
Ì‡ Ì‡¯ËÚÂ Ô‡Á‡Ë, ÔÓ‰ÛÍˆËˇÚ‡
ÌË ËÏ‡ ‚‡ÊÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Á‡ ÂÍÒÔÓÚ‡ Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ë Ú˙„Ó‚ÒÍÓÚÓ
Ò‡Î‰Ó. ¬ ÚÓÁË ÒÏËÒ˙Î, ÏÂÍËÚÂ Á‡
ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ ÔÓ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÂÌË Ë
Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÔÓ„‡ÏË Ò‡ ‰Ó·Â ‰Ó¯ÎË Á‡ ÓÚ‡Ò˙Î‡î, ‰ÓÔ˙Î‚‡ ÚÓÈ.

ŒÚ «ÃÃ - ¡˙Î„‡Ëˇ ıÓÎ‰ËÌ„ Ò‡
Û·Â‰ÂÌË, ˜Â Á‡ÍÓÌËÚÂ Ë Á‡ ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡Ú‡ Ë ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ò‡ ÓÚ ‚‡ÊÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, Ú˙È
Í‡ÚÓ ÓÚ‡Ò˙Î˙Ú Â ÂÌÂ„ÓÂÏ˙Í Ë
ÔÓÓ˘ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚‡Ú‡
ÓÚ ·‡Ì¯‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË Ô‡Á‡ÌË ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡. ìÃ‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌÂÚÓ, ÓÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡, Â Ë
Ï‡ÚÂË‡ÎÓÂÏÍÓ, ‡ „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ
ÒÛÓ‚ËÌËÚÂ Ò‡ ÓÚ ‚ÌÓÒ Ë ËÍÓÌÓÏË˜ÌÓÚÓ ËÏ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Â ÓÚ ÓÒÓ·ÂÌ‡
‚‡ÊÌÓÒÚ. »ÒÍ‡Ï ‰‡ ÓÚ·ÂÎÂÊ‡ Ò‡ÏÓ
Â‰ËÌ ÔÓ·ÎÂÏ ‚ Ú‡ÁË ÒÙÂ‡, ÍÓÈÚÓ
ËÁËÒÍ‚‡ ÒÂËÓÁÌ‡ ‰˙Ê‡‚Ì‡ Ì‡ÏÂÒ‡
Ë ÍÓÌÚÓÎ - Ú˙„Ó‚ËˇÚ‡ Ò ÏÂÚ‡ÎÂÌ
ÒÍ‡Ô. ¬ËÊ‰‡ÏÂ, ˜Â ‚ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡
Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚‡ Ë ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ ÍËÁ‡ ÌˇÍÓË ‰˙Ê‡‚Ë ÔÂ‰ÔËÂÏ‡Ú ‰ÓÒÚ‡ ‡‰ËÍ‡ÎÌË ÏÂÍË, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÏÂ‡ Ì‡
ƒƒ—, ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ÌÂ Ì‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÍÂ‰ËÚÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ë ‰.î, ÍÓÏÂÌÚË‡ √ÂÓ„Ë ƒÓ·Â‚.

Освен трудности пред
заводите, има и
възможности
œÓÎÓÊËÚÂÎÌÓ Á‚Û˜‡Ú ‰ÛÏËÚÂ Ì‡
√ÂÓ„Ë ƒÓ·Â‚ ‚ ÓÚ„Ó‚Ó Ì‡ ‚˙ÔÓÒ‡ Í‡Í‚Ó Â ·˙‰Â˘ÂÚÓ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍÓ-

декември 2008



ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

·ËÁÌÂÒ
ÚÓ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌÂ, ÔÂ‰‚Ë‰ ‰ÌÂ¯ÌÓÚÓ ÏÛ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ë ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÔÓÎËÚËÍ‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡:î¬
Â‡ÎÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ Ô‡Á‡Ì‡Ú‡ ËÍÓÌÓÏËÍ‡ Ë Ò ÓÚÔ‡‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰˙Ê‡‚Ì‡Ú‡ Ì‡ÏÂÒ‡ Ë Â„ÛÎË‡ÌÂ, ÙËÏËÚÂ ÓÚ ·˙Î„‡ÒÍÓÚÓ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌÂ ‰Ó „ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ò‡ÏË ˜ÂÚ‡ˇÚ Ò‚ÓÂÚÓ ·˙‰Â˘Â. œÂ‰ Úˇı, ÓÒ‚ÂÌ
ÚÛ‰ÌÓÒÚË, ËÏ‡ Ë ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÚÂÎÒÚ‚‡, Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË. ì“ÂÊÂÒÚÚ‡î
Ì‡ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÚÓ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌÂ ‚ ÓÚ‡Ò˙Î‡ Ò˙Á‰‡‚‡ ‰Ó·‡ Ô‡Á‡Ì‡ ÌË¯‡ ‚ ‡Á‚ËÚËÚÂ ËÍÓÌÓÏËÍË,
Í˙‰ÂÚÓ ÚÓ‚‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÒÂ ËÁÏÂÒÚ‚‡ ÓÚ ‚ËÒÓÍËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë
ÛÒÎÛ„ËÚÂ. —˙˜ÂÚ‡ÌÓ Ò ‰Ó·ËÚÂ ÌË
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÏÓ˘ÌÓÒÚË, Ú‡‰ËˆËË Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌÓ Ô‡ÚÌ¸ÓÒÚ‚Ó, ÚÓ‚‡ Â Â‰ËÌ
¯‡ÌÒ Á‡ Ì‡Ò. œ‡„Ï‡ÚË˜Ì‡Ú‡ ÓˆÂÌÍ‡ Â, ˜Â Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌÂÚÓ Úˇ·‚‡
‰‡ Á‡ÂÏÂ Ò‚ÓÂÚÓ ÏˇÒÚÓ ÒÂ‰ ÔËÓËÚÂÚËÚÂ Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡î.
¬ ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌËÂ ÛÔ‡‚ËÚÂÎˇÚ Ì‡
«ÃÃ - —ÎË‚ÂÌ ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡, ˜Â ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ËÁÔËÚ‚‡ Á‡‰Ó‚ÓÎÒÚ‚Ó Ë „Ó‰ÓÒÚ ÓÚ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â Ò ÍÓÎÂ„ËÚÂ ÏÛ ÓÚ ·‡Ì¯‡ Ò‡
ÛÒÔÂÎË ‰‡ Ì‡Í‡‡Ú Â‰Ëˆ‡ ÍÛÔÌË
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ‰‡ ÒÂ Ò˙Ó·‡Áˇ‚‡Ú
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Ò Úˇı, Í‡ÍÚÓ Ë ˜Â ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ Á‡‚Ó‰Ë Ò‡ Ú˙ÒÂÌË Ô‡ÚÌ¸ÓË ÓÚ
‚Ó‰Â˘Ë Ò‚ÂÚÓ‚ÌË ÙËÏË.

Сътрудничество между
български и чужди
производители
ƒÓ·Â ËÁ‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â ·˙Î„‡ÒÍÓÚÓ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌÂ, ÓÒ‚ÂÌ ÓÚ Á‡‚Ó‰ËÚÂ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÏÂÚ‡ÎÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘Ë Ï‡¯ËÌË, ÒÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ Ë ÓÚ ‰ÂÒÂÚÍË Ë ÒÚÓÚËˆË
ÙËÏË-ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË, ‚˙ÁÎË, ‰ÂÚ‡ÈÎË ,
ÏÂı‡ÌËÁÏË, ÌÂÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ. ì¬ÒË˜ÍË ÚÂ, ‚ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ÒË
˜‡ÒÚ, Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú Ì‡ ·‡Á‡ ÍÓÓÔÂË‡ÌÂ, Í‡ÍÚÓ Ë ÒÏÂÒÂÌË ‰ÛÊÂÒÚ‚‡ Ò ‚Ó‰Â˘Ë ˜ÛÊ‰Ë ÙËÏË. “‡Í‡
˜Â, ÔÓˆÂÒ˙Ú Â Á‡ÔÓ˜Ì‡Î ÓÚ‰‡‚Ì‡,
ËÏ‡ ‰‚ÛÒÚ‡ÌÂÌ ı‡‡ÍÚÂ Ë ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÒÂ ‡Á¯Ëˇ‚‡. œÂ‰ÔÓÒÚ‡‚ÍË Á‡ ÚÓ‚‡ Ò‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ, ÛÒÎÓÊÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÁ‰ÂÎËˇÚ‡ Ë ‚˙ÚÂ¯Ì‡Ú‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËˇ
Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ. ¬‡ÊÌË Ò‡ Ë
ÔËÌˆËÔËÚÂ Ì‡ ÚÓ‚‡ Ô‡ÚÌ¸ÓÒÚ‚Ó Ë ÍÓÓÔÂË‡ÌÂ - ‡‚ÌÓÔÓÒÚ‡‚ÂÌÓÒÚ, ‚Á‡ËÏÌ‡ ËÁ„Ó‰‡, ‚Á‡ËÏÌÓ
‰ÓÔ˙Î‚‡ÌÂ Ë ÒËÌÂ„Ëˇî, ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡ ËÌÊ. ƒÓ·Â‚. ì«ÃÃ - ¡˙Î„‡Ëˇ

ıÓÎ‰ËÌ„ ¿ƒ Â Ó·ÂÍÚ Ì‡ ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ
ËÌÚÂÂÒ ÓÚ ‚Ó‰Â˘Ë Â‚ÓÔÂÈÒÍË Ë
‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍË ÙËÏË Á‡ Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. œ‡ÚÌ¸ÓÒÚ‚ÓÚÓ Ë
ÍÓÓÔÂË‡ÌÂÚÓ, ÓÒ‚ÂÌ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË, Ò‡ Ë ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ, Ë ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÚÂÎÒÚ‚Ó, ËÁËÒÍ‚‡Ú ‚ËÒÓÍË ÒÚ‡Ì‰‡ÚË Ë Ó·˘Ë ÛÒËÎËˇî, ‰ÓÔ˙Î‚‡
ÚÓÈ.

Кризата крие и
положителни аспекти
√ÓÒÔÓ‰ËÌ ƒÓ·Â‚ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓÚÓ ÌË‚Ó Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ
Ï‡¯ËÌÓÒÚÓËÚÂÎË Í‡ÚÓ ‚ËÒÓÍÓ Ë
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘Ó Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓÚÓ ÌË‚Ó Ì‡ ÓÚ‡Ò˙Î‡. ìŒÔËÚÌËÚÂ
ËÌÊÂÌÂÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Í‡‰Ë, ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË Ë ‡·ÓÚÌËˆË, ÍÓËÚÓ ÔÂÏËÌ‡ı‡ ÔÂÁ ÚÛ‰ÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ÔÂıÓ‰‡, Ò‡ „˙·Ì‡Í˙Ú Ì‡ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌÂÚÓ. «‡Â‰ÌÓ Ò Úˇı ÒÂ ËÁ„‡‰Ëı‡ Ë
ÌÓ‚Ë ÒÚÓÔ‡ÌÒÍË Ë ÏÂÌË‰Ê˙ÒÍË Í‡‰Ë, ÔÓÁÌ‡‚‡˘Ë ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ Ë ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ Ô‡Á‡Ì‡Ú‡ ËÍÓÌÓÏËÍ‡.
«‡ Ò˙Ê‡ÎÂÌËÂ, ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË ÍÓÌÒÚ‡ÚË‡ÏÂ ‚ÒÂ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡
ÒÂ‰Ì‡ ‚˙Á‡ÒÚ Ì‡ ÔÂÒÓÌ‡Î‡ Ë ÏÌÓ„Ó Ì‡ÒÚÓÈ˜Ë‚Ó Ì‡ÒÓ˜‚‡ÏÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂÚÓ ÒË Í˙Ï ÔË‚ÎË˜‡ÌÂ Ì‡ ÏÎ‡‰Ë
‡·ÓÚÌËˆË Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË. Œ·Û˜‡‚‡-
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Европейският технологичен институт да открие филиал у нас
Д-р инж. Кирил Желязков, директор, програма
„Браншови организации“ в Българска стопанска камара
Г-н Желязков, настоящата пазарна конюнктура
крие ли позитиви за българските машиностроители?
Ще ви отговоря по следния начин - когато преди около 20
- 25 години Кения бе в много тежка икономическа криза, едно
от решенията, които я изваждат от тази „мъртва точка“,
са инвестициите в тази страна и реализацията на технологични решения, оползотворяващи слънчева енергия за индустриални и битови нужди. Тоест, забележете, въвеждането на технология от двадесет и първи век в една бедна и
изостанала африканска държава дава тласък в развитието
й. Понастоящем, у нас има сериозни индикации за рязка промяна в бизнес средата. Въпросът е дали ще съумеем да преодолеем очакваните промени и да излезем от тях с по-нови
технологии. Казано по друг начин, ще успеем ли да намерим
позитиви в промяната, ще можем ли да извлечем полза от
неопределеността, която ни очаква в икономическо и финансово отношение през следващата година и след това.
Аз специално считам, че шансът в индустриални сектори,
като машиностроенето и металообработването, е много
сериозен, но изисква спешни и целенасочени усилия и решения.
Бихме ли могли да потърсим съдействие от европейските си партньори?
Бих искал да обърна внимание на материалите, посветени на развитието на индустрията, които Европейската

ÏÂ „Ë ÔÓ ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÔÓ„‡ÏË Ë ÒÏÂ
Û·Â‰ÂÌË, ˜Â ˘Â Ó‚Î‡‰ÂÂÏ ÚÓÁË ÌÂ„‡ÚË‚ÂÌ ÔÓˆÂÒî, Á‡ˇ‚ˇ‚‡ ÚÓÈ. ì—Â‰
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комисия готви за обсъждане в Европейския парламент до края на
тази година. Те са свързани с действията през 2009 г., които ще
се проведат под мотото: „Да
действаме сега за една по-добра
Европа“. Никъде в документа не
се говори за криза. А за това, че
при добре обмислени и перспективни действия имаме шанс
да направим нещо добро, независимо от промяната в бизнес средата. Сред целите, посочени в документа, са: да се
даде по-голяма свобода за малките и средните предприятия,
да се обучават и преквалифицират кадри, да се развият необходимите умения за икономиката на бъдещето, да се инвестира в научно-развойна дейност и др. Нещо, което ми
направи изключително впечатление, е целта да се даде интелигентна подкрепа на индустрията, като се помогне на
различните отрасли да вземат мерки по някои стратегически и дългосрочни изисквания, като енергийна ефективност и използването на иновативни чисти технологии. Колкото и да се промени бизнес средата, в нагласата да се
инвестира в технологии за опазване на околната среда в
средносрочен и дългосрочен план изменения няма да има.
Разбира се, изпълнението на тези цели в определена степен
е въпрос на политиката на ЕС и на отделните държави
членки, в това число и на България.

ÌÂ„‡ÚË‚ÌËÚÂ Ù‡ÍÚÓË Ì‡ ÍËÁ‡Ú‡
ÓÚÍË‚‡ÏÂ Ë ÌˇÍÓË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡‚˙˘‡ÌÂÚÓ ÓÚ ˜ÛÊ·ËÌ‡ Ì‡ Í‚‡ÎË-

ÙËˆË‡ÌË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË ÓÚ ‡ÁÎË˜ÌË ÌË‚‡, ÔË ÚÓ‚‡ ÔË‰Ó·ËÎË ÌÓ‚Ë
ÔÓÁÌ‡ÌËˇ Ë ÓÔËÚ ‚ ‰ÓÒÚ‡ ÔÓ-‡Á‚Ë-
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Трябва ли държавата да определи няколко приоритетни отрасъла за развитие, т.е. да се намесва
в пазара?
Нека се обърнем към Ирландия - тигърът на Европейския
съюз. Преди много години, в началото на своето членство
в ЕС, ирланското правителство е определило няколко приоритетни отрасъла, в които държавата е създала преференциални условия за привличане на чужди инвестиции. За
доста дълго време ирландците хвърлят приоритетно усилия в квалификация на кадрите, за разлика, например, от
португалците, които със средствата от Европейските
фондове строят с предимство магистрали и друга инфраструктура, а понастоящем са с най-ниското образователно
равнище в ЕС 25. В Ирландия никой не ограничава частната
инициатива, но има приоритетни отрасли, определени на
национално ниво, които се насърчават. През 2006 г. в анализ
за България на Делойт и Туш бе посочено, че отрасълът машиностроене е със среден приоритет за развитие. През
миналата година Министерството на икономиката и енергетиката определи най-перспективните отрасли за инвестиции. В областта на индустрията сред отраслите с висок приоритет са посочени машиностроенето и металооблаботването.
Все пак, в съзвучие с европейската философия,
какво би могла да направи държавата, за да стимулира машиностроенето?
Държавата помощ би могла да дойде в две направления.
Първото е публичният сектор да инициира поръчки, което
е основна философия на някои от развитите икономики,
особено сега в условията на резки икономически и финансови промени. Другото е в посока развитие на технологиите.
В тази връзка, бих искал да отправя едно послание към наши-

ÚË ‰˙Ê‡‚Ë. Œ·˘‡ ÒÎ‡·ÓÒÚ Ì‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÌË ÒËÒÚÂÏ‡ Ó·‡˜Â Â
ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓÚÓ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓ
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те партньорски структури на работодателите в Брюксел
- нека, например, бъдещият европейски технологичен иститут да формира поне един свой филиал в България. И защо
той да не бъде в областта на машиностроенето и металообработването? Това би бил невероятен катализатор, от
който е възможно да стартира положителната устойчива
промяна. Защото, да продаваш просто метал отпада като
тенденция. Целта е да продаваш готова иновативна технология, с висока добавена стойност. При определено стечение на обстоятелствата и развитието на Европейската
индустриална политика през 2009 – 2013 година, мисля, че
ние имаме своите добри шансове. Това би следвало да се
подкрепи и на държавно равнище.
Каква следва да бъде кадровата политика в областта на машиностроенето?
С промяната в пазарната ситуация може би ще се създадат предпоставки да се „излекуваме“ донякъде от недостига на квалифицирани специалисти. В индустриалния сектор
вероятно ще има редукция на заетостта. Затова е време
да се насочат усилия и средства в развитие на центрове за
преквалификация, в инициативи за поощряване на предприемачеството и т.н. Трябва на всяка цена да запазим в отрасъла висококвалифицираните кадри, с които разполагаме
в момента. Не е за пренебрегване и тенденцията от чужбина да се завръщат квалифицирани специалисти. За съжаление, ние нямаме необходимата гъвкавост в структурите
на повишаване на образованието и квалификацията. Изискванията на пазара са динамични, в някои случаи - моментни,
а образователната ни система произвежда кадри с много
голямо времезакъснение. Все пак, аз съм оптимист по отношение на кадровото обезпечаване в рамките на възможното и в съзвучие с европейските тенденции.

Ó·Û˜ÂÌËÂ Ë ÔÓÙËÎË‡ÌÂ. ◊Û‚ÒÚ‚‡ ÒÂ
Ë ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ Ì‡Û˜ÌÓËÁÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÒÍË ËÌÒÚËÚÛÚË, Í‡ÍÚÓ Ë Á‚Â-

Ì‡ Ë ˆÂÌÚÓ‚Â Á‡ ‡Á‚ÓÈÌ‡ ‰ÂÈÌÓÒÚî, ‰ÓÔ˙Î‚‡ ÛÔ‡‚ËÚÂÎˇÚ Ì‡
«ÃÃ - —ÎË‚ÂÌ.
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electronica 2008

Компоненти, системи и приложения от най-мащабното изложение в бранша

»

Любен Георгиев,
Стефан Куцаров

тази година най-голямото световно изложение за електронни компоненти, системи и приложения отбеляза "стабилно високо изложителско и
посетителско присъствие", както се
похвалиха организаторите. По наши
субективни впечатления, втората
част на това твърдение бе леко спорна (за разлика от първата), но въпреки
всичко, в условията на разрастваща се
икономическа криза, electronica 2008
успя да излъчи своите положителни
сигнали към електронната индустрия.
Може би най-мощните от тях бяха
многобройните продуктови и технологични новости, някои от които сами
видяхме и ще ви представим в следващите страници.

Aglient
Измервателна техника за UWB
и WiMAX
На щанда си компанията представи
комплекс от прибори за измервания в
WiMAХ мрежи включително последните новости LTE и MIMO, както и за
свръхшироколентови UWB приложения. Сред тях бяха спектроанализаторите PSA Series за честоти до 50 GHz
при лента на пропускане 80 MHz, съчетаващи широката лента с голям динамичен обхват, бързина, точност на
измерванията и удобство за провеждането им. Наборът от аналогови и
векторни сигналгенератори MXG е
предназначен както за производствени условия, така и за развойна дейност. Приборите се характеризират
с голяма изходна мощност и малко паразитно прехвърляне на напрежения в
съседни канали (голям ACLR). Серията
InfinitiiVision 7000 DSO/MSO осцилоско-
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пи позволява наблюдаването на много
краткотрайни промени в аналогови и
цифрови сигнали. Паметта на цифровия сигналанализатор DSA91204A позволява изследването на сложни сигнали чрез натрупване на данни от множество измервания. Атрактивна новост бе и първият цифров мултимер
с OLED дисплей U1253A, чийто екран
осигурява комфортно отчитане на показанията при широк диапазон на околната осветеност.

AMCC
10 Gbps Ethernet решение
Американската компания анонсира
входно-изходния модул QT2025
10GBASE-KR, осигуряващ обем на данни между устройства и локални мрежи със скорост 10 Gbps. Изграден с ИС
на фирмата той използва авангардни
решения в структурата на приемопредавателите и в контрола на установените връзки. За разработка на
устройства с него e предназначен
китът AdvancedTCA.

Analog Devices
Индустриални DSP
Четвъртото поколение на фамилията
SHARC DSP с плаваща запетая е разширено с 5 нови процесора, сред които 21469 за индустриални и измервателни цели с индустриалeн температурен обхват. Вградената им SRAM е
с обем 5Mb, но има възможност за
свързване на бърза външна памет и
гъвкава периферия. Вграденият диод за
контрол на температурата осигурява безопасен подбор на захранващото
напрежение и работната честота. Характерни приложения са управление на
процеси и захранвания, на роботи и
сервозадвижвания и измервателни уреди. Сред новостите на щанда на

Analog Devices бяха и повишаващо-понижаващите ключови стабилизатора
ADP2503 и ADP2504, които са сред
най-малките на пазара. Патентованата им структура осигурява преходни
процеси без отскоци. Поради обхвата
на входното си напрежение те могат
да работят с различни акумулатори,
а различните модели са с фиксирани изходни напрежения между 2,5 и 5 V.

Arcolectric
Температурен микрологер
Показан бе ориентиран към хранително-вкусовата промишленост температурен микрологер, заместващ съществуващите неонови индикатори във
фризери и хладилници. Визуалната информация за температурата е опростена – син светодиод показва, че тя
е в зададените граници, а червен светодиод, че е извън тях. Границите
могат да бъдат задавани между -30 и
+80°С. Сензорът за температура се
свързва към външни изводи, което
позволява монтирането му на разстояние от прибора. Измерването се прави през интервали от време, програмируеми между 1 s и 12 h, а данните
се получават в енергонезависима памет и могат да бъдат прочетени през
инфрачервения порт на прибора. Подходящ е за вграждане в големи хладилни системи.
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Cherry
Миниатюрен превключвател
Поделението Upper Palatinate представи новосъздадена AgNi сплав за покрития на механични контакти, заместваща използвания досега сребърнокадмиев оксид. Разработката е част
от политиката на Cherry за разработка на екологични продукти, съответстващи на RoHS. Новата сплав е използвана като покритие на контактите на миниатюрния превключвател
D3, като подобрява параметрите му.
Триещите и самопочистващи се контакти позволяват използването му за
управление на електродвигатели с
ток до 10 А.

CML Microcircuits
Квадратурен модулатор
Представен бе новият квадратурен
модулатор СМХ993, работещ в обхват 100 – 1000 MHz с много малък
собствен шум, който съдържа два
балансни смесителя и генератор. Вградено стъпало позволява програмиране
на изходното напрежение със стъпка
2,5 dB и обхват 30 dB чрез цифровия
интерфейс C-BUS, съвместим с SPI. За
разработка може да се използва
китът ЕV9930. Приложенията на модулатора са в цифрови телевизионни
приемници, модулатори за кабелна
телевизия, приемопредаватели в ISM
обхвата, безжични мрежи и радиосистеми за двупосочна връзка.
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CODICO
DC/DC преобразувател
Сред новостите на мащабния щанд на
дистрибуторската компания бе DC/DC
преобразувателят МР4560 от MPS.
Той работи с входни напрежения между 4,5 и 60 V и осигурява изходен ток
до 2,5 А, а изходното му напрежение
може да се установява в границите от
0,8 до 36 V. Честотата на вградения
генератор се програмира, а максималната й стойност от 4 MHz позволява
използването на външни елементи с
малки размери. Транзисторът между
входа и изхода е MOS със съпротивление на канала 150 милиома, а к.п.д. е
95%. Приложенията включват индустриални информационни системи, мрежи
със захранвани от тях устройства
(РоЕ), автомобилостроене и др.

Data Modul
TFT индустриални дисплеи
Компанията представи последното
поколение TFT трансмитивни дисплеи

на CASIO, характеризиращи новата
стратегия на японския производител
за навлизане в индустриалните приложения. Дисплеите са с диагонал между
5,59 и 20,3 cm, имат ъгъл на наблюдение 80° при гарантиран експлоатационен срок най-малко 5 години. Управлението им е чрез SPI интерфейс. Специфичен е моделът COM35H383XLC, в
който новата Blankview технология
запазва качеството на изображението
дори при пряка слънчева светлина. Постояннотоковата консумация на модулите може да бъде намалена без съществени загуби в качеството на визуализация, което позволява използването
им в устройства с батерийно захранване.

Epcos
Най-малкият газоразряден
ограничител
Компанията обяви най-малкия в света
газоразряден двуелектроден ограничител на напрежения с дължина 3,5 и
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те елементи се предлагат с черно и
натурално елоксирано, както и с черно
лаково покритие, а пластмасовите са
с цвят по RAL 3000.

HITANO
Кондензатори
и чип индуктивности
диаметър 2,8 mm. Предназначен е за
постоянни напрежения между 75 и 600
V, има в незадействано състояние
съпротивление над 1 гигаома, а при
задействане издържа ток на разряда
2 kA (за импулс 8/20 микросекунди).
При честота 1 MHz паразитният му
капацитет е 0,5 pF.
Новост бе и серията кондензатори
В25836В*А305 с напрежения 400 V и
800 V, разработена специално за схеми с корекция на фактора на мощност.
Кондензаторите имат голям температурен обхват и експлоатационен
срок 300 000 часа. Реактивната им
мощност е между 5 и 30 kvar, а импулсният ток може да превишава до 500
пъти този в нормален режим.

FineLine
24-часова PCB услуга
На изложението базираната в Дюселдорф компания обяви, че разширява
портфолиото си с услуга за производство на печатни платки в рамките на
24 часа. Според управляващия директор на FineLine Дирк Волтер, новото
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предложение към клиентите е в отговор на повишеното търсене на експресни форми на обслужване в бранша. Интерес сред посетителите предизвика
и новата продуктова гама, въведена
под названието FineLine Electomechanical parts. Тя включва механични компоненти, цинкови отливки по заявка, антени, тунери, релета, захранващи блокове и др.

Fischer Elektronik
Дизайнерски кутии CHAC
Сред новостите на добре познатия у
нас немски производител бе дизайнерската серия кутии за електроника
CHAC. Модулно изградена от екструдирани странични алуминиеви профили, 2милиметрови алуминиеви стени и ъглови елементи от удароустойчива пластмаса, тя дава възможност за сглобяване на естетически издържани кутии
с височина от 47,7 до 82,7 mm, ширина от 84 до 273,6 mm и дължина до 258
mm. За закрепване на платките са
предвидени от 4 до 11 на брой водачи
в страничните профили. Алуминиеви-

Популярният у нас производител показа алуминиеви кондензатори с проводящ полимер, с капацитет 22-1500 uF,
постоянно работно напрежение 2,5-20
V и толеранси ±10 и ±20%, предназначени за повърхностен монтаж. Поради малките им загуби те са подходящи за изглаждащи кондензатори в
цифрови и високочестотни схеми, а
температурният им обхват е от -55
до +105°С. Характерните им приложения включват компютърни устройства, цифрови контролери и др. Представени бяха и новите чип-бобини с
размер 1210 и индуктивност между
0,01 и 470 uH, нови серии многослойни керамични кондензатори, серия LD
кондензатори с малки загуби и серия
MW на кондензатори за свръхвисоки
честоти.

Megatron
Петоборотен безконтактен
сензор
Немският производител демонстрира
като световна новост петоборотен
"True-power-on" безконтактен сензор
от серията MAB22F. Базиран на ефекта на Хол, новият датчик използва
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фирмената технология Infiniturn. Сред
спецификите на новата серия са 14битова разделителна способност с
SPI-Bus интерфейс и 12-битова при
изход 0-5 V, абсолютен ъглов обхват
от 1800o и удължен експлоатационен
живот. Сензорът е реализиран в пластмасов 22-mm корпус. Показана бе и
нова 12-битова модификация на магнитния абсолютен ротационен сензор
MAB25A с аналогов изход и обновена
версия на силовите преобразуватели
KT700/KT800. Снабдени с интегриран
измервателен преобразувател, те
осигуряват на изхода си токов или
напреженов сигнал, пропорционален на
приложеното усилие.

Microchip
Индуктивна сензорна
технология и нови АЦП
В допълнение към своите решения за
капацитивни сензори за допир, компанията показа новата mTouch индуктивна сензорна технология. Тя е особено подходяща за приложение при
панели от неръждаема стомана, алуминий или пластмаса - в индустриални устройства работещи в тежки
условия, медицински апаратури, електродомакински уреди и автомобили.
Намокрянето на панела, както и докосването на сензора с дебели ръкавици,
не пречи на функционирането му, като
е намалена вероятността от задействане при случайни докосвания. При
допир до съответния бутон той се
огъва с няколко микрона, което променя взаимната индуктивност между
него и пластинка в сензора и води до
генериране на постоянно напрежение.
Представена бе и нова серия
(МСР3422, МСР3433 и МСР3424) 18битови многоканални σ-∆ АЦП. Благодарение на вградените източник на
опорно напрежение, програмируем
усилвател и генератор, те работят
без външни елементи. Това, заедно с
DFN корпуса с размери 2x3 mm, ги
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тор PXIe-5663 е с честотен обхват
от 10 MHz до 6,6 GHz, при лента на
пропускане до 50 MHz, а сигналгенераторът PXIe-5673MHz-6,6GHz, при лента на пропускане до 100 MHz.

Nordic Semiconductor
Радиочестотни трансивъри

прави подходящи за индустриални и
медицински приложения. За разработката на схеми с тези АЦП е създаден
китът МСР3424ЕV.

MSC
Система с TFT на Able Design
Производителят на индустриални визуализиращи системи Able Design,
част от групата MSC, представи
предназначената за работа в тежки
условия система с дисплей T26-172. Устройството включва индустриален
компютър, има диагонал на екрана 26",
корпус от устойчива на морска вода
неръждаема стомана и степен на защита IP65. Mini ITX базираният компютър може да работи с AMD процесори Sempron и Turion, разполага с 1 GB
SDRAM, 80 GB HDD и 10/100-Base-T
интерфейс. MSC обяви и стартирането на доставките на Intel ATOM базираната 3,5“ SCB индустрална компютърна платформа от началото на
2009 г.

National Instruments
Нови PXIe модули
За бързи автоматизирани измервания
на високочестотни безжични системи
са предназначени новите модули с
програмно управление на фирмата. Те
се монтират в носещото шаси PXIe1075 с 18 слота, през всеки от които
за пръв път могат да се предават
данни със скорост до 1 GBps, при обща
скорост за всички модули на системата 4 GBps. Векторният сигналгенера-

Новост на изложението бе трансивърът nRF24LE1 в 4x4 QFN корпус, обединяващ 2,4 GHz приемо-предавател и
8-битов микроконтролер и позволяващ реализация на RF стека и нивото
за приложения в един и същи чип. Като
характерна особеност бе изтъкната
свръхниската му пикова консумация,
която дава възможност за работа
само с една CR2032 батерия. Приемопредавателят използва утвърдената
фирмена технология Enhanced
ShockBurst, а MCU ядрото е 8051 базирано и има повишено бързодействие. В допълнение са осигурени 16
kB флаш и 1 kB SRAM памет.

Omron Electronics
Машина за рентгенова
инспекция
Прототипът VT-X System представлява напълно автоматизирана система за откриване на дефекти чрез рентгенова инспекция, използваща нов
принцип, който чрез комбиниране на
два алгоритъма осигурява функционирането й при експозиция само 500 ms.
От Omron заявиха, че на изложението прототипът се демонстрира, за
да се съберат експертни посетителски мнения за евентуални подобрения
при предстоящото производство на
системата. Освен VT-X System, компанията представи и напълно автоматизираната in-line система за оптична инспекция VT-RNS, предназначена за откриване на дефекти в електронни изделия. Тя използва патентован метод за получаване на триизмерна информация на основата на
двумерни изображения. Разрешаваща-
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та способност на системата е 10
микрометра.

Phoenix Contact
Нов контролер от ILC серия
Модулната Inline Controller серия бе
допълнена с новия управляващ модул
ILC 170 ETH 2TX, снабден с два Ethernet
интерфейса. Те могат да се използват
за програмиране и параметризация,
както и за обмен на данни с OPC
сървъри и други индустриални устройства с TCP/IP функционалност. Основна област на приложение на новия
контролер е автоматизацията на
малки и средни системи, при които се
изисква интеграция в мрежови структури на ниво машина. Двойката
Ethernet портове дава възможност за
изграждане на линейни мрежови системи без концентратори или комутатори, като съкращава разходите за окабеляване.

Power Integrations
Ключови преобразуватели
Към фамилията LinkSwitch интегрални
схеми за ключови преобразуватели на
променливо в постоянно напрежение се
прибавя новата серия LinkSwitch-CV,
която включва обявения за най-мощен
в света интегрален ключ LNK626PG.
Той е предназначен за свързване в
първичната намотка на трансформатор на източници с постоянно напрежение с толеранс ±5%. Ключът съдържа
MOS транзистор за 700 V заедно с
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допълнителни блокове и е с голяма надеждност поради липсата на оптрон.
Ключът е с голям к.п.д., надхвърлящ с
10% изискванията на Energy Star 2.0.
Приложенията са за адаптори с мощност до 10 W и захранвания с няколко
напрежения и обща мощност до 17 W.

Premier Farnell
Кампания срещу нерегламентираното рециклиране
Дистрибуторската компания обяви
старта на кампания за разясняване на
вредите от нерегламентирано рециклиране на електронни изделия в развиващите се страни. Първата стъпка са
инициативи във връзка с опасностите
от това за здравето на хората и за
околната среда. Farnell осигурява средства за тригодишни програми за обучение в Индия, които ще обхванат над
250 000 деца и ще бъдат подготвени
над 500 учители. Установено е, че
годишно се унищожават около 50 млн.
тона електроника, от които около
70% в Африка, Китай и Индия, където
при над 90% от рециклирането не се
спазват никакви здравни норми. Извличането на ценни метали от изхвърляните прибори се прави чрез загряване
върху открит огън, а кабелите и печатните платки се потапят в киселини на общодостъпни места. Резултатът е отделяне в атмосферата на
арсен, хром, олово и други токсични вещества. Farnell отправя апел към всички свързани с електронната индуст-

рия институции, да предприемат мерки за разрешаване на проблема.

Rittal
Шасита Ripac EASY
Показана бе новата серия Ripac EASY
system, реализирана в съответствие
с IEC60 297-3 и е предназначена за
стандартни приложения, изискващи
бърз монтаж при високи изисквания за
механична здравина. Шаситата се
произвеждат със стандартните височини 3U и 6U и дълбочини от 175 до
415 mm. Страничните алуминиеви
стени имат отвори през 60 mm, което прави възможно монтирането на
всякакви платки. На шаситата могат
да се поставят задна плоча или куплунги, като се предлагат капаци със
или без вентилационни отвори.

Rohm Electronics
Драйвери за електродвигатели
Японският производител представи
серията BD62xx интегрални драйвери
за управление на постояннотокови
колекторни електродвигатели чрез
силова мостова схема. Приложенията
обхващат преносими и медицински устройства, електроуреди и автоелектроника. Входните сигнали на всяка
от интегралните схеми може да са постоянно напрежение или ШИМ импулси с TTL нива. Сигурността на управлението се гарантира от вградените
температурна и максималнотокова
защити, от изключването на ИС при
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Мнението на българския изложител

Няма криза за тези, които не я искат
И тази година един от малкото родни участници – производителят на печатни платки Микрон
20 - бе на традиционното си място в една от
най-оживените палати. Пак по традиция попитахме ръководителката на фирмата Христина
Ковачева за впечатленията й от изложението.
"Много, много посетители – вчера беше изключително натоварен ден. Дойдоха интересни хора
– и настоящи, и бъдещи клиенти. Разбира се, видяхме се и с традиционните си доставчици. Все
по-сериозен е интересът от Европа към нас – един австрийски производител,
например, направо заяви, че не иска да поръчва повече в Китай, въпреки че му
е по-евтино, заради нечовешките условия на труд, които е видял там. Разбира
се, като европейска компания, трябва да отговаряме и на много изисквания –
предстои ни сертификация по ISO, както и съобразяване с правилата на системата REACH за използване на химически вещества, която в крайна сметка
защитава европейските производители."
Потърсихме мнението на г-жа Ковачева и за отражението на финансовата
криза върху бранша.
"Ще ви отговоря с думите на един наш немски контрагент: за тези, които
искат – има криза; за тези, които не искат – няма!"

колебания в захранащото напрежение
и електростатичната устойчивост
до 4 kV. Защитени са и от обратни
токове при реверсиране и спиране на
двигателя. Друга новост бе серията
BD6095GUL за LED подсветка на LCD
екрани, която регулира интензивността чрез уникална система за двойно
димиране в зависимост от вида на
изображението и околната осветеност.

Royalohm
Чип- и мощни резистори
Тайванската компания показа две нови
серии. Първата включва нискоомни
мощни резистори за автомобилостроенето, които са устойчиви на
замърсявания, имат стабилни параметри при промяна на температурата и
повишена надеждност. Приложенията
им са в регулатори на обороти на вентилатори, стъпкови двигатели и постояннотокови захранвания. Втората
серия обхваща тънкослойни чип-резистори със съпротивление между 1 ом и
3 мегаома, мощност до 0,5 W, размери
между 0402 и 2512 и температурен коефициент между ±5 и ±50 ppm/°C, подходящи за преносими комуникационни
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устройства, измервателни и медицински уреди и системи за автоматизация.

Rutronik
Решения за вертикалните
пазари
В центъра на участието на Rutronik бе
представянето на компанията в ролята й на доставчик на решения за вертикалните пазари. Новата концепция
постави акцент върху демонстрирането на знакови приложения, базирани на
предлаганото портфолио от компоненти и модули. Специално внимание
бе отделено на цялостните решения,
ориентирани към пазарни области
като измерване и отчитане на енергия, възобновяеми енергоизточници,
осветление, безжични технологии и
системи за автоматизация. Така бяха
демонстрирани възможностите на дистрибуторската компания да осигури
не само доставки, но и консултативна и проектантска помощ.

SIBA
Свръхбързи предпазители
Представена бе серия свръхбързи
предпазители, осигуряващи защита на
мощни полупроводникови прибори от

недопустими токове и къси съединения, като прекъсва веригата им преди
те да са се повредили. Непрекъснатите промени на тока на предпазителите не променя параметрите им и те
могат да се използват в честотни
преобразуватели за управление на
двигатели, мощни захранвания фотоволтаични системи, ветрогенератори и UPS.

Silicon Laboratories
Безжични комуникационни
решения
Представени бяха демонстрационни
приложения на сериите EZRadio и
EZRadioPRO. Акцентът беше поставен
върху възможностите за изграждане
на OEM индустриални мрежи за мониторинг и управление със звездообразна и многовъзлова архитектура. Подчертано бе, че решаващи за широкото приложение на
EZRadio
и
EZRadioPRO фактори са високата степен на интеграция и ценовата ефективност на схемите, както и поддръжката на фирмени и стандартизирани мрежови топологии като
IEEE802.15.4 и ZigBee.

ST Microelectronics
Ключов стабилизатор
Новият стабилизатор VIPer17 е с 800
волтов MOS транзистор, осигуряващ
работа с всички мрежови напрежения
при изходна мощност до 12 W. Схемата има генератор на ток за плавен
старт и защити от входно пренапрежение и изходен ток с регулируем праг
и температурна с хистерезис, които
елиминират нуждата от съответните външни елементи, включително
пусков резистор. В случаите на малка
консумация стабилизаторът преминава в режим на работа с пакети от импулси за запазване на големия к.п.д.
дори при товари под 1 W. При празен
ход стабилизаторът се превключва в
икономичен режим и консумира 50 mW.
За намаляване на смущенията стабилизаторът работи с ШИМ с разпределен спектър, което позволява използването в битови и осветителни системи при намалени изисквания към екранирането.
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STECA
Оборудване за соларни системи
В центъра на представянето на немската компания, разполагаща с производствени мощности и у нас, бяха новостите в управляващите устройства за соларни системи.
Термосоларният регулатор TR 0603mc е уникален с възможността да съхранява пълна информация за работата на инсталацията върху SD карти, а софтуерният модул TS
Analyzer 1 дава възможност на потребителите да визуализират и обработват данните за температурни нива, работа на помпите, дебити и топлинни количества, и да
следят режима на работа на системата. Друга новост на
щанда на Steca бе серията Solarix PSR ориентирани към
фотоволтаични системи зарядни регулатори. Благодарение на разработените от компанията алгоритми за управление на процеса на зареждане, новите регулатори оптимизират експоатационния режим на акумулаторните батерии.

Texas Insrtuments
Платформа за RF системи
На изложението бе демонстрирана за първи път новата
платформа СС430, ориентирана към създаването на безжични системи с малки размери и консумация и с приложения за мониторинг на производствени процеси, събиране
на данни и автоматизирано отчитане на измервателн
уреди. Изтъкната бе възможността за създаване на безжични сензори за места без ел. захранване - например детектори на дим за откриване на горски пожари. Представена бе уникална комбинация от 16-битов MSP430F5xx микроконтролер и маломощен безжичен приемопредавател, която с една батерия може да работи не по-малко от 10
години. Платформата CC430 ще позволи устройствата
да функционират на практика без захранване, тъй като необходимата им енергия може да се осигурява от топлината на човешкото тяло, от вибрациите на машини или вградени слънчеви елементи.

TTI
Решения за медицинската електроника
Дистрибуторската компания обяви специализираната си
програма, включваща конектори на Molex и пасивни елементи (кондензатори, филтри, сензори и пиезоелементи) на
Murata. Тя е ориентирана към конструкторите на медицинска електронна апаратура – скенери, ултразвукови устройства, дефибрилатори, анализатори на кръвна захар, прибори за диализа, слухови апарати и монитори.

Viscom
Система за автоматична визуална инспекция
Представена бе системата S6053BO-V за автоматична инспекция на бондиращи проводници. Чрез вградената VHR
видеокамера с прецизна оптика е постигната разрешаваща
способност 2-5 микрона на пиксел. Възможно е съчетаване
на управляващия модул с повече камери и специализирано
осветление за откриване на дефектни бондиращи проводници с диаметър 20 микрона. Новост е двуканалната разновидност на машината, ускоряваща инспекцията, като специален блок зарежда данните в единия канал докато другият извършва проверка. Независимо от основното си предназначение, S6053BO-V може да бъде използван и за прецизна проверка на механичното състояние на други елементи
и специализирани ИС. Сред предимствата й е обработката
на получаваните изображения, позволяваща откриване на
дефекти дори в много малки детайли и измерването им.

Wago
Нова X-COM-System клема
Сред новостите, представени от компанията, бе модификация на добре познатата "едноетажна" клема 769-171,
предлагаща възможност за включване на два проводника и
два X-COM куплунга. Новата клема 870-131 удвоява тези
параметри и благодарение на "двуетажната" си архитектура се нуждае от разстояние едва 132 mm перпендикулярно на носещата шина. Разположението на цоклите позволява използването на еднопроводни "женски" съединителни лайстни. Предвидени са и отвори за мостови връзки
(джъмпери) в аналогична на останалите X-COM "двуетажни" клеми позиция, позволяваща напречно свързване.

Yokogawa
Анализатор за ВЕИ базирани генератори
Анализаторът на мощности WT500 е ориентиран към
операторите на вятърни и фотоелектрични генераторни
мощности. Приборът може да измерва постоянни, еднофазни и трифазни променливи напрежения до 1000 V с
честоти до 100 kHz и токове до 40 А, като неговите 3
канала работят едновременно и могат да измерват различни величини. Определя се и съдържанието на хармоници
заедно със средноквадратичната стойност на променливи напрежения и токове, както и консумираната и доставяната на мрежата активна, реактивна и привидна мощност с времето, през което са определени. Към това се
прибавя и измерването на енергия в Ah. Освен на дисплея,
всички резултати могат да се отчитат дистанционно
през Ethernet и USB или да се записват във външна флаш
памет.
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ

»Á„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡
LonWorks ÏÂÊË
Процесът е определящ за безпроблемната експлоатация
на мрежата

Ã

ÂÊÓ‚‡Ú‡
ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ
LonWorks ·Â ‡Á„ÎÂ‰‡Ì‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÔÓ‰Ó·ÌÓ ‚ ·. 3/2008 „. Ì‡ ÒÔËÒ‡ÌËÂ »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛. ¬ ÒÚ‡ÚËˇÚ‡, ÍÓˇÚÓ ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ıÏÂ ÚÓ„‡‚‡,
·ˇı‡ ËÁˇÒÌÂÌË ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔÓÌˇÚËˇ
‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡, Í‡ÚÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË ÚËÔÓ‚Â ÏÂÊÓ‚Ë ÔÓÏÂÌÎË‚Ë (SNVT),
ÔÓÚÓÍÓÎ˙Ú LonTalk, ÒÂ‰ÂÏÚÂ ÒÎÓˇ
Ì‡ LonWorks ÏÂÊ‡Ú‡ (Ò˙„Î‡ÒÌÓ
ÏÓ‰ÂÎ‡ OSI), ˜ËÔÓ‚ÂÚÂ Neuron, ÈÂ‡ıËˇÚ‡ Ë Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ˙Ú Ì‡ ÏÂÊ‡Ú‡. ¬Ó‰ÂÌË ÓÚ ÔÓ‚ÓÍË‡ÌËˇ
˜ËÚ‡ÚÂÎÒÍË ËÌÚÂÂÒ, ‚ Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëˇ ·ÓÈ Ì‡ ÒÔËÒ‡ÌËÂÚÓ ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ÏÂ ÚÂÏ‡Ú‡, ÓÔËÚ‚‡ÈÍË ÒÂ ‰‡
Á‡‰˙Î·Ó˜ËÏ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡ Á‡
LonWorks, Í‡ÚÓ ‡Á„ÎÂ‰‡ÏÂ ÌˇÍÓË
‡ÒÔÂÍÚË Ì‡ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ Ú‡ÁË ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËÓÌÌ‡
ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ.

LonWorks като отворена
система
œÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Â‰Ì‡ ÓÚ‚ÓÂÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ËÁËÒÍ‚‡ ÏÌÓ„Ó ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÂÌ ËÁ·Ó Ì‡
LonWorks ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. ¬˙ÔÂÍË
‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ ‚
‡ÁÎË˜ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË, Úˇ ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÚÛ‰Ì‡ Á‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Â‰ÌÓ Ì‡ËÒÚËÌ‡ ÓÚ‚ÓÂÌÓ
Â¯ÂÌËÂ Á‡ Ò˙‚ÏÂÒÚÌ‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡
‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË. ŒÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ÔË˜ËÌ‡ Á‡ ÚÓ‚‡ Â Ú‡‰ËˆËÓÌÌËˇÚ ÔÓ‰ıÓ‰, ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ‚ ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡ÎÌÓÚÓ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÂÍÚË Á‡ ÍÓÌÚÓÎ. » ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡
ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Úˇı
ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡Ú ‰‡ ÒÂ Â‡ÎËÁË‡Ú
Í‡ÚÓ Ò˙‚ÍÛÔÌÓÒÚ ÓÚ ÏÌÓ„Ó·ÓÈÌË
ËÁÓÎË‡ÌË ÔÓ‰ÒËÒÚÂÏË. √ÓÎˇÏ ‰ˇÎ
ÓÚ ÔÓÂÍÚËÚÂ Á‡ Ò„‡‰Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡-
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ÚËÁ‡ˆËˇ, ËÁ„ÎÂÊ‰‡˘Ë
Í‡ÚÓ ˆˇÎÓÒÚÌË Â¯ÂÌËˇ, ‚
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ Ò‡ ËÁ„‡‰ÂÌË ÓÚ ÓÚ‰ÂÎÌË Ù‡ÍˆËË, ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò
ËÒÚÓË˜ÂÒÍË
‡Á‚Ë‚‡Ì‡Ú‡
ËÏ ÒÚÛÍÚÛ‡.
Фиг. 1. Напълно разпределена LonWorks система.
“ÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËˇÚ Ì‡ÔÂ‰˙Í Â ÓÚ ‚Ó‰Â˘Ó ÁÌ‡- Ì‡ ÒÔÂˆËÙË˜ÂÌ ı‡‰ÛÂ, ÔÓ„‡ÏÌÓ
˜ÂÌËÂ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ- ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ ËÎË ËÌÒÚÛÏÂÌÚË.
»ÏÂÌÌÓ Ú‡Í‡‚‡ Â ·ËÎ‡ Ë‰ÂˇÚ‡
ÌËÚÂ ‡ıËÚÂÍÚÛË, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ
Ë Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. ¬ ÔË ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ LonWorks
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ 20 „Ó‰ËÌË ˆÂÌÚ‡ÎÌË- - ‰‡ ·˙‰Â ‡Á‡·ÓÚÂÌ ÓÚ‚ÓÂÌ
ÚÂ „Î‡‚ÌË ÍÓÏÔ˛ÚË ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÒÚ‡Ì‰‡Ú Á‡ ‚ÒË˜ÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂ·ˇı‡ Á‡ÏÂÌˇÌË ÓÚ ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌË ÎË, ‰‡ ÒÂ ÔÂ‚˙ÌÂ ‚ ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡,
ÔÓˆÂÒÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÔÂ‰ÒÚ‡‚- ÒÔÓÒÓ·Ì‡ ‰‡ ÌÓÒË ÔÓÏÂÌËÚÂ ‚ ‡Îˇ‚‡˘Ë ÏËÌËÍÓÏÔ˛ÚË, Ò‚˙Á‡ÌË ıËÚÂÍÚÛËÚÂ Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘ËÚÂ
˜ÂÁ ÎÓÍ‡ÎÌ‡ ÏÂÊ‡. “Â, ÓÚ Ò‚Óˇ ÒËÒÚÂÏË Ë, ÌÂ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓ ÏˇÒÚÓ,
ÒÚ‡Ì‡, ·ˇı‡ ËÁÏÂÒÚÂÌË ÓÚ ‡Á- ‰‡ Á‡ÏÂÌË Ô‡ÚÂÌÚÓ‚‡ÌËÚÂ, ˆÂÌÚÔÂ‰ÂÎÂÌË ÏÂÊË (peer-to-peer), ‡ÎËÁË‡ÌË ÒËÒÚÂÏË Ò˙Ò Ò‚Ó·Ó‰ÌË,
ËÁ„‡‰ÂÌË Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÏÓ˘ÌË ‚ËÒÓÍÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌË ÒËÒÚÂÏË, ÔÓÔÂÒÓÌ‡ÎÌË ÍÓÏÔ˛ÚË. Î˛˜˙Ú Á‚ÓÎˇ‚‡˘Ë Ò˙‚ÏÂÒÚÌ‡ ‡·ÓÚ‡.
Í˙Ï Ô‡Á‡ÌËˇ ÛÒÔÂı Ì‡ ‚ÒˇÍ‡ ÌÓ‚‡
„ÂÌÂ‡ˆËˇ ÓÚ ÔÓ‰ÛÍÚË Á‡ ËÌÙÓ- Разпределение
Ï‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË Â ‚˙ÁÔËÂÏ‡ÌÂ- на логиката между
ÚÓ ËÏ Í‡ÚÓ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÒÚ‡Ì- устройствата
‰‡ÚË Á‡ ÏËÍÓÔÓˆÂÒÓË, ÍÓÏÛÌËÕ‡ ÙË„. 1 Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ ÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡Í‡ˆËÓÌÌË ÔÓÚÓÍÓÎË, ÓÔÂ‡ˆËÓÌÌË Ú‡ ÍÓÌˆÂÔˆËˇ ‚ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÒËÒÚÂÏË Ë ‰Û„Ë ı‡‰ÛÂÌË ËÎË ÒÓ- LonWorks ÏÂÊË. »Á„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÙÚÛÂÌË ·ÎÓÍÓ‚Â. “ÂÁË ÒÚ‡Ì‰‡ÚË ‚ËÒÓÍÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÏÂÊ‡ ÓÚ ÚËÔ
ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú Ì‡ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÔÓËÁ- peer-to-peer Â Ì‡È-ÏÓ˘ÌËˇÚ Ë
‚Ó‰ËÚÂÎË ‰‡ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú ‚ „ÓÎÂ- Ò˙˘Â‚ÂÏÂÌÌÓ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ËÁ„ÓÏË Ó·ÂÏË ı‡‰ÛÂÌË ËÎË ÒÓÙÚÛÂ- ‰ÂÌ ÏÓ‰ÂÎ Á‡ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÔ‡‚ÎˇÌË ÔÓ‰ÛÍÚË, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÔË„Ó‰ÂÌË ‚‡˘‡ ÒËÒÚÂÏ‡.
Á‡ Ò˙‚ÏÂÒÚÌ‡ ‡·ÓÚ‡. —ÎÂ‰Ó‚‡Õ‡ Ô˙‚Ó ÏˇÒÚÓ, ÙËÁË˜ÂÒÍÓÚÓ
ÚÂÎÌÓ, ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ ËÏ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡
·˙‰‡Ú ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË, ÒÔÓÂ‰ ÒÔÂˆË- ÒÂ‰‡Ú‡ Á‡ ÔÂÌÓÒ, ÍÓˇÚÓ Â Ò‚ÓÂ·ÙËÍËÚÂ Ì‡ ‚ÒˇÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ, ·ÂÁ ‡ÁÂÌ „˙·Ì‡Í Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡. Õ‡È‰‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ ‚‡ÊÌËÚÂ È ÚÓ˜ÍË ÒÂ Ì‡ÏË‡Ú Ì‡
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‚˙ı‡ Ì‡ ÙË„. 1, Í˙‰ÂÚÓ Ò‡ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ‡·ÓÚÌËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË. “Â
ËÏ‡Ú ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ‚ÒˇÍ‡ ÚÓ˜Í‡ ‚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡, ·ÂÁ ‰‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
‰‡ ÔÂÏËÌ‡‚‡Ú ÔÂÁ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì
ÔÓÚ (gateway) Ò ÎËˆÂÌÁË‡Ì
‰ÓÒÚ˙Ô. ¿ÍÓ ÔÓÍ‡Á‡Ì‡Ú‡ ÒÚÛÍÚÛ‡ ·˙‰Â ÔÂÌÂÒÂÌ‡ Í‡ÚÓ ÏÓ‰ÂÎ Á‡
ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘‡ ‡ıËÚÂÍÚÛ‡, ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú ˘Â ·˙‰Â ÔÓÌËÒÍ‡ ˆÂÌ‡ Ë ÔÓ-‡‰‡ÔÚË‚Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡.
ŒÚ ÒËÒÚÂÏÌËÚÂ ËÌÊÂÌÂË ÒÂ
ËÁËÒÍ‚‡ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÚÓÁË ÌÓ‚
ÏÓ‰ÂÎ Ë ‰‡ ÛÏÂˇÚ ‰‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎˇÚ
ÎÓ„ËÍ‡Ú‡ Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‚˙ıÛ ˆˇÎ‡Ú‡ ÏÂÊ‡. ¬ÒÂ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚÔ‡‰‡Ú
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ËÒÓÍÓ·˛‰ÊÂÚÌË ÈÂ‡ıË˜ÌË ÍÓÌÚÓÎÂË. ¬ Â‰Ì‡ ‰Ó·Â ÔÓÂÍÚË‡Ì‡
ÓÚ‚ÓÂÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÌÂ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡
ˆÂÌÚ‡ÎËÁË‡Ì ÍÓÌÚÓÎÂ. Õ‡ÔËÏÂ, LonWorks ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ ÍÓÏÛÌËÍË‡Ú Ò ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË
LonWorks ÔÓÚÓÍÓÎ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ
ÓÚ ÒÂ‰‡Ú‡ Á‡ ÔÂÌÓÒ. ‡ÍÚÓ ·Â
ÔÓÒÓ˜ÂÌÓ ‚ ÔÂ‰Ë¯Ì‡Ú‡ ÒÚ‡ÚËˇ,
Úˇ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÛÒÛÍ‡Ì‡ ‰‚ÓÈÍ‡,
ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚‡Ú‡ Á‡ı‡Ì‚‡˘‡
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ÏÂÊ‡, ÓÔÚË˜ÂÒÍË Í‡·ÂÎ, ‡‰ËÓ˜ÂÒÚÓÚÂÌ ËÎË ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌ Í‡Ì‡Î.
¬ÒˇÍÓ ÓÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ ÔËÚÂÊ‡‚‡ Ò‚Óˇ ÓÔÓÒÚÂÌ‡ ÔËÎÓÊÌ‡
ÔÓ„‡Ï‡, Ú‡Í‡ ˜Â ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘‡Ú‡ ÎÓ„ËÍ‡ Â ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ‚˙ıÛ ˆˇÎ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
‚ÒˇÍÓ ÓÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ ÒÂ Ì‡ÒÚÓÈ‚‡, ÒÔÓÂ‰ ÊÂÎ‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇ, ˜ÂÁ Á‡‰‡‚‡ÌÂ Ì‡
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌË ÍÓÌÙË„Û‡ˆËÓÌÌË
Ò‚ÓÈÒÚ‚‡. œÓ ÔËÌˆËÔ, ‚ÒÂÍË ÒÂÌÁÓ ËÎË ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï
·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ ·˙‰Â LonWorks ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÌÓ Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ ÒÂ Â Ì‡ÎÓÊËÎ
ÔÓ-‰Ó·˙ ‚ ˆÂÌÓ‚Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÏÂÚÓ‰. “ÓÈ ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ‚ ÚÓ‚‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ ‰‡ ÒÂ „ÛÔË‡Ú ‚ Ï‡ÎÍË
Ì‡·ÓË ÓÚ ‚ıÓ‰ÌÓ/ËÁıÓ‰ÌË ÚÓ˜ÍË,
ÍÓ„‡ÚÓ Ò‡ ÙËÁË˜ÂÒÍË ·ÎËÁÓ ËÎË Ò‡
˜‡ÒÚ ÓÚ Ó·ÓÒÓ·ÂÌ ÍÓÌÚÛ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.

Аргументи срещу
отворените системи
≈‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ‡„ÛÏÂÌÚË ÒÂ˘Û ‡ıËÚÂÍÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÓÚ‚ÓÂÌËÚÂ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ë
ÒËÒÚÂÏË Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ‚ËÒÓÍÓÒÍÓÓÒÚÂÌ "„˙·Ì‡Í" Á‡

Ú‡ÌÒÙÂ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡. ◊ÂÒÚÓ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÒÂ
ÔÓÂÍÚË‡ Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ‚Â˜Â ÓÒÚ‡ˇÎ ÏÓ‰ÂÎ, ‡ ËÏÂÌÌÓ ˆˇÎ‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÒÂ Ò˙·Ë‡ ‚ „ÓÎˇÏ‡ "˜ÂÌ‡ ÍÛÚËˇ" Ë ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ÒÂ Ú‡ÌÒÙÂË‡ Ì‡‚ÒˇÍ˙‰Â ‚ ÏÂÊ‡Ú‡. ÕÓ
‰ÓË Ë Ô‡‚ËÎÌÓ ÔÓÂÍÚË‡ÌË,
ÌˇÍÓË ÒËÒÚÂÏË ÓÚ ÚÓÁË ÚËÔ ÒÂ
ÌÛÊ‰‡ˇÚ ÓÚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ
Ú‡ÌÒÙÂ, ÔÓ-„ÓÎˇÏ ÓÚ 1 ÏÂ„‡·ËÚ
Á‡ ÒÂÍÛÌ‰‡. ≈‰Ì‡ LonWorks ÒËÒÚÂÏ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÓÒË„ÛË Ú‡Í˙‚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Ó·ÏÂÌ. ≈‰ËÌ ‰Ó·˙ ÏÂÊÓ‚ ÔÓÚÓÍÓÎ ·Ë Úˇ·‚‡ÎÓ ‰‡ ËÁÔ‡˘‡ Í˙ÒË, ÒÚÂ„Ì‡ÚË Ò˙Ó·˘ÂÌËˇ,
ÍÓËÚÓ ÒÂ Ú‡ÌÒÙÂË‡Ú Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ÍÓ„‡ÚÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ.
—˙Ó·˘ÂÌËˇÚ‡ ÒÂ "‚ËÊ‰‡Ú" Ò‡ÏÓ
‚˙ÚÂ ‚ „ÛÔ‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÌÚÓÎÌÓÚÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ‚ ÍÓˇÚÓ Ò‡ ËÁËÒÍ‡ÌË.
œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌËˇÚ
Ó·ÏÂÌ ÒÚ‡‚‡ ÏÌÓ„Ó ÔÓ-ÂÙÂÍÚË‚ÂÌ.
ƒÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ, ÍÓËÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ‡Á„ÎÂ‰‡Ú ÔË
‚„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ÔÓÚÓÍÓÎË ‚ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ë ÒËÒÚÂÏË, Ò‡:
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘‡Ú‡
ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ‡ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡. ƒÓ·Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ÔÓÂÍ-
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
ÛÔ‡‚ÎÂÌÒÍÓ
Â¯ÂÌËÂ. œÓ‡‰Ë ÚÓ‚‡ Â
‚‡ÊÌÓ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ‰‡ ·˙‰Â
ÔÓÂÍÚË‡Ì‡
Ú‡Í‡, ˜Â ‰‡
ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‰‡ÌÌË ÓÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡
Ì‡
‚ıÓ‰ÌÓ/ËÁıÓ‰ÌÓÚÓ ÌË‚Ó ‰Ó
ÏÂÊ‡Ú‡ Ì‡
·ËÁÌÂÒ ÌË‚ÓФиг. 2. Отворена LonWorks мрежа, използваща IP.
ÚÓ.
◊ÂÁ ÔÓÍ‡Ú‡ÌÚ‡ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ Á‡Ì‡Ú‡ Ì‡ ÙË„. 1 ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ‡ÍÓ‡ÍÒË‡ÎÌË Í‡·ÂÎË, ÓÔÚË˜ÂÒÍË ıËÚÂÍÚÛ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ÔÓÚÂ‚Î‡ÍÌ‡ ËÎË ÛÒÛÍ‡ÌË ‰‚ÓÈÍË. Õ‡ ·ËÚÂÎËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ËÔ‡ÍÚËÍ‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ï‡Î˙Í ÔÓ- ÒÓÍÓÒÍÓÓÒÚÌ‡ ÒÂ‰‡ Á‡ ÔÂÌÓÒ
ˆÂÌÚ ÓÚ ‚˙ÁÏÓÊÌ‡Ú‡ ËÏ ˜ÂÒÚÓÚ- Í‡ÚÓ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ì‡ LonWorks Ò˙Ó·˘ÂÌËˇÚ‡. ÕÓ
Ì‡ ÎÂÌÚ‡.
ÚÂ, Ò˙˘Ó Ú‡Í‡, ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÁÔÓÎÁ”‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ËÒÚ‡ÌˆËËÚÂ
ÔË Ó·ÏÂÌ‡ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ. ƒÌÂÒ IP ‚‡Ú Ë Ó·˘Ó‰ÓÒÚ˙ÔÌË Ì‡˜ËÌË Á‡
ÏÂÊËÚÂ Ó·ı‚‡˘‡Ú ˆˇÎ‡Ú‡ ÔÎ‡ÌÂ- Ú‡ÌÒÙÂ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡, Ì‡Ú‡. “Â ËÏ‡Ú ÂÒÛÒ‡ ‰‡ Ú‡ÌÒÙÂ- ÔËÏÂ
Ë‡Ú Ó„ÓÏÌË Ó·ÂÏË ÓÚ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÏÂÊ‰Û ÍÓË ‰‡ Ò‡ ÚÓ˜ÍË Ì‡ «Â- IP - Internet Protocol
ÏˇÚ‡. Ó„‡ÚÓ ‡ıËÚÂÍÚÛ‡Ú‡ Ì‡
‡ÍÚÓ Â ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡ ÙË„. 2, ÒËÒÂ‰Ì‡ LonWorks ÒÂ ‡ÁÔÓÒÚË‡
ÚÂÏ‡Ú‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÛÚÂË ÏÂÊ‰Û
‚˙ıÛ ÒËÎÌÓ ÓÚ‰‡ÎÂ˜ÂÌË Ó·ÂÍÚË, Í‡Ì‡ÎËÚÂ Á‡ ÔÂÌÓÒ.
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ IP ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËË–ÛÚÂËÚÂ i.LON 1000 ÔÂÓ·‡ÁÛÚÂ Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘ËÚÂ ËÏ ÔÓ- ‚‡Ú Ë ÔË‚ÂÊ‰‡Ú LonWorks Ô‡ÍÂÚÓÍÓÎË Â Ì‡ÎÓÊËÚÂÎÌÓ.
ÚËÚÂ ‚ IP Ô‡ÍÂÚË Ë Ó·‡ÚÌÓ. «‡
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘‡Ú‡
‰‡ Ó·ˇÒÌËÏ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÚÓÁË
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÏÂı‡ÌËÁÏËÚÂ Á‡ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï, ÌÂÍ‡ ÒË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÏ
Ú‡ÌÒÙÂ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ. ’Ó‡Ú‡ ‡‰ÂÒË‡ÌËÚÂ LonWorks Ô‡ÍÂÚË
‰ÌÂÒ ÒÂ ÌÛÊ‰‡ˇÚ ÓÚ ÔÓ‚Â˜Â ËÌÙÓ- Í‡ÚÓ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ÔÓ˘ÂÌÒÍÓ ÔËÒÏ‡ˆËˇ, Á‡ ‰‡ ‚ÁÂÏ‡Ú Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ ÏÓ. ÕÂÍ‡ ÎËÒÚ˙Ú Ì‡ ÔËÒÏÓÚÓ

70

ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ (Ú.Â.
ÔÓÎÂÁÌ‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ). ¿
ÔÎËÍ˙Ú, ‚ ÍÓÈÚÓ Â ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ
ÎËÒÚ˙Ú, Â ‡‰ÂÒ˙Ú Ì‡ ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎˇ ËÎË ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎËÚÂ. œÓ ÚÓÁË
Ì‡˜ËÌ ÒÂ ÔÂÌ‡Òˇ Â‰ÌÓ LonWorks
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ. Ó„‡ÚÓ, Ó·‡˜Â, ÚÓ‚‡
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÂÌÂÒÂ
ÔÂÁ IP ÏÂÊ‡, ÛÚÂ˙Ú ÔÓÏÂÒÚ‚‡
ÔÎËÍ‡ Ì‡ ÔËÒÏÓÚÓ ‚˙ÚÂ ‚ ‰Û„,
ÔÓ-„ÓÎˇÏ ÔÎËÍ Ò ‡ÁÎË˜ÂÌ ÚËÔ Ì‡
‡‰ÂÒË‡ÌÂ. œÎËÍ˙Ú Ò IP ‡‰ÂÒ‡
ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÔÂÌÂÒÂÌ Ì‡‚ÒˇÍ˙‰Â
ÔÓ Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡Ú‡ ÏÂÊ‡, Í‡ÚÓ ÔÓÎÛ˜‡‚‡˘ËˇÚ ÛÚÂ ˘Â „Ó ‡ÁÓÔ‡ÍÓ‚‡ Ë ˘Â ËÁÔ‡ÚË LonWorks ÔËÒÏÓÚÓ Í˙Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ, Á‡ ÍÓÂÚÓ Â
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ËÎË Í˙Ï ÒÂ„ÏÂÌÚ Ì‡
ÎÓÍ‡ÎÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‡.
ŒÔËÒ‡ÌËˇÚ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï Ì‡ ÔÂÌÓÒ Ô‡‚Ë ÏÂÊ‡Ú‡ ÔÓ-ÎÂÒÌ‡ Á‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ, Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡
ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚË Ë
ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡. ¬ÏÂÒÚÓ »ÌÚÂÌÂÚ, ·Ë
ÏÓ„Î‡ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ë VPN (virtual
private network). œÓ‰ıÓ‰˙Ú Â ÏÌÓ„Ó
ÔÓÎÂÁÂÌ ÔË ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÌÂ Ò‡ÏÓ Á‡ „ÂÓ„‡ÙÒÍË ‡ÁÔ˙ÒÌ‡ÚË Ó·ÂÍÚË, ÌÓ Ë
ÔË ÏÌÓ„Ó „ÓÎÂÏË Á‡‚Ó‰Ë, ÒÔÓÚÌË
Ó·ÂÍÚË, ÔË ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡
ÒÂ‰‡ Ë ‰.

Основни принципи
за проектиране
—˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ‡Á·Ë‡ÌËˇ Á‡
Â‰Ì‡ ÓÚ‚ÓÂÌ‡ ÏÂÊ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ÏÌÓ„Ó ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌ‡ Ò˙‚ÍÛÔÌÓÒÚ ÓÚ ÓÚ‚ÓÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, Ú.Â. Ú‡ÍË‚‡, ˜Ë-
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ÂÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ ÌÂ Â
Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò˙Ò Á‡ÔÎ‡˘‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÎËˆÂÌÁËË. œÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ Ì‡ ÓÚ‚ÓÂÌË ÒËÒÚÂÏË ËÁËÒÍ‚‡Ú ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡,
ÍÓËÚÓ ÚÂ Ò‡ Á‡ÍÛÔËÎË
ÓÚ Â‰ËÌ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ ‰‡ ÍÓÏÛÌËÍË‡Ú
Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ Ò ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÓÚ ‰Û„Ë ‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆË. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡
Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ë ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁË‡ÌÓ ÏÂÊÓ‚Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Á‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ Ë ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡. “‡Í‡‚‡ ÏÂÊÓ‚‡ ÓÔÂ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒË- Фиг. 3. "Острови" на автоматизация.
ÒÚÂÏ‡, (NOS - Network
Operating System), Úˇ·‚‡ ‰‡ ÚÂÏÌËÚÂ ËÌÚÂ„‡ÚÓË Ë Í‡ÈÌËÒ˙‰˙Ê‡ ÓÙËˆË‡ÎÌÓ Ó·Ì‡Ó‰‚‡ÌË ÚÂ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË ÔË ËÁ·Ó‡ Ì‡
ËÌÚÂÙÂÈÒË, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ó·˘Ó‰ÓÒÚ˙- ÍÓÌÍÂÚÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. —ÚÂÔÌË, Í‡ÍÚÓ Ë ‰‡ ËÏ‡ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÏÂÊ˙Ú Â ‰‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ
„ÓÎˇÏ ·ÓÈ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ ÍÓÌ- Ì‡È-‰Ó·ËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË Ë ÛÒÎÛ„Ë Á‡
ÚÓÎÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, ÍÓËÚÓ ‰‡ ˇ ËÁ- ÍÓÌÍÂÚÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ, ·ÂÁ
ÔÓÎÁ‚‡Ú. ˙Ï Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëˇ ÏÓÏÂÌÚ ÒÚ‡ı ÓÚ Ú‡ÈÌÓ Ó·‚˙Á‚‡ÌÂ Ò
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ Ô‡Á‡‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÍÓÌÍÂÚÂÌ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ;
ÒÂ ÒËÒÚÂÏ‡ÚËÁË‡Ú ‚ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ  Ô˙ÎÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ˆˇÎ‡Ú‡ ÒËÒ„ÛÔË:
ÚÂÏÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ, ÓÚ ÍÓˇÚÓ Ë ‰‡
Â ÚÓ˜Í‡ Ì‡ ÏÂÊ‡Ú‡. ¡Ë ÏÓ„˙Î
 ‚„‡‰ÂÌ‡ ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌÓÒÚ, „‡‡ÌÚË‡˘‡ ‚ËÒÓÍ‡ „˙‚Í‡‚ÓÒÚ Ë Ì‡- Ì‡È-‰Ó·Â ‰‡ ·˙‰Â ÔÓÒÚË„Ì‡Ú ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁË‡Ì ÔÓ‰ÂÊÌÓÒÚ;
ÚÓÍÓÎ, ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì Ì‡‚ÒˇÍ˙‰Â ‚ ÒËÒ ÏÂÊË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÓÚ ÚËÔ‡
ÚÂÏ‡Ú‡;
peer-to-peer, Ó·ÂÁÔÂ˜‡‚‡˘Ë ÒÂËÓÁÌÓ
ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ÒÔˇÏÓ ˆÂÌÚ‡ÎË-  ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ LonWorks ÏÂÊË,
ÁË‡ÌË ‡ıËÚÂÍÚÛË ÓÚ ÚËÔ‡ ÍÓËÚÓ Ò‡ ÒÂ ÔÂ‚˙Ì‡ÎË ‚ ÔÎ‡ÚÙÓmaster/slave;
Ï‡ Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÓÚ‚ÓÂÌË ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‚ Ò„‡‰Ì‡Ú‡
 ÓÚ‚ÓÂÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡,
‰ÂÙËÌË‡Ì‡ ÔÓ-„ÓÂ, ÛÎÂÒÌˇ‚‡ ÒËÒ- ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Ë Ú‡ÌÒÔÓÚ‡ Ë
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·˙ÁÓ ÒÂ ‡ÁÔÓÒÚ‡Ìˇ‚‡Ú Ë ‚ ‰Û„Ë ÒÙÂË.
“‡‰ËˆËÓÌÌ‡Ú‡
ÒÚÛÍÚÛ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ÏÌÓ„Ó Ó·Î‡ÒÚË
Â ËÁ„‡‰ÂÌ‡ Ì‡

принципа на
вертикални
подсистеми
¬ÒˇÍ‡ ÓÚ Úˇı ÔËÚÂÊ‡‚‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓ
ÓÍ‡·ÂÎˇ‚‡ÌÂ, ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ÒÔÂˆËÙË˜ÌÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ. œÂ‰Ë „Ó‰ËÌË, ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ·‡ËÂ‡ ÏÂÊ‰Û
ÔÓ‰ÒËÒÚÂÏËÚÂ Â ·ËÎ‡
ÔÂÓ‰ÓÎˇ‚‡Ì‡ ˜ÂÁ
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ËÌÊÂÌÂËÌ„Ó‚Ë ÛÒËÎËˇ Ë ÛÒÎÓÊÌÂÌË ËÌÚÂÙÂÈÒË.
Œ·‡ÁÛ‚‡ÎËÚÂ ÒÂ "ÓÒÚÓ‚Ë" Ì‡
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ ÍÓÏÛÌËÍË‡Ú ÔÓÏÂÊ‰Û ÒË ˜ÂÁ ÔÓÏÓ˘ÌË ‚˙ÁÍË, ÍÓËÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ ‰‡ "‚ËÊ‰‡Ú" ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÔÓ‰ÒËÒÚÂÏË, ·ÂÁ ‰‡ ËÏ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ‰‡ ÒÂ
ÏÂÒÚˇÚ ÓÚ Â‰ËÌ ÍÓÏÔ˛Ú˙ Ì‡
‰Û„. Õ‡ ÙË„. 3 Â ÔÓÍ‡Á‡Ì ÔËÏÂ
Á‡ Ú‡Í‡‚‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ë Úˇ Â Ú‡‰ËˆËÓÌÌ‡ Í‡ÚÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ ‚ ÏÌÓ„Ó
ÒÙÂË. —ËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÌÂ Â ÓÚ‚ÓÂÌ‡,
Ò˙„Î‡ÒÌÓ ‚Â˜Â ‰‡‰ÂÌËÚÂ ‰ÂÙËÌËˆËË. ¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ, ‚˙‚ ‚ÒÂÍË
ìÓÒÚÓ‚î ÏÓÊÂ ‰‡ ËÏ‡ ÓÚ‚ÓÂÌË
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÌÓ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇÚ‡
ËÎË ÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÂÚÓ ËÏ ÓÚ ‰Û„
ìÓÒÚÓ‚î Â ‰‡ÎÂ˜Â ÓÚ ‡Á·Ë‡ÌÂÚÓ
Á‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓÒÚ.
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¬ËıÓ‚Ë ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË
Съвременните уреди поддържат комуникационни, изчислителни
и самодиагностични функции

–

азходът е сред основните параметри, които се следят и контролират в областта на процесната индустрия. Точното и надеждно измерване на разхода има голямо технологично значение, тъй като оказва влияние върху производствените процеси, а в редица случаи и пряко върху
икономическата ефективност. Сред
най-широко използваните средства
за измерване на разход са вихровите
разходомери. Те представляват универсално решение за измерване разхода на пара, газ и течност.

Принцип на работа
на вихровите разходомери се основава на Кармановата вихрова
пътека. Холандецът Теодор ван Карман през 1912 г. е описал математически образуването на завихряния
по течението на потока вследствие
от поставянето на преграда с кръгла
форма, напречно на движението му.
В резултат от протичането на определен флуид покрай преградно тяло
се образуват редуващи се двустранни завихряния със срещуположна посока на въртене. Карман е открил
закономерност между честотата на
вихрите и скоростта, с която флуидът обтича препятствието. На
фиг. 1 може да се види природното
явление вихър.
Математически завихрянията се
описват със следната зависимост f= SV/L, където f е честотата им, L
е характерната дължина на преградата (завихрителя), V е скоростта
на потока през завихрителя, а S е
числото на Strouhal. То представлява основна бездименсионна константа, зависеща от формата на тялото, използвано за завихрител.

Основни възли на
вихровите разходомери
Конструктивно (фиг. 2), вихровите разходомери се състоят от измервателно устройство и преобра-
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Фиг. 2.

Фиг. 1.

зувател (трансмитер). Измервателното устройство има цилиндричен
корпус, в който са разположени преграда и сензор. Преградата, използвана от Карман за анализиране на
явлението, е кръгла. В практиката
по-голямо приложение намират прегради с триъгълен профил и постоянно сечение по целия диаметър. Препятствието се разполага в предната част на корпуса на уреда, а условно по средата се намира тялото на
сензора. Завихрянията се проявяват
регулярно в потока, ограничен от
геометричните параметри на измервателното устройство. Всяко завихряне създава области на локално ниско налягане. Промените в налягането се регистрират от сензор и се
преобразуват в електрически сигнал
(импулси). Сензорът е разположен
след препятствието (завихрителя),
по посока на потока, и на практика
измерва честотата на завихрянията, която е пропорционална на обемния разход.
При измерване разхода на вещества с вихров разходомер е
невъзможно да се избегне споменаването на т.нар. К-фактор. Представлява пропорционална константа, която отразява броя на генерираните
импулси за единица разход. Именно
благодарение на К-фактора се определя разходът на контролирания флуид. Той зависи само от геометричните характеристики на устройството. Скоростта на флуида, както и свойствата, плътността и вискозитетът му не оказват влияние
върху К-фактора. Тъй като К-факторът не зависи от типа на флуида,
с един и същ разходомер могат да се
измерват пара, газ или течност.

Както вече бе посочено, честотата на първичния сигнал, генериран от
прибора, е пропорционална на разхода. К-факторът се определя от производителя чрез калибриране на готовото измервателно устройство
и не се влияе от продължителността на използване и нулевия дрейф.

Пиезоелектрични сензори
за вихрови разходомери
От най-голямо значение за надеждността и работоспособността на
измервателната система е сензорът на вихровия разходомер. През
последните години преимуществено
се използват капацитивни и пиезоелектрични сензори.
Пиезоелектричните сензори се
основават на свойството на някои
кристали да генерират електрически заряд, който е пропорционален на
силата, въздействаща върху него.
Също така, генерираният електрически заряд променя своя знак при
смяна на посоката на натоварване.
Пиезоелектричният кристал генерира малки, но измерими напреженови
импулси.
Тези елементи притежават определени недостатъци, например, чувствителни са към големи промени в
температурата и направлението, в
което се прилага силата.
Електронният блок, използван за
преобразуване на първичния напреженов сигнал, има праг на минимална
чувствителност. За това е необходимо амплитудата му да достигне
нивата на сработване (тригерните
нива), за да се промени състоянието
на изходния сигнал. Следователно,
съществува ограничение по отношение на чувствителността и мини-
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се подават на диференциален
усилвател (фиг. 4). Сигнал на
изхода се получава при завихряния в измервателното устройство. Завихрянията се
отчитат при напреженови
сигнали с обратен поляритет
и на двата входа на усилвателя (фиг. 5). Сигнал само на един
от входовете се генерира при
смущения, които не се отчитат като завихряне (фиг. 6).

Фиг. 5.

Капацитивни сензори
при вихровите
разходомери

Фиг. 3.

Фиг. 6.

Фиг. 4.

малния обхват на измерване на уредите. Въздействие върху резултата
оказват и вибрациите, предавани по
тръбопровода, тъй като пиезоелектрическият сензор не може да ги
различи от завихрянията.
Съществено подобрение на
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възможностите на този тип сензори се наблюдава чрез използването
на два пиезоелемента в общ корпус.
При тази конструкция сензорът различава полезните сигнали от тези,
предизвикани от смущаващи въздействия, като вибрации, хидравлични
удари. Конструкцията се характеризира със значително подобрена чувствителност.
На фиг. 3 е показан сензор с два
пиезокристала и термоелемент.
Сигналите от двата пиезоелемента

Другият тип сензори, които се използват във вихрови
разходомери, са капацитивните или наричани още у нас DSC
(Differential Switched Capacitance) сензори. Работата им се основава на зависимостта между капацитета и
разстоянието между плочите на кондензатор (фиг. 7).
Основният проблем при капацитивните сензори е влияние на вибрациите върху измерването. Под
действието на локалните налягания,
тялото на сензора се отклонява
съвсем леко (на микрометри) в едната посока. То е свързано механично с
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Тенденции
в усъвършенстването им

Фиг. 7.

a

Базова тенденция в развитието
на вихровите разходомери е повишаване устойчивостта на сензорите
спрямо смущаващи въздействия. Водещи компании в областта тестват произвежданите от тях сензори на шоково изменение в стойността на температурата, вибрациите, хидравличните удари и други.
Целта, разбира се, е постигането на
оптимални устойчивост и дълговечност, без влошаване на метрологичните характеристики.
Сензорите от последно поколение
се отличават с малки размери, усъвършенстван дизайн и подобрени
уплътнения. Те имат способността
да измерват и най-малките количества разход, при ниска плътност на
флуида, въпреки наличието на вибрации. Съществено предимство на вихровите разходомери е отсъствието
на подвижни елементи от конструкцията, което допринася за постигането на по-висока надеждност и улеснена поддръжка.

Изисквания
към съвременните
трансмитери

Фиг. 8.

б

централния електрод на уреда, който се премества от едната плоча
на кондензатора до другата. Резултатът е генериране на импулси.
Капацитивният сензор е конструктивно балансиран, т.е. с разпределено тегло. По този начин се отчита
единствено изменението на налягането, вследствие на завихряне.
Уредът е нечувствителен към механичните вибрации по тръбопровода.
Вибрации с честота до 500 Hz и ускорение в размер на 1 G не оказват
влияние върху измерването на разхода.
Друга характеристика на DCS сензорите е подаването на т.нар. чист
сигнал, без пикови смущения към преобразувателя. На фиг. 8 са показани
диаграми на първичните сигнали от
DCS (фиг. 8а) и обикновен пиезоелектрически сензор (фиг. 8б). Сигналът
не следва да се филтрира или демпферира, а това предполага постигането на по-високи чувствителност
и точност на измервателната система.
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Първичният сигнал от сензора се
преобразува и нормира от трансмитера в унифициран изходен сигнал,
съответстващ на обемния разход.
За приложения, в които е необходимо да се следи температурата на
флуида, в тялото на сензора се влага
и термоелемент (обикновено
Pt1000). Предлагат се разходомери с
интегриран в трансмитера сензор
за налягане с пробоотборна точка в
корпуса на измервателното устройство. Посоченото решение е много
удобно за измерване на газове и пара
в приложения, в които се налага да
се правят корекции по налягане и
температура.
За да отговаря на съвременните
изисквания, трансмитерът следва да
поддържа комуникационни, изчислителни и самодиагностични функции.
Разширените изчислителни функции
на трансмитера дават възможност
на базата на измерените разход,
температура и налягане да се пресмятат и редица други променливи.
Сред тях са:
 масов и топлинен разход за наситена и прегрята пара в съответствие с IAPWS-IF97/ASME (при константно налягане, както и интегриран сензор за налягане или получаване на информация за него по HART/

Profibus PA/Fieldbus протоколи);
 масов и коригиран обемен разход
на газове по AGA NX-19 (при константно налягане, както и интегриран
сензор за налягане или получаване на
информация за него по HART/Profibus
PA/Fieldbus протоколи);
 масов и коригиран обемен разход
за всякакви течности.

Изходни сигнали
на трансмитерите
Унифицираният изходен сигнал на
трансмитерите, предлагани от водещи производители, би могъл да
бъде със следните параметри:
 аналогов токов изход 4-20 mА с
HART протокол за комуникация и конфигуриране на трансмитера със захранване 12 - 36 VDC, които не са Ex
изпълнение и 12 - 30 VDC за Ex (i)
изпълнение;
 цифров изход с Profibus PA или
Fieldbus интерфейс с информация за
обемен, масов и топлинен разход,
плътност, специфична енталпия,
температура, налягане, Z-фактор,
честота на завихряне, скорост на
потока, тотализатор за натрупване и други. Скоростта на прехвърляне е 31,25 kBit/s при консумация 16
mА със захранване 9 - 32 VDC на
трансмитери без Ex изпълнение и 9
- 24 VDC за трансмитери Ex (i) изпълнение;
 импулсен изход в схема отворен
колектор, като пасивен или галванично развързан. С продължителност на
импулса 5 - 2000 ms и честота до
100 Hz. Предлага се възможност за
конфигуриране в директен изход на
ненормираната честота на вихровите импулси в диапазона 0.5....2850 Hz.

Характеристики
на смарт трансмитери
Във вид на смарт трансмитер,
преобразувателите поддържат и
самодиагностични функции по отношение на работоспособността на
сензорите, преобразувателя и изходния сигнал. При грешки чрез интерфейса за комуникация се генерира
съобщение за повреда или друг статус. Самодигностичната програма,
например, може да следи за следните повреди и грешки:
 отказ на микропроцесорната платка или сензор;
 неизпълнение на функция за самотестване;
 микропроцесорната платка не получава информация от сензорите;
 не се обновява аналоговият изход;
 несъвместимост на сензора и пре-
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Таблица 1.

образувателя;
 EЕPROM или сензорът не се инициализира;
 измерваната величина разход е
извън обхвата на сензора;
 сигналът от сензора е извън обхвата на скалата;
 амплитудата на сигнала от сензора е ниска;
 сигналът от сензора е с неправилна форма и др.
Интерфейсът осигурява двупосочна комуникация с трансмитера за
четене и конфигуриране.

Фиг. 9.

Конфигуриране на
уредите

Фиг. 10.

Конфигурацията се изразява в задаване на измервателен номер (позиция TAG), адресиране, определяне на
физичната единица за измерване,
определяне на обхвата на измервания
параметър, обхвата на изхода, време на демпфериране на изходния сигнал, алармени нива за вход и изход,
специфични коефициенти за разходомера и др.
Тенденцията в развитието на
трансмитерите за вихрови разходомери е насочена към повишаване на
изчислителните възможности. Те
биха могли да изпълняват функциите
на коректор за разход.

Оптимален диаметър на
тръбопровода
В много от приложенията номиналният диаметър на тръбопровода
не съответства на оптималния за
разходомера диаметър. Той се определя с оглед изпълнение на условието - скоростта на потока през разходомера да е достатъчна, за да се
образува завихряне. Тази специфика
налага ограничения по отношение на
минималния обхват на измерване.
Посредством редуциране на номиналния диаметър се постига увеличаване на скоростта. Именно по този
начин се постига желаният измервателен обхват.
Редуцирането на диаметъра би
могло да се извърши с предварително монтирани редуциращи линии (ab) и (c-d), като се спазва изискването
за минимални прави участъци (15xDN
за участък (b) преди разходомера и
5xDN за участък (c) след него). Подобно решение е показано на фиг. 9.
Друга възможност (фиг. 10) е да се
използва вихров разходомер с фабрично вградени към измервателното
устройство редуцири на диаметъра
или прави участъци. Посредством използването на готовите решения се
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Таблица 2.

постига разширяване на обхвата за
малките разходи и се запазва точността на измерването с уреди стандартно изпълнение.

Определяне на
измервателния обхват
Измервателният обхват се определя в зависимост от характеристиките на флуида и номиналния диаметър на устройството. При идеални газове плътността (с) на флуида
се пресмята по зависимостта:
с = сN.P.273,15/T.1,013, kg/m3,
където сN [kg/Nm3], P [bar abs], 273.15
[K], T[K], 1.013 [bar abs].
От своя страна, коригираната
плътност (сN) би могла да се изрази
с формулата:
сN = с.T.1,013/P.273,15, kg/Nm3,
където с [kg/m3], T [K], 1,013 [bar abs],
P [bar abs], 273,15 [K].
Зависимостите, по които се изчисляват разходът и коригираният
разход за идеални газове, са
Q = QN .T.1,013/P.273.15, m3 /h и
QN = Q.P.273,15/T1.013, Nm3/h. В тях
с Т е означена работната температура в K, а с Р работното налягане
в bar abs.
Долната граница на обхвата зависи от плътността и числото на
Рейнолдс (Re min = 4000, Re линейно
= 20 000). То представлява бездименсионна характеристика на потока,
зависеща от инерционните и вискозни сили на флуида. Изчислява се по
следната формула Re = 4.Q.ρ/π.di.µ. В
нея с Re е означено числото на Рейнолдс, с Q разходът в m3/s, с d i
вътрешният диаметър в m, с µ динамичният вискозитет в Pas, а с
ρ плътноста в kg/m3.
За приблизително изчисляване на
обхвата при разходомери с капацитивен сензор се използват специални зависимости. Минималната ско-

рост на флуида се определя по формулите
DN 15…25 → vmin = 6/√ρ, m/s
и
DN 40…300 → vmin = 7/√ρ, m/s,
в които ρ [kg/m3]. От своя страна,
максималната скорост на флуида за
течности е vmax = 9 m/s, тъй като
при по-висока стойност съществува риск от кавитация във флуида. За
газ и пара максималните стойности на флуида могат да се видят в
таблица 1.
Максималната и минималната
скорост на флуида за разходомери с
пиезорезистивен сензор се пресмятат според зависимостите, показани в таблица 2.
На практика, скоростта на флуида в измервателно устройство е в
следните граници:
 за газове и пара в диапазона от 5
до 80 m/s;
 за течности в интервала от 0.510 m/s.
Компаниите, специализирани в
производството на разходомери,
предлагат приложен софтуер, с който с висока точност може да се
определи оптималният измервателен обхват за съответното приложение. Програмите позволяват да се
изчисли падът на налягане за различните диаметри на измервателното
устройство. Дроселирането на потока се съобразява с технологичните изисквания към конкретния
тръбопровод по отношение на максимално допустимото хидравлично
съпротивление. Софтуерните пакети имат способността да изчисляват и възможната кавитация при
течности.

Статията продължава в следващ
брой на сп. Инженеринг ревю със спецификите при монтаж, експлоатация,
както и с метрологичните характеристики на вихровите разходомери.
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Приложения и критерии за избор на дизелгенератори

¬

секи дизелгенератор (ДГ) включва двигател с вътрешно горене (ДВГ)
и електрически генератор (ЕГ).
Прекъсванията на основното електрозахранване в областта на индустрията са не само нежелателни, но и
абсолютно недопустими в определени производство. По тази причина
автономните захранвания от всякакъв тип - UPS, ДГ и т.н. са важни
съоръжения за индустрията. Както е
добре известно, те поддържат работоспособността на електрическите прибори и апарати в случаите на
прекъсване или отклонение на напрежението от стандартните стойности. Дизелгенераторите конвертират отделената при изгарянето на
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гориво топлинна енергия в електрическа. В редица отговорни производства намират приложение комбинирани решения, включващи UPS и ДГ.
Основен аргумент в полза на инвестицията в дизелгенератор е рискът
от спиране на производството и
последващата загуба на много средства. Тук дори не става въпрос за
производства, при които спирането
би могло да доведе до ситуация, в
която е много трудно или невъзможно да се възстанови производственият процес.

Мощностни диапазони
Дизелгенераторите, наричани
още дизелови електростанции, представляват агрегати, генериращи
електрически ток чрез преобразува-

не на механична енергия в електрическа посредством генератор.
Дизеловите електрогенератори
(ДЕГ) произвеждат електрическа
енергия в приложения с труден
достъп до централната електроенергийна мрежа или като резервно
захранване, в случай на прекъсване на
електрозахранването. Малките преносими (ДГ) от порядъка на 1 kVA до
10 kVA могат да се монтират в
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бита, както и в
малки магазини.
По-големите с
мощност 8 kVA –
30 kVA се използват за големи комплекси и цехове.
Съоръженията с мощност до 2000 kVA са с промишлено
приложение. Най-големите - 5 MW и повече, представляват малки електроцентрали. Функцията им е не само на
резервни захранвания, но и на електропроизводствени
мощности, подпомагащи електрическата мрежа в периоди на върхова консумация на електроенергия.

Областта им на приложение
е широка
Дизелгенераторите често се използват в големи
превозни средства, например мощни строителни машини, дизелови локомотиви, различни подемни машини и др.
Широко приложение намират в областта на нефтодобива, тъй като при необходимост от постигане на високи
и свръхвисоки мощности, механичните съединители са
неподходящи за задвижване.
Както вече бе подчертано, дизелгенераторите играят ролята на резервен източник на електрозахранване
в областта на бита, туризма и бизнеса. Също така се
използват в приложения, където централното електрозахранване е недостъпно или качеството на електроенергията е лошо.
Възможно е дизелгенераторите да се използват и
като основен източник на електрозахранване към основната мрежа, но това зависи от мощността и конструкцията на агрегата. Средният живот на един дизелгенератор е около 50 хиляди часа, а максималният - над 100
хиляди часа, при планиран ремонт в границите на 200 –
300 часа непрекъсната работа.
Традиционна област на приложение на дизелгенераторите са корабите. При тях ДГ се използват не само за
да осигуряват електроенергия за електрическата си
мрежа, но и за задвижване, съвместно с главните двигатели. Приложението на ДГ за задвижване вече е рутинна практика. Тъй като главните двигатели на корабите
се разполагат близо до винта, а при ДЕГ това не е задължително, е възможно монтирането им на по-добри позиции. Електрическото задвижване на винта на корабите за първи път е използвано в някои военни кораби
поради изискванията за по-тихото им придвижване.

Еднофазни и трифазни агрегати
В момента на пазара се предлагат еднофазни и трифазни ДГ. Първият тип би могъл да се отнесе към битовите, които обикновено са с мощност, по-ниска от 3
kW. Маломощните ДГ обикновено са с въздушно охлаждане. Трифазните по принцип са предназначени за промишлени потребители. Тези агрегати са с течно охлаждане.

Характеристики
на дизелагрегатите
Главното предимство на електроагрегатите е пълната им независимост от планови и извънпланови прекъсвания в мрежата. Обикновено са много компактни и имат

84

декември 2008



ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
висок КПД, достигащ до 0.47%, подлежат на сравнително лесно регулиране в диапазона
от 10 до 100% от
номиналната им
мощност. ДГ са
известни и с това, че имат ниска стойност на произведената електроенергия и бърза възвращаемост на вложените средства. Топлината от охлаждане на агрегата
би могла да се използва за отопление на жилищни помещения или за производство на гореща вода чрез използването на топлообменник.
Друга характеристика на агрегатите е високата им
екологичност. В отработените им газове се съдържат
много по-малки количества тежки метали и вредни вещества в сравнение с бензиновите модели. Обикновено
се счита, че е целесъобразно ДГ да се използват за електрозахранване на промишлени обекти, а бензиновите в социалната сфера и от частни потребители.
Следователно основните положителни характеристики на ДГ могат да се систематизират в групите:
 ниска себестойност на произведената енергия;
 бързо изплащане;
 дълъг експлоатационен живот.
Агрегатите в мощностния диапазон от 10 до 500
kW се отличават с:
 по-ниска пожароопасност от бензиновите;
 в голяма степен универсалност на приложението;
 ниска цена на обслужване;
 сравнително висок КПД. Някои модели са с ефективност от 47%;
 ниска цена на генерираната електроенергия.
Високата отговорност на работата на ДГ обяснява
големите изисквания към него - безопасност, надеждност,
икономичост, ниски нива на генерирания шум, отсъствие
на скъпи и трудноизпълними изисквания по отношение
на поддръжката и др.

Предпоставки за използване на
дизелгенератори
Пазарните условия, които оказват стимулиращо влияние върху използването на дизелгенератори, могат да
се систематизират в няколко направления:
 при чести прекъсвания на централното електроснабдяване във функцията на резервен източник;
 при чести аварийни режими на мрежата;
 при ограничен капацитет на централната мрежа за
генериране на топло- и електроенергия;
 при висока цена на електроенергията;
 при ниска себестойност на горивата и др.

Критерии за избор на ДГ
При покупка на бензинов или ДГ следва да се обърне
специално внимание на броя на фазите. Логично е при
малък брой еднофазни консуматори да се избере еднофазен модел ДГ. В случай на поддържане на голям брой
трифазни консуматори е естествено да се предпочете
трифазен ДГ с 20 - 30% по-висока мощност. Възможно е
да се използват еднофазни (монофазни) консуматори,
захранени от трифазен ДГ, но те трябва да са разпреде-
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лени така, че отделните фази на
ДГ да са равномерно натоварени.
Допустимо е неравномерно натоварване на фазите
(при повечето ДГ е
25%).
Добре е при избора на ДГ да се
зададат следните въпроси:
 В качеството на какъв източник ще бъде използван
агрегатът – основен или резервен?
 Каква е мощността и характера на товара – cos ϕ,
пускови токове?
 В какъв режим ще работи агрегатът – кратковременен до два часа или продължителен?
 Каква е мрежата и броят на фазите (например 220/
380V)?
 Какво е оптималното конструктивно изпълнение и
място на монтаж и експлоатация (открито изпълнение
или в кожух и т. н.)?
 Каква допълнителна комплектация е необходима?
При пресмятане на необходимата мощност се сумират всички потребители, като се отчита техният cos
ϕ и пусковите им токове. Това е необходимо, за да се
осигури стабилна работа и запас от мощност, както и
за да се избегне включване и изключване на товари при
проиграване на напрежението на ДГ и оборотите на ДВГ.
При малка интензивност на експлоатация (400 - 600
моточаса годишно) се избира ДГ с 3000 min-1. Ако експлоатацията е интензивна, е по-добре да се избере ДГ с
ниски обороти 1500, 750 min-1 и др. Такива нискооборотни ДГ са по-тихи и се отличават с повишен ресурс.
Възможно е те да са изпълнени с шумозаглушително
устройство.
В зависимост от вида на атмосферната си защита,
ДГ са: с капак, без капак, на шаси, в контейнер и други.
Според начина на придвижване са стационарни и подвижни, които се подразделят на различни подвидове.
Важен критерий за избор на ЕГ е типът на двигателя.
В голяма степен този показател се определя от мощността, ресурса и мястото на монтаж на електрогенератора. Двигателите се различават по начина на охлаждане (въздушно и течно), наличието на турбина и оборотите на коляновия вал. Големите и свръх големи ДГ се задвижват със сгъстен въздух.

Избор на ДГ по мощност
Зависи от предполагаемия товар. Производителите
на дизелгенератори предлагат предполагаемата мощност на електроагрегата да се пресметне като сумарната активна и реактивна мощност, плюс определен
запас от мощност. Известно е, че пълната мощност е
равна на S = √(P2 + Q2 ), където S е пълната (привидна)
мощност, Р е активната й съставка, а Q – реактивната. Активна е мощността на всички консуматори, при
които цялата мощност се оползотворява за нагряване,
например електронагреватели. Реактивната е мощността, която се използва за образуване на магнитно поле
(трансформатори, електромотори и др.). Мярка за из-
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ползването на реактивната енергия
спрямо пълната енергия е cos ϕ.
Например, ако двигател е с мощност 600 W и cos ϕ = 0,7, това означава, че той реално използва 600/0,7
= 857 VA. Отделно дизелгенераторът има собствен cos ϕ, който
обикновено е равен на 0,8 и е нужно
също да бъде отчетен. Освен това,
трябва да се вземат под внимание
големите пускови токове. Всеки електродвигател в момента на включване в мрежата консумира няколко
пъти по-голям ток от работния му
режим. Най-често пусковият ток на
електродвигателите е от 6 до 6,5
по-голям от номиналния. Стартовото претоварване на дизелгенератора е кратковременно, затова е важно той да има способността да го
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издържи без промяна в качеството
на електроенергията, получавана от
него, както и да не излезе от строя.
На практика това зависи от характеристиките на ДВГ. Счита се за
оптимален вариантът, при който
активната мощност на дизелгенератора превишава мощността на
всички консуматори с 20 – 30%. Логично е, че в подобни случаи дизелгенераторът ще работи със 70% от
номиналната си мощност.
За понижаване разхода на гориво
в двигателя се използва турбонагнетяване. Преди да се изпрати в горивната камера, въздухът се сгъстява с
помощта на турбокомпресор. Неговата турбина се привежда в движение от изгорелите изходни газове.
След сгъстяване въздухът се охлажда със студена вода или въздух и
тогава се подава към горивната камера.

ДГ са предназначени за
продължителна работа
Отличителна черта между ДГ и
моделите, захранвани с бензин, е, че
първите са предназначени за
продължителна работа. Бензинови-

те генератори имат характеристики, правещи ги подходящи за кратковременна експлоатация, както и в
серийното производство. Те се произвеждат с мощности до 10 kW. В
областта на големите мощности ДГ
държат преимуществен пазарен дял.
Най-общо казано, дизелгенераторите
могат да се разделят в следните
групи:
 малки - от 10 до 30 kW;
 средни - от 30 до 100 kW;
 големи - от 100 до 1000 kW;
 свръхголеми от 1000 до 3000 kW;
 ултраголеми - над 3000 kW.
Обикновено стационарните ДГ
имат голям запас от мощност, което позволява използването им за
промишлени цели. Определени типове автономни електростанции успешно работят в комуналното стопанство или при строежа на пътища, както и в строителството. Те
са незаменими при добива на полезни изкопаеми в отдалечени райони.

Избор на ДГ по тип
охлаждане
Маломощните модели дизелгенератори са с въздушно охлаждане.
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Пускът им е ръчен или автоматизиран. Както вече бе споменато,
въздушното охлаждане не е подходящо за продължителна работа без
прекъсване. ДГ с въздушно охлаждане са около три пъти по-леки от
аналозите си с течно охлаждане
(вода или антифриз). Добре е да се
знае, че почти всички ДГ за продължителна работа са с мощност по-висока от 10 kW, а под тази мощност
агрегатите лесно се транспортират.
Дизелгенераторите с въздушно
охлаждане изискват голямо количество въздух и са доста шумни. Съще-

92

ствуват известни затруднения и при монтирането на шумозаглушители, тъй като се
нарушава топлинният режим.
Някои потребители се притесняват от трудности при
пуска на ДГ в зимни условия. В
интерес на обективността
следва да се отбележи, че се
произвеждат модели ДГ с надежден пуск до -60 °C. Много
от компаниите- производителки монтират агрегати на
антивибрационни тампони
към рамата. Като правило към рамата се монтира и резервоарът с гориво, който обикновено може да осигури минимум 10 часа непрекъсната
работа под максимален товар.

Съвременните
дизелгенератори са
доста безшумни
Както вече бе споменато, дизелгенераторите са доста шумни машини, особено що се отнася до моделите, работещи с въздушно охлаждане. По отношение на някои агрегати съществуват изисквания да се
монтират в помещения, в които

превишаването на шума е крайно
нежелателно. В подобни приложения
те се комплектоват с допълнителни шумозащитни кожуси, които спадат към категорията на допълнителната екипировка.
Съвременните дизелгенератори
се отличават с доста безшумна работа, но дори и без защитен кожух
генерираното шумово въздействие
е не по-високо от 80 dB. По отношение на отделяния шум в европейската законова и нормативна база съществуват стриктни изисквания, които безпроблемно се удовлетворяват
от новите модели дизелагрегати.
За производство на шумозаглушителни кожуси се използват стоманени листове със специална изолация,
съответстваща на ISO8183. За провеждане на сервизни работи и проверки агрегатите разполагат със
сервизни люкове. Също така, с цел
обезпечаване на дълъг експлоатационен срок, кожухът се подлага на многослойна обработка с помощта на
емайл.
Статията продължава в следващ брой
на списание Инженеринг ревю.
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‡ÈÌË ËÁÍÎ˛˜‚‡ÚÂÎË
Важен елемент от механизми, извършващи възвратно-постъпателно движение
райните изключватели представляват механични устройства, използвани главно за ограничаване на хода
на различни механизми, които извършват предимно възвратно-постъпателно движение. Областта им
на приложение включва основно кранове, телфери, хаспели, лентови
транспортьори и много други. Разбира се, използват се и като защити,
блокировки и т.н.
У нас преимуществен пазарен дял
държат крайните изключватели, работещи на механичен принцип. Конструктивно обхващат лостова система, свързана механически с един
или повече електрически контакти.
При взаимодействие между лостовата система и подвижните части на
следения механизъм, контактите се
превключват, което води до генерирането на електрически сигнал, използван впоследствие от системата
за управление.

Принципи на конструиране
на изключвателите
Много механизми, сред които телфери и кранове, например, имат вгра-
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дени в конструкцията си крайни изключватели. Често степента на интеграция е толкова висока, че крайните изключватели са част от основната конструкция и дори не са обособени като отделни модули. При найелементарния принцип на управление,
когато повдигателният механизъм
достигне крайно горно ниво, се изключва двигателят и се задейства
спирачката. Ако крайният изключвател е оборудван с нормално отворен
и нормално затворен контакт, дори
не е необходима система за управление. Контактите директно се включват в захранващите вериги на двигателя за вертикално движение и спирачката или във веригите на техните контактори. При по-сложни алгоритми за управление е възможно да е
необходимо първоначално двигателят да премине в спирачен режим на
работа и едва след известно време
той да се изключи и да се включи
спирачката. На практика се реализира чрез контролери или краен изключвател - с допълнителни контакти, с
времезакъснение на превключване.
Разнообразието от приложения и
схеми на свързване обяснява многооб-

разието от конструкции на предлаганите крайни изключватели. Някои
фирми дори предлагат сглобяеми
крайни изключватели, в които потребителят може да избира вида на лостовата система, както и броя и
типа на контактите на желаното
устройство. Крайните изключватели се предлагат във вид на модули,
които са механически съвместими
един с друг и дадено тяло може да се
сглоби с коя да е от предлаганите лостови и контактни системи. Разбира се, в практиката съществуват
множество стандартни приложения,
в които толкова голяма гъвкавост не
е необходима. За тях е по-оправдано
използването на готови във вид на
сглобен възел крайни изключватели.
Основните параметри на крайните изключватели са:
 вид и начин на задействане на лостовата система;
 брой и тип на контактите;
 напрежение и ток, които контактите могат да комутират;
 механическа и електрическа износоустойчивост;
 тип и начин на закрепване на корпуса;
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пробивно напрежение;
степен на защита;
параметри на околната среда, при които
Фиг. 8
се гарантира безотказна работа.

Примерни конструкции
Според вида на лостовата система, съществува огромно разнообразие от крайни изключватели. Някои от предлаганите конструкции могат да се видят на показаните
фигури от 1 до 9. Например крайният изключвател от фиг. 1 е с бутало и аксиално задействане, докато моделът на фиг. 2 също е с
аксиално задействане, но има стоманена ролка, която намалява триенето с движещите
се части. Лостова система от пружинен тип
е показана на фиг. 4. Напоследък се наблюдава
засилено търсене на крайни изключватели от Фиг. 9
този тип, тъй като те са по-устойчиви на ударно натоварване. Добре е да се има предвид, обаче, че крайните
изключватели с пружинна лостова система (наричана още
пружинен палец) в повечето случаи имат поне два пъти
по-кратък живот (изразен в брой превключвания).
На фиг. 3 и фиг. 5 са показани две конструкции с гумирана ролка и странично задействане. Крайни изключватели с две ролки и самозадържане могат да се видят на фиг.
6 и фиг. 7. При тях, след задействане, изключвателят остава в даденото положение, докато не бъде задействана
втората ролка. Устройство с кръстовидна лостова система е изобразено на фиг. 8. Крайният изключвател с цилиндрична глава, показан на фиг. 9, е предназначен за работа с лентови транспортьори.

Видове контактни системи
Преимуществен процент крайни изключватели имат
контактна система, състояща се от един нормално отворен (NO) и един нормално затворен (NC) контакт. Разработени са и се предлагат изключватели с различна конфигурация на контактните групи, например, две групи нормално отворени и две групи нормално затворени контакти,
по-голям брой нормално затворени контакти, наличие на
контакти със закъснение на превключване и др.
Производителите се стремят да предлагат контактни групи, работещи на стандартно променливо напрежение 230 V. Големината на тока, който може да бъде комутиран, варира между 3 и 10 А. По-често срещани са помалките стойности. Същите модели контакти могат да
работят и с постоянен ток, дори с по-високо напрежение, което се дължи на факта, че при 220 V ефективна
стойност, амплитудната е около 310 V. Големината на
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постоянния ток, обаче, е много помалка, тъй като комутацията е потежка в сравнение с тази при променлив ток. Необходимо е да се
обърне внимание при избора на крайни изключватели, които ще работят
на линейно напрежение, тъй като не
всички типове са предназначени за напрежения 380/400 V.

Механична и електрическа
износоустойчивост
Износоустойчивостта на контактите определя броя цикли, които крайният изключвател може да превключи. По принцип съществува разлика
между механична износоустойчивост,
която лостовата система има способност да понесе, и електрическа износоустойчивост (брой на комутациите
при номинални параметри), които контактната система може да издържи.
Много производители, обаче, задават
само един параметър, който би следвало да е по-малкото от двете числа.
Продават се крайни изключватели,
които имат способността да издържат от половин милион до 30
милиона превключвания. Параметърът
се определя основно от вида на използваните в конструкцията материали
и тяхната обработка. Като правило
стоманените конструкции са по-износоустойчиви от пластмасовите и алуминиевите, но са и по-скъпи.
Корпусите на крайните изключватели се произвеждат от
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пластмаса, стомана или лят
алуминий
Предимство на пластмасовите е
по-добрата изолация, която би могла
да има съществена роля при някои
приложения и високото пробивно напрежение (равно или по-високо от
2500 V). Изолираният корпус не е задължително предимство, дори по отношение на безопасността, тъй като
металните корпуси могат да се заземят. Също така се явява неудобството от използването на допълнителен
заземителен проводник, който трябва да бъде свързан към корпуса, дори
ако цялата конструкция, в която е
монтиран изключвателят, е заземена.
Стандартизационната база не позволява крепежни елементи да бъдат
използвани като заземители, така че
монтажът върху заземена ментална
конструкция не е достатъчен като
обезопасително мероприятие, макар
че се прилага много често в практиката). Степента на защита варира от
IP54 до IP67 в зависимост от изпълнението, като изключвателите с метални корпуси обикновено са с по-голяма
степен на защита.
Върху параметрите на околната
среда, при които производителят
гарантира нормална работа, следва
да се обръща специално внимание, ако
крайните изключватели ще работят
на открито. Много производители
гарантират работоспособността на
своите изделия при недостатъчно

широк температурен диапазон, например от -5 до 45 оС. Добре е да се
има предвид, че това е крайно недостатъчно за климатичните особености на България и със сигурност ще
се отрази на надеждността на системата при продължителна експлоатация на открито.
През последните две десетилетия
нараснаха значително разновидностите на предлаганите

електронни датчици
а именно – индуктивни, капацитивни,
оптични, магнитни, ултразвукови и
др. Тези датчици могат да бъдат
използвани вместо класическите
механични крайни изключватели, при
това без съществени промени в конструкцията.
Основните предимства на класическите крайни изключватели са:
 много голяма надеждност, дължаща
се на елементарното им устройство
и дългия им приложен опит;
 изключително просто и лесно
свързване в схемите за управление и
сигнализация;
 характеризират се с възможност
директно да комутират бобините на
контакторите, а понякога и на самите товари (най-често двигатели);
 не се нуждаят от допълнително
захранване;
 имат сравнително ниска цена.
Въпреки всички изброени предимства, съществуват редица ограниче-
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ния, които не позволяват използването им в специфични приложения и
оправдават прилагането на електронни датчици.

Класическите имат
ограничено бързодействие
Поради инертността на механичната лостова система, класическите
крайни изключватели имат ограничено бързодействие. Типични стойности на операциите в минута, които
могат да бъдат извършени от тях,
са - 20, 60 и 150. Последната стойност означава над две превключвания
в секунда и е близо до горната граница на възможностите на механични
системи от този тип. Добре е да се
има предвид, че колкото по-масивна
е конструкцията на изключвателя, а
следователно и по-издръжлива на натоварвания, толкова тя е по-бавна.
На практика това означава, че механичните крайни изключватели не
могат да се използват, когато е необходима висока честота на превключване.
Аналогична е ситуацията, при която крайният изключвател е с достатъчно бързодействие, но се износва много интензивно от взаимодействието си с подвижните части на
системата. Оптичните датчици,
които са безконтактни и имат много голямо бързодействие, са типичен
избор в случаите, при които са необ-
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ходими по-голям брой операции в минута. Основният недостатък на оптичните датчици е

чувствителността им към
замърсявания
Те не могат да работят в силно
запрашени или задимени среди, а дори
и при средни нива на запрашеност се
нуждаят от твърде често почистване. Освен това, оптичните датчици
се нуждаят от допълнително захранване както за източника, така и за
приемника на оптичния сигнал.
За случаите, при които се наблюдават големи ударни натоварвания
върху палеца на изключвателя, са характерни редица проблеми. Например, ако крайният изключвател е използван като блокировка и задейства само в случай на аварийна ситуация. В нормален режим той не
работи, а работният му орган го
задейства само при наличие на проблем. Именно поради аварийния характер на задействането, това би
могло да се осъществи с твърде сериозен удар върху крайния изключвател и той да дефектира много бързо.
Известно е, че при лоша производствена дисциплина, аварийните ситуации не са редки. В подобни приложения е възможно да се използват
безконтактни датчици, функциониращи на магнитен, индуктивен, капацитивен или оптичен принцип.

Характерна за индуктивните и капацитивните датчици е склонността им към самовъзбуждане в някои
случаи. Магнитните – с датчик на
Хол, се отличават с много добра
стабилност, нечувствителни са към
замърсявания. За работата им е необходимо да се осигури източник на
магнитно поле (постоянен магнит),
който да ги задейства. Датчиците
на Хол реагират само на компонента на магнитното поле, която е перпендикулярна на техния кристал.
Освен това, когато са за дискретно
действие, са снабдени и с тригер на
Шмит, което ги прави много шумоустойчиви. Разбира се, те изискват
допълнително захранване на приемника и изходите им трябва да се
свързват към високоомни, нисковолтови вериги, а не директно към оперативните вериги на фазно или линейно напрежение. Този недостатък
може да се превърне в предимство,
ако системата за управление е изградена на базата на програмируем
логически контролер, който работи
много добре с нисковолтови входове. При най-евтините PLC е възможна точно обратната ситуация – искренето на механичните контакти
на класическите изключватели при
комутация да създава по-големи проблеми, отколкото малките напреженови и токови възможности на изходите на електронните сензори.

декември 2008



ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ÂÍÓÎÓ„Ëˇ

œÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë
Аеробно и анаеробно биохимично стабилизиране на утайките

œ

роцесът на пречистване на битови и промишлени отпадни води е
съпроводен с отделяне на голямо
количество утайки. Необработени,
те биха могли да причинят замърсяване или заразяване на околната среда поради силната концентрация на
замърсяващи вещества в тях. В необработените утайки се съдържа огромно количество микроорганизми,
както и органични компоненти, които бързо загниват. За да се предотврати възможността от зараза или
замърсяване, отделените утайки се
подлагат на допълнителна обработка. Сред основните процеси при тяхната обработка, целящи да се разградят органичните вещества, които
предизвикват зловонни газове и зарази, е биохимичното им стабилизиране. При него микроорганизмите на
сложните органични субстрати,
като полизахариди, липиди и белтъци, се преобразуват в по-прости не-
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органични продукти. За стабилизиране на утайките обикновено се използват анаеробни и аеробни биохимични процеси. В зависимост от избрания начин се определя и видът на
съоръжението, в което ще протича
процесът на стабилизация. За аеробно стабилизиране обикновено се използват съоръжения за аериране, а
при анаеробно – изгниватели.

Условия за аеробно
стабилизиране
на утайките
За да се осъществи аеробното
стабилизиране на утайките е необходимо да се приложи продължително аериране. При него органичните
вещества се изчерпват и аеробните микроорганизми достигат стадия на самоокисление или ендогенно
дишане. На аеробно стабилизиране
се подлагат неуплътнени или уплътнени активни утайки, както и
смесени с първичните утайки. Върху

нормалното протичане на процеса
оказват влияние редица фактори,
като продължителност и интензивност на аерирането, състав на
утайката, както и температура и
натоварване на 1 m3 от стабилизатора с органични вещества. Теоретично разходът на кислород за окисляване на 1 g клетъчно органично
вещество е 1.42 gО2 . Процесът е
екзотермичен и протича с отделяне на значително количество топлинна енергия - около 22.6.103J от 1
g разградено органично вещество.
Аеробното стабилизиране е много подходящо за

обработване на утайки
от промишлени
отпадъчни води
поради сравнително лесното управление на процеса. Дори при наличие
на колебания в температурата,
аеробното стабилизиране понася
известни изменения в натоварване-
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то и киселинността (рН) на средата. Обикновено температурните
граници, в които може да се осъществява, са от 8 до 35 оС. За нормално протичане на процеса, обаче, е
добре да се отчете натоварването
на 1 m3 от стабилизатора с органично вещество. Обикновено за активни утайки се препоръчва натоварване до 2 kg/(m3.d), а за смесени
активни и първични - до 3-4 kg/
(m3.d).
Продължителността на аериране
се определя от вида на утайките.
За неуплътнена активна утайка, например, е от 2 до 5 d, за смесени
утайки от първична утайка и уплътнена активна утайка този период
е от 8 до 12 d (при 20 оС), а за утайките от производствени отпадъчни води продължителността на
аерирането се определя експериментално.
Самото аериране би могло да се
осъществи по пневматичен път или
с турбинни плуващи аератори. Необходимата инсталирана мощност за
аераторите е 25 W на 1 m3 утайки.
Необходимата интензивност на
аерирането е добре да бъде не помалка от 6 m3 /(m2.h). Разходът на
въздух се определя в зависимост от
концентрацията на утайката и обикновено се приема за около 1-2 m3/
(m2.h). Средният разход на електроенергия е около 10 – 12 kWh за стабилизиране на 1 m3 утайки при средни
температурни условия.

Използвани съоръжения
Съоръженията, които се използват за аеробно стабилизиране на
утайките, са познати сред специалистите като стабилизатори и принадлежат към категорията на биобасейните. Обикновено се използват
две технологични схеми с различни
модификации. За малки пречиствателни станции икономически по-съобразно е прилагането на метода на
пълно окисляване, при които се осъществява продължително съвместно аериране на неутаената отпадъчна вода и утайките (без първичен
утаител). За пречиствателни станции с капацитет до 50 000 m3/d се
препоръчва използването на метода
на самостоятелното стабилизиране
на утайките, при който могат да се
стабилизират излишни активни
утайки.
Утайковата вода, получена от
уплътняване на аеробно стабилизирани утайки, се отвежда в биобасейните.
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Осъществяване на
анаеробно стабилизиране
Известно още като процес на гниене, анаеробното разграждане на
органичните вещества е широко
използван в практиката процес. При
протичането му органичните материи са разграждат, с което се облекчава последващата обработка на
утайките. Също така се отстраняват неприятните миризми и значително се намалява съдържанието на
патогенни микроорганизми. Самият
процес е ферментационен и протича в отсъствие на въздух в изгнивателни съоръжения – биореактори.
Осъществява се от комплекс факултативни и облигатни бактерии,
които са в тясно съжителство и са
взаимно зависими. Ферментационният процес се осъществява благодарение на различни видове ензими,
които се продуцират и използват от
бактериите. Такива ензими са протеази, липази, амилази, целулази и
други. Благодарение на бактериалната биомаса, която функционира като
саморегулираща се екосистема, се
поддържат окислително-възстановителният потенциал, рН на средата
и термодинамичното равновесие.
Добре е да се има предвид, че условията на заобикалящата среда, като
влажност, температура, рН, както
и наличност и концентрация на различни вещества, оказват силно вляние върху реакциите на ферментацията. Счита се, че протичането на
процесите на разграждане е оптимално в слабоалкална среда при рН от
7,2 до 7,4.
Самият процес на разлагане обхваща две фази – кисела и алкална, като
процесите на разграждане на органичните вещества и при двете протичат винаги успоредно. Също така,
те се намират в такова равновесие,
че общата гниеща маса в нормални
условия остава слабо алкална в границите от рН = 7,2 до рН = 7,4.

Първата - кисела - фаза
на процеса
За да се осигури протичане на
първата фаза (киселата), е необходимо наличието на облигатни и факултативни анаеробни бактерии, които
да превърнат сложните органични
вещества, като въглеводороди, белтъци и мазнини, в по-прости междинни продукти. Сред тях са различни
органични киселини (оцетна, маслена,
пропионова), аминокиселини, алкохоли, алдехиди, газове, като Н2, СО2 ,
H2 S, и др.

Основните видове бактерии, които осигуряват образуването на киселините и протичането на киселата ферментация, са от родовете
Clostridium, Bacillus, Pseudomonas,
Micrococcus и други. В резултат от
образуването им, киселинността на
средата (рН) се понижава под 7. Процесът е съпътстван от отделяне на
газове с неприятна миризма. От
своя страна, утайките са пенливи и
склонни към изплуване поради
съдържащите се в тях газови мехурчета, а обезводняването им в тази
фаза на процеса е трудно.

Втора - алкална - фаза на
процеса
Втората фаза протича под
въздействието на облигатни анаеробни бактерии, които използват
крайните продукти на киселата
фаза. Тя е позната като алкална или
метанова, а метанообразуващите
бактерии са от родовете Methanobacterium, Methanococcus и Methanosarcina. Счита се, че подходящи условия за тяхното развитие са отсъствието на кислород и светлина.
Тези бактерии продължават процеса на разлагане на мастните органични киселини, алкохолите и другите вещества, получени през киселата фаза. Като крайни продукти от
процеса се образуват метан, въглероден диоксид, сулфиди и амоняк.
Метанът и въглеродният диоксид
излитат под формата на газове, а
амонякът в утайковата вода се намира във вид на амониев хидроокис.
По-високата алкалност на утайковата вода също се дължи на амоняка,
който се свързва с въглеродния двуокис във вид на карбонати и хидрокарбонати. Получените утайки
имат черен цвят и са без миризма.
Цветът им се дължи на образувалия
се от желязото и сероводорода
железен сулфид, намиращ се в колоидно състояние.
Добре е да се има предвид
фактът, че всички метаногенни
бактерии са силно чувствителни
към окислително-възстановителните процеси и реакцията на средата, както и към всички окислители. Необходимо е киселинността на
средата да бъде в интервала от 6,8
до 7,5.
Статията продължава в следващ брой
на сп. Инженеринг ревю с подробно разглеждане на отделните фази на анаеробно разграждане и съоръженията за
анаеробно стабилизиране на утайките.
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VRV (VRF) ÒËÒÚÂÏË
Á‡ ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
Иновативно, съвременно и многофункционално решение за
климатизация на сгради

¬

ъв време на ограничени и много целенасочено изразходвани финансови ресурси, високотехнологичните
и енергийноефективни решения за
климатизация би следвало да стават
все по-актуални. А информацията за
тях - все по-необходима за личната и
фирмена конкурентноспособност. В
настоящата статия ще обърнем
внимание на едно от най-съвременните решения за климатизация на
сгради. Тъй като обхватността на
темата е много голяма, всички специфики на VRV (VRF) системите
трудно биха могли да се засегнат в
една статия. Затова редакцията ще
продължи да ви информира за всички
новости в развитието им. Също
така, ако имате коментар по темата, не се колебайте да ни пишете.
В последните няколко години, все
по-голям дял от пазара на климатични системи заемат VRV (VRF) системите, които в редица случаи се оказват по-доброто решение в сравнение
с вече доказали се в практиката климатични системи. Многозоновите
(някои доставчици ги наричат и многозонални) климатични системи с
директно изпарение на фреона във
вътрешното тяло са иновативно,
съвременно и многофункционално
техническо решение. Те успешно успяват да отговорят на все по-високите изисквания към климатизацията, включително лесна поддръжка,
ниска енергоемкост и многофункционалност на инсталацията.

Подходящи за
климатизиране на големи
сгради
Много и различни са факторите,
оказващи влияние върху избора на
подходяща система за кондициониране - например, брой, габарити и предназначение на помещенията, желана
температура, влажност, подвиж-
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ност и чистота на въздуха. Поради
специфичните изисквания към параметрите на въздушната среда помещения, универсални системи за климатизация не съществуват.
Предвид актуалността на т.нар.
VRV (VRF) системи, съществуват
всички основания да се твърди, че те
са добро техническо решение за поддържане на параметрите на микроклимата в големи сгради. В отговор
на въпроса „Каква е по-конкретно
приложната им област?“, би следвало да се изброят няколко характерни
техни специфики. На първо място,
приложната им област е много широка - те могат да се използват както за климатизиране на няколко помещения, така и на цели сгради. Според повечето производители са
предназначени основно за поддържане параметрите на макроклимата на
площи от 150 до около 500 - 700 m2 .
Това далеч не изчерпва приложната
им област - могат да се използват и
за площи, надвишаващи 1000 квадратни метра, но тогава се изграждат няколко VRV (VRF) системи.
Многозоновите климатични системи с директно изпарение на фреона във вътрешните тела имат и
едно много съществено предимство
пред останалите климатизационни
технологии. И това е, че

вътрешните тела
поддържат различен
режим на работа
При необходимост, в две съседни
помещения могат да се поддържат
напълно противоположни режими на
робота. Например в първото помещение вътрешното тяло да поддържа режим на охлаждане, а във
второто - режим на отопление.
Също така, в преходните сезони, при
резки промени във външната температура, не се налага цялостно пренастройване на системата, както при
чилърните климатизационни инста-

лации, например.
Друго много важно предимство на
VRV (VRF) системите са възможностите, които предлагат ненужната
(отпадната) топлинна енергия от
едната част на сградата да се използва за отопление на другата
част. Например, топлинната енергия, която се изхвърля навън от южната фасада, да се оползотворява за
отопление на северната. Във време
на ограничени финансови ресурси
като настоящето, това означава
реална възможност да бъдат спестени сериозни средства.

VRV и VRF се отнасят до
едни и същи системи
В буквален превод VRV (Variable
Refrigerant Volume) означава регулируем разход на хладилния агент, а VRF
(Variable Refrigerant Flow) - регулируем
поток на хладилния агент. И двата
термина се отнасят за един и същ
вид климатични системи. Разликата
в наименованията се дължи на факта, че VRV (Variable Refrigerant Volume)
е запазена търговска марка на компанията, която през 1982 г. разработва първата VRV система. Впоследствие и други водещи компании в
областта на климатичната техника създават подобни системи, които
наричат VRF.
Самото название на тези системи показва и основната им отличителна характеристика от останалите системи за климатизация възможността за контрол на количеството хладилен агент. При тях
във всяко вътрешно тяло е вграден
електронен терморегулиращ вентил, с помощта на който се регулира постъпването на необходимото
количество хладилен агент, в зависимост от предварително зададените в топлообменника параметри.
Следователно, се постига равномерно поддържане на зададената температура, което при климатиците,
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a
Фиг. 1 Принципна схема на: а) двутръбна VRV/VRF система
б) тритръбна VRV/VRF система
1 - външно тяло 2 - вътрешни тела 3 - модул хладилен агент
за едно тяло 4 - модул хладилен агент за няколко тела

работещи в режим на включване и
изключване, е трудно постижимо.

Вътрешните тела различни по вид и
мощност
VRV (VRF) системите представляват модулни системи, състоящи се
от външно тяло и достигащи няколко десетки като брой вътрешни
тела. Тъй като вътрешните тела се
монтират в различни помещения на
сградата, които е напълно възможно
да се различават по големина, предназначение и изисквания към пара-

110

б

метрите на въздушната среда, системата позволява използването на
тела с различна мощност. Наред с
това, системата дава възможност
да се използват и различаващи се
според начина си на монтаж вътрешни тела.
Принципно, дизайнът и конструктивните елементи на вътрешните
тела не са по-различни от аналогичните на тях и добре познати
вътрешни тела на сплит климатичните системи. Могат да се използват както вътрешни тела, предназначени за стенен, таванен или подов

монтаж, така и касетъчни или канални вътрешни тела.
Обикновено вътрешните тела,
предназначени за стенен монтаж, се
монтират на външна стена, около
прозорец, на височина около 2,5 - 3
метра от пода. Вътрешните тела,
подходящи за подов монтаж, се препоръчва да се монтират под прозорците или покрай стените на помещението. Предлагат се и вътрешни
тела, подходящи както за подов,
така и за таванен монтаж. В зависимост от конструктивните си особености, вътрешното тяло за тава-
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до тавана, непосредствено под него
или частично вградено в окачен таван. Касетъчните или каналните
вътрешни блокове са предназначени
основно за големи помещения и за
монтаж в окачени тавани.

Различни комбинации
между външно и
вътрешни тела
Както бе подчертано, използваните в отделните помещения вътрешни тела могат да бъдат с различна
мощност, съответстваща на необходимата мощност в климатизираното помещение. Обикновено, мощността на вътрешните тела варира в диапазона от 2 до около 20 kW.
При необходимост от по-голяма
топлинна мощност, при климатизация на големи помещения се приема
за целесъобразно да се монтират и
повече от едно вътрешни тела. Понякога една система би могла да
обхваща само едно по-мощно
вътрешно тяло, което обслужва
много голямо помещение, а останалите вътрешни тела да са с малка
мощност.
Максималният брой вътрешни
тела, които могат да бъдат включени към едно общо външно тяло, е
различен. Обикновено, повечето производители предлагат различни конфигурации на системите, включващи
едно външно тяло и различен брой
вътрешни тела. Също така, при поголяма част от VRV (VRF) системите броят на вътрешните тела би
могъл да се увеличи, ако се използва
комплекс от външни блокове, работещи с общ циркулационен контур
на хладилния агент и с една система
за управление.
Според водещи производители на
VRV (VRF) системи, точността на
регулиране на температурата в обслужваните помещения достига ±0,5
°С. Повечето вътрешни тела са снабдени с филтри за пречистване на
въздуха в помещението. Чрез вътрешното тяло се регулира и доброто
разпределение на въздушния поток в
цялото помещение. Работата им се
характеризира с много ниски нива на
шум, а поддържаните температури
варират в широк диапазон.

Охладителна и
отоплителна мощности
на външни тела
Основни конструктивни елементи на външното тяло при VRV (VRF)
системите са фреонов агрегат с
въздушен кондензатор и компресор.
Много често се използва компресор
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с инверторно управление, което
съдейства за повишаване ефективността на системата. Производителността на компресорите с инверторно управление се изменя пропорционално на общото топлинно
натоварване на всички вътрешни
блокове. Обикновено, когато инсталацията работи с няколко външни
тела, само едно от тях разполага с
вграден компресор с инверторно
управление. Останалите са с компресор с постоянна производителност. Такава система гарантира
висока надеждност, тъй като запазва производителността си, дори в
случаите, когато едно от външните
тела спре да работи.
Охладителната мощност на
външния блок при външна температура от -5 до 43 °С обикновено не
превишава 14 - 58 kW. Отоплителната му мощност при температура
на външния въздух от -15 до +15 °С
е в диапазона от 16 до 65 kW. Препоръчителното място за монтаж на
външното тяло е балкон или открита техническа площадка на същия
етаж, на който са разположени и
вътрешните тела. Подходящо е и
монтиране на външното тяло върху
покрива на сградата или на земята в
декоративен кожух. За по-голямата
част от VRV (VRF) системите препоръчителната реална дължина на
тръбата, съединяваща външното
тяло с вътрешните, е не повече от
150 м по хоризонтала. А препоръчителното разстояние по вертикала
между външния блок и вътрешните
тела е не повече от 50 метра.
Външните и вътрешните тела на
VRV (VRF) системите се свързват с
обща тръбна мрежа, по която циркулира хладилният агент. В зависимост от режима на работа се използва

дву- или тритръбна
система
Във функцията на хладилен агент
се прилага предимно фреон R-407C
или R410-А, които съответстват на
съвременните изисквания за използване на екологично чисти хладилни
агенти.
Когато всички вътрешни тела
работят едновременно в общ режим,
т.е всички поддържат режим на
отопление или режим на охлаждане,
се използва двутръбна система. Разбира се, това съвсем не означава, че
когато VRV (VRF) системата работи,
всички вътрешни тела трябва да
бъдат включени. Когато едно или
няколко вътрешни тела от системата не са включени или бъдат спрени,
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натовареността на компресора автоматично намалява и фреоновият
поток се насочва единствено към
работещите тела. Двутръбните
VRV (VRF) системи се препоръчват
предимно за климатизация на големи
помещения или в приложения, в които е необходимо поддържането на
един и същ режим на работа във
всички климатизирани помещения.
Когато е необходимо да се климатизират сгради, в които има групи
от помещения с различни изисквания
към параметрите на въздушната
среда, се препоръчва използването на
тритръбна система. Характерна за
тях е способността им да осигуряват независима работа на вътрешните тела. Сред основните предимства на системите с индивидуална
работа на вътрешните тела е
възможността при отопление на
едната част от помещенията в
сградата и охлаждане на другата,
системата да извлича топлината
от охлажданите помещения и да я
пренасочва към отопляваните такива. Според доставчици на подобни
решения, по този начин потреблението на електроенергия би могло да
се намали до 15 - 20%.

Присъединяване на
вентилационен блок
В повечето помещения, наличието
на добра вентилация, осигуряваща
достатъчно пресен въздух, е основно
изискване. По принцип всяка VRV (VRF)
система е предназначена основно за
поддържане на температурата на
въздуха в помещението и в повечето
случаи не осигурява обмен на замърсения въздух в помещението с пресен.
За VRV (VRF) системите не е проблем
да осигурят и добра вентилация сравнително лесно, чрез присъединяване
на вентилационен блок към тях. Всяка VRV (VRF) система допуска присъединяване на вентилационен блок, с
което се постига не само поддържане на добри параметри на въздушната среда в помещенията, но е възможно и значително да се увеличи ефективността на топлообмена.
Друго предимство от свързването
на вентилационен модул към системата е възможността да се намалят
загубите на топлина, ако се използва
вентилацонен блок, снабден с

топлообменник за
рекуперация на топлина
В този тип топлообменници се
осъществява топлообмен между засмуквания от помещенията топъл
въздух и постъпващия отвън студен
въздух. Преминавайки през топлооб-
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меника, външният въздух предварително се загрява, след което се подава в помещението. По този начин,
освен че в помещенията постъпва
предварително загрят пресен въздух,
се повишава и екологичността на
системата, тъй като в атмосферата се изхвърля предварително охладен въздух. През лятото, когато е
необходимо в помещенията да се поддържа режим на охлаждане, т.е. да се
подава студен въздух, процесът в
топлообменника се обръща и отвежданият от помещенията охладен
въздух се използва за охлаждане на
постъпващия отвън по-топъл пресен
въздух. По този начин се намалява
топлинният товар на системата за
климатизация.
Използваните вентилационни блокове с рекуперация на топлина, принципно, могат да работят в три различни режима. Първият е режим на
пълен топлообмен между двата потока. В този режим на работа в
топлообменника между двата потока - на нагнетявания в помещението
и на отвеждания от там въздух, се
осъществява обмен едновременно на
топлина и влага. Следователно, когато вентилационният блок поддържа този работен режим, между
двата въздушни потока има пряко
взаимодействие.
При втория режим на работа, за
разлика от първия, между двата потока отсъства взаимодействие.
Характерно за третия режим е, че в
зависимост от температурата в
помещенията, системата автоматично избира по-подходящия между
двата работни режима.
Необходимото количество пресен
въздух достига до помещенията чрез
вентилационна система от гъвкави
въздуховоди. За правилното разпределение на въздушния поток в самото помещение се използва система
от вентилационни решетки.

Допълнителни възможности на системите
Производители на VRV предлагат
и модификации, поддържащи допълнителни възможности. Например, модели с външно тяло, снабдено със
специален топлообменник, който
работи в режим на охлаждане и при
отрицателни температури на
външния въздух. Използването на
външно тяло със специален топлообменник също така позволява при необходимост значително да се увеличат разстоянията от сервизните
помещения до местата на изхвърляне на топлината в околната среда.
В други модификации на система-

та се използва леден акумулатор за
студ, в който през нощта водата
се охлажда до нулева температура,
при което се образува ледена каша.
Акумулаторът на студ позволява
изравняване на денонощните колебания на топлинните товари и изпълнява функцията преохлаждане на хладилния агент преди дроселирането,
като по този начин повишава ефективността на хладилния цикъл.

Автоматично управление
на системите
Използват се различни автоматизирани решения за управление на
многозоновите климатични системи
с директно изпарение на фреона.
Първото и съответно най-елементарно от тях е т.нар. режим на независимо управление, при който всеки вътрешен блок е оборудван със
самостоятелен пулт за контрол.
При него операциите включено/изключено на отделните вътрешни
тела са автоматизирани и режимът
им на работа се мониторира. Подобни системи имат способността да
сигнализират при възникване на неизправности.
Друго решение са многозоновите
климатични системи с директно
изпарение на фреона във вътрешните тела, управлявани с два пулта. Те
често се използват при климатизиране на неголеми сгради. Редица производители на подобни системи за
климатизация причисляват този работен режим към третия начин, а
именно груповото управление. При
него един дистанционен пулт се използва за управление на група от
вътрешни тела, обслужващи дадено
помещение.
При четвъртия начин на управление - централната система, е
възможно да се използва индивидуален пулт във всяко помещение. Характерно за системата е, че се управлява от пулт за централно управление или от персонален компютър.
Груповото и централното управление се препоръчват за средноголеми
и големи сгради. Освен работното
състояние - включено/изключено, визуализиране на режима на работа на
вътрешните тела и възможни неизправности, системата показва зададената температура, състоянието
на филтъра и дори би могла да информира потребителя за консумираната електроенергия. Също така,
когато системата за климатизация
е снабдена с подобно управление,
потребителят разполага с историята на работата й през определен
период от време.

декември 2008



ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

Œ¬

≈ÎÂÏeÌÚË
Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰ÌË
ÏÂÊË
Видове устройства, изисквания към мрежите, оразмеряване

¬

ъздухопроводните мрежи се използват в индустриални инсталации
с различно предназначение, при специфични експлоатационни условия и
технологични изисквания. Основно се
изграждат от последователно и
успоредно свързани участъци и елементи. Предназначението им е да
осигурят необходимите условия за
засмукване, пренасяне и изхвърляне на
въздух. Също така, въздухопроводите имат за задача да предотвратят
пренасянето на въздух от зони, в
които е възникнал пожар, да ограничат разпространението на шум, както и да възпрепятстват промени в
състоянието на отработения
въздух. За постигане на тези цели
въздухопроводните мрежи се състоят от прави и фасонни въздухопроводи, елементи за свързване и монтаж, различни устройства за вземане на пресен въздух и изхвърляне на
замърсен, както и от устройства за
предотвратяване разпространението на шум и на възникнал пожар.

Устройства за вземане и
изхвърляне на въздух
Приложение намират няколко вида
технически устройства за вземане
и изхвърляне на въздух. Видът на избраното устройство се определя от
хигиенни и технологични изисквания.
Сред най-често използваните, подходящи както за вземане, така и за
изхвърляне на въздух, са вентилационните шапки, защитните жалузийни решетки и огънатите тръби.
Вентилационните шапки, за които често се използва и наименованието дефлектори, са устройства,
които са предназначени за монтаж
върху вертикални въздуховоди, в края
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на които се предвижда предпазна
мрежа. Те могат да бъда с различна
форма – кръгли, квадратни и др.
Защитните решетки се използват, когато вземането и изхвърлянето на въздуха е през отвори във
вертикални ограждащи елементи,
например стени и прозорци. Формата на ламелите обикновено се проектира с оглед недопускане проникването на дъждовни капки в инсталацията. При необходимост решетката би могла да се окомплектова с
мрежа, въздушен филтър или с шумозаглушител.
Огънатите тръби се използват за
вземане и изхвърляне на въздух от
затворени площи и над строителни
конструкции. Броят на тръбите,
както и техният диаметър, се определят в зависимост от дебита,
като скоростта в светлото сечение
на отвора се приема за равна на от
4 до 7 m/s.
Сред използваните устройства за
вземане и изхвърляне на въздух са конфузорите, които са подходящи за
факелно изхвърляне на отработен
замърсен въздух, както и дифузорите.

Предназначение и
монтажни изисквания на
шибъри
Дебитът във въздухопроводните
мрежи обикновено се регулира чрез
използването на шибъри, клапи и жалузийни решетки. Те се инсталират
на достъпни места, позволяващи лесно обслужване, ревизия и ремонт.
Шибърите са устройства, използвани за предварително регулиране на
дебита както на смукателни, така
и на нагнетателни инсталации. Монтират се върху въздухопроводи с
кръгла или правоъгълна форма. Пред-

ставляват въздухонепроницаема плоча, монтирана напречно на въздухопровода, която пропуска въздух през
пълното си сечение или през част от
него. Добре е да се има предвид, че
при тях изменението на коефициента на местно съпротивление, отнесен към скоростта на въздуха в
пълното сечението, варира в широки граници. При използване на шибъри, също така, е препоръчително те
да се монтират след нагнетателния
отвор на вентилатора в смукателните инсталации. Ако се използват
в нагнетателни инсталации е необходимо да са изпълнени редица условия. Сред тях е най-близкият отвор
за подаване на въздух или отклонение, който трябва да е отдалечен на
поне двадесет пъти диаметъра на
шибъра. Друго условие е шибърът да
е монтиран с посока на плъзгане при
затваряне, противоположна на посоката на въртене на ротора.
Основни предимства на шибърите
са малката им дължина, несложната
конструкция, както и сравнително
ниската им цена. Като недостатъци могат да се посочат - неприемливата характеристика на протичане
и др.

Клапи и жалузийни
решетки
От своя страна, клапите са два
вида в зависимост от конструкцията – единични и крилчати. Единичните клапи се използват предимно за
кръгли въздухопроводи с d=500 mm.
Подходящи са и за правоъгълни, но при
условие, че най-голямата страна
а=400 mm. Крилчатите клапи се препоръчват за кръгли въздуховоди с
d<1200 mm и съответно за правоъгълни с а=1000 mm.
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Жалузийните решетки са подходящи за регулиране дебита на въздуха
при променливи експлоатационни
условия. Използват се и при необходимост от по-висока точност, както и когато в следващия прилежащ
участък се изисква относително
равномерно разпределение на скоростта на течението. Произвеждат
се предимно в две основни модификации - с успоредно и противоположно движение на лопатките. Броят
им, както и тяхната форма, определят хидравличното съпротивление
на решетката. Добре е да се има
предвид, че способността на решетката да регулира дебита нараства,
когато собственото й съпротивление (загуби на налягане) се повишава
в сравнение с това на цялата мрежа.
Също така, решетките с противоположно движение на лопатките
позволяват плавно регулиране на
дебита и осигуряват след себе си
сравнително равномерно разпределение на скоростното поле.
Предназначението на жалузийните решетки е многостранно. Те се
използват да отварят и затварят
участъците от инсталацията,
свързани с външния въздух. Друго
тяхно предназначение е да регулират
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дебита, като в този случай се използват предимно решетки с противоположно движещи се лопатки. Намират приложение и за обходна (байпасна) връзка с топлообменници, при
което съпротивлението на решетката е съизмеримо с това на топлообменника. Жалузийните решетки се
изполват и за смесване на въздух с
различно състояние в смесителните
камери, където решетките обикновено са с общо задвижване.

Противопожарни и
противодимни клапи
За предотвратяване разпространението на огън и дим се използват
т.нар. противопожарни клапи. При
повишаване на температурата на
въздуха във въздухопровода над 70 оС,
специално вградена в клапата стопяема пластина, стъклен патрон или
тяло, с голям коефициент на термично разширение, я затваря. Разработени са и конструкции, комплектовани
с електрически или пневматични
изпълнителни механизми.
Материалите, които се използват за изработване на клапите, обикновено са азбест, както и други органични и неорганични негорими материали. За лагеруване се използва ле-

гирана стомана, а за изработване на
кожуха - поцинкована. Противопожарните клапи се монтират на стени и
междуетажни плочи, през които преминават въздухопроводи от една
противопожарна зона в друга.
От своя страна, противодимните
клапи намират приложение за предотвратяване пренасянето на дим
чрез външния въздух или рециркулационния въздух. Поставят се на
въздухопроводите, а задействането
им е чрез електрически или пневматичен изпълнителен механизъм по
сигнал на датчик за дим. Обикновено
се използват йонизационни или оптични сензори.
Освен изброените съществуват и
други технически решения, спецификите на които ще представим в
следващ брой на списанието.

Възвратни клапи и клапи
за свръхналягане
Към групата на специалните клапи обикновено се отнасят възвратните клапи и клапите за свръхналягане. Първите се използват в случаите, при които е необходимо да се
осигури еднопосочно движение на
въздуха. Приложението им при паралелна работа на вентилатори, напри-
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мер, е свързано с по-малки разходи в сравнение с използването на жалузийни решетки, работещи само в две
позиции – отворено и затворено. Конструкцията на
специалните клапи не е сложна. Те представляват рамка, в която са монтирани две противоположно движещи
се лопатки, които се отварят разнопосочно.
Конструкцията на клапите за свръхналягане е подобна. Различието е, че лопатките им са закрепени подвижно от едната страна. За да се отвори клапата, е необходимо разликата в наляганията от двете й страни да
е ∆pст≈10 Ра, а затварянето й се осъществява под
действието на собственото тегло. За да се ограничи
разпространението на шума, генериран от клапите, по
периферията на лопатките се поставят гумени ивици.
Те се използват, когато е необходимо да се поддържа
свръхналягане в затворено пространство. Могат да се
монтират на стени, врати и прозорци между отделни
помещения, както и да граничат с външен въздух. При
избора им се взима предвид необходимата разлика в
статичните налягания ∆pст от двете страни на решетката и очакваният дебит на преминаващия през тях
въздух. Препоръчително е максималната скорост на преминаващия въздух да не надвишава vmax=10 m/s. Увеличаването на скоростта води до влошаване на шумовите
характеристики на клапата.

Решения за ограничаване на шума
Във вентилационните системи с цел ограничаване
разпространението на шум се използват предимно кулисни и цилиндрични шумозаглушители. Те се монтират
по трасето на въздухопроводната мрежа и при преминаване на въздух през тях нивото на звуковото налягане
намалява. Кулисните шумозаглушители представляват
кожух, обикновено от стоманена ламарина, с правоъгълно
напречно сечение. В кожуха се подреждат кулиси от
материали с високи стойности на коефициента на звукопоглъщане. Големината на напречното им сечение се
определя в зависимост от обемния дебит на въздуха.
При цилиндричните шумозаглушители кожухът е цилиндричен. Отвътре той се облицова с шумопоглъщащ
материал. Обикновено върху него се поставя плат или
облицовка от перфорирана ламарина, за да се предпази
от механични въздействия. Срещат се и конструкции с
монтиран цилиндър в централната зона. Той се изпълнява от материал с висок коефициент на поглъщане, което допълнително повишава шумопоглъщащите свойства
на шумозаглушителя.

Предпоставки за ефективност на
системите
В процеса на проектиране на въздухопроводните мрежи, за да се осигури ефективната им и безаварийна работа, е необходимо да бъдат спазени няколко условия.
Препоръчително е трасетата на въздухопроводите, по
възможност, да бъдат къси и с минимален брой фасонни
части. Нежелателно е въздухопроводите да пресичат
тръби или строителни елементи. Ако пресичането не
може да се избегне, елементите се облицоват с цел
получаване на обтекаема форма и ненарушаване плътността на въздухопровода. Когато се избира форма на
напречното сечение, независимо че кръглата е за предпочитане, следва да се вземат предвид и фактори, като
разполагаемо място, възможност за вграждане в строителната конструкция, ниво на замърсеност на въздуха и
др. Фасонните части се конструират с оглед създаване-
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то на минимални съпротивления. При
промяна на сечението на правоъгълни
последователно свързани участъци,
се препоръчва да се запази един от
размерите.
Също така, се приема за целесъобразно машинните помещения да не
бъдат много отдалечени от местата за вземане на пресен въздух и за
изхвърляне на обработения.
Нагнетателните решетки се монтират върху въздухопроводни отклонения. Не е препоръчително на главни въздухопроводи да се поставят
нагнетателни решетки, тъй като
разполагаемото налягане в тях е повисоко. Това предизвиква шум при
работа на решетката, вследствие
на необходимостта от дроселиране.
При монтиране на решетките върху
отклоненията, следва да се има предвид, че разстоянието след елемент,
предизвикващ деформация на скоростното поле, трябва да бъде не помалко от 5 еквивалентни диаметъра. За таванни въздухоразпределителни устройства необходимото
разстояние между свръзките на крайните отклонения е най-малко равно
на два еквивалентни диаметъра.
Също така, в близост до нагнетателните решетки е препоръчително да се избягва поставянето на
дроселиращи устройства, като
шибъри и клапи, тъй като те силно
деформират течението.

Въздухопроводи за
пневмотранспорт
В случаите, при които въздухопроводите са предназначени за пневмотранспорт и за транспортиране на
замърсен с твърди частици въздух,
се препоръчва използването на въздухопроводи с кръгло напречно сечение.
Изискванията към използваните материали са да имат висока износоустойчивост, както и да нямат ъгли
и издатъци, които могат да стана
причина за натрупване на транспортиран материал. В подобни случаи,
въздуховодите работят при значително свръх- или подналягане, поради което към плътността им се
поставят специфични изисквания. Не
бива да се допуска загубите да надвишават 2% от теоретичния дебит
на всеки 10 m от дължината на въздухопровода. За свързване на отделните елементи и фасонни части се
използват фланци, а отклоненията
се присъединяват с тройници. Препоръчителният ъгъл между отклонението и основния въздухопровод е
α=8-10 о. Радиусът на закръгление
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следва да е по-голям от r = 2d, където d е диаметърът на въздухопровода. Ако въздухопроводите се монтират в неотопляеми помещения или
на открито, се изолират, за да се
предотврати кондензация по
вътрешните им повърхности. Скоростта в инсталации за пневмотранспорт или от смукателни вентилационни инсталации, които работят
със замърсен с твърди частици
въздух, следва да гарантира преместване на материалите във въздухопровода. В противен случай възникват условия за натрупването им по
стените му. Минималната скорост
на въздуха, осигуряваща преместването, е позната като скорост на
транспортиране.
Материалите за въздухопроводи
от смукателните инсталации на
различните съоръжения, отделящи
токсични или агресивни газове, се
избират в зависимост от химичния
състав на веществата.

се, желателно е те да се използват
само в краен случай.
Поставят се и високи изисквания
по отношение на плътността на
въздухопровода, които се изпълняват
с подходящи средства за уплътнение
- експандиращи изкуствени материали, силиконови пасти, ленти и муфи.
Препоръчителният ъгъл на отклоненията е в рамките на 30-45о , но се
допускат и отклонения до 90о. Добре е, също така, да се има предвид,
че температурата на въздуха в мрежата нараства. При големи инсталации, температурната разлика ∆t
от въздухообработващата централа до крайния изход достига до 2 оС
през летните месеци. По отношение
на въздуховодите се предвижда и
топлинна изолация, а шумозаглушаването се реализира стъпално – непосредствено след централата и в устройствата за подаване на въздуха.

Специфики на нискои високоскоростни
инсталации

Към оразмеряване на въздухопроводната мрежа се пристъпва, след
като се определи структурата на
всяка инсталация и се изберат местата на машините, съоръженията и
устройствата за вземане, изсмукване, подаване и изхвърляне на въздуха.
Оразмеряването е хидравлично, топлинно и акустично. Целта на хидравличното оразмеряване е да се определят размерите на напречните сечения на правите и фасонните въздухопроводи, както и общите загуби на
налягане за реализиране на необходимото потокоразпределение. За целта се използват предимно четири
метода – еднакви загуби от триене,
намаляване на скоростта, възстановяване на статичното налягане и постоянна скорост в зависимост от
вида на инсталацията. Например за
оразмеряване на нискоскоростни системи за кондициониране, като найподходящ се приема методът на еднаквите загуби от триене. За високоскоростни инсталации се препоръчва използване на метода на възстановеното статично налягане. А за
системите, транспортиращи
твърди примеси - методът на постоянната скорост.
При топлинното оразмеряване се
определят топлинните изолации и
промяната на температурата при
транспортиране. Целта на акустичното оразмеряване е да се направи
оценка на разпространението на
шума от вентилаторите и въздухоразпределителните устройства.

Известно е, че в обществени,
жилищни и промишлени сгради се
изграждат предимно нискотемпературни инсталации. В тях скоростта
на въздуха в отделните участъци се
избира според предназначението им.
От своя страна, високоскоростни
са вентилационните и климатичните инсталации, предназначени за
обслужване на голям брой помещения.
Те се проектират за високи скорости на транспортирания въздух, което спестява част от обема на въздухопроводите, но води до повишаване на загубите на налягане и на необходимия напор на вентилатора.
Максималната допустима скорост на въздуха в главните въздухопроводи се определя в зависимост от
обемния дебит на инсталацията, но
е добре да бъде в границите 15-30
m/s. Допустимата скорост в отклоненията е v=10 m/s, а в присъединителните участъци към въздухоразпределителните устройства v<10
m/s. Както бе подчертано, по-високите скорости водят до повишаване на загубите, което изисква повисоко работно налягане на вентилатора. Във високоскоростните инсталации се препоръчва използването на стоманени или алуминиеви
въздухопроводи с кръгло сечение. В
определени случаи се допуска и приложение на въздухопроводи с правоъгълно напречно сечение. Разбира

Методи за оразмеряване
на въздухопроводи
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Част 1 - конструкции, принципи на работа, характеристики,
критерии за избор на СВД

—

ъвременните тенденции в развитието на машиностроенето, уредостроенето и роботизацията са насочени към създаване на машини и
механизми с висока надеждност,
дълъг експлоатационен живот и висок коефициент на полезно действие.
Изпълнението им изисква използването на унифицирани машинни елементи и възли с широки кинематични
възможности, отличаващи се с висока точност и експлоатационна надеждност. По тази причина водещите производители в областта непрекъснато усъвършенстват произвежданите от тях готови възли на
много от тези елементи. Представителите на по-старата генерация
инженери знаят, че до преди известен период от време готови възли
се използваха сравнително рядко в
конструктивната практика.
В поредица от статии в сп. Инженеринг ревю ще ви запознаем с конструкцията, характеристиките,
приложението и спецификите при
избора и експлоатацията на някои
съвременни машинни елементи и
механизми. Сред тях са сачмено-винтовите двойки (СВД), популярни и в
България и като Ball Screws и
Kugelgewindetriebe, които се използват за преобразуване на въртеливото движение в постъпателно.

Принцип на работа и
приложение на СВД
СВД представляват механична
винто-гаечна предавка с триене при
търкаляне, което се постига, като
между винта и гайката се използват
сачми във функцията на междинни
търкалящи тела. На фиг. 1 (а, б, в, г
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a

г

б

Фиг. 1.

д

в

и д) е показан външният вид на СВД,
а на фиг. 2 – принципното й устройство. В общия случай една СВД (фиг.
2) се състои от винт 1, гайка 2, комплект от сачми 3 и устройство за
осигуряване на рециркулационното
движение на сачмите 4.
Използването на сачмено-винтови
двойки (СВД) дава възможност да се
повиши значително КПД на предавката винт–гайка и да се намали износването на триещите се
повърхности.
Благодарение на описаните характеристики, СВД намират изключително широко приложение като елементи, които под действието на
малки сили осигуряват точно и равномерно преместване. Областта им
на приложения включва металорежещи машини, подемно–транспортни

Фиг. 2.

устройства, манипулатори и роботи, моторни превозни средства,
механизми и уреди с различно предназначение и др. Най-съществените
предимства на този вид предавки са:
 възможност за пълно отстраняване на хлабината в предавката и
създаване на предварителна стегнатост в нея. Така се постига висока
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Сред основните конструктивни
характеристики на СВД е

Профилът на резбата на
винта и гайката

Фиг. 3.

стабилност и голяма точност на
преместване и позициониране;
 висок КПД - ефективността им е
от порядъка на 0.9 – 0.95 за СВД с
рециркулация. За сравнение обикновените резбови предавки с плъзгане
имат КПД от 0.2 до 0.4.
 малък коефициент на триене,
малък инерционен момент и следователно необходимост от по-малък
момент на потегляне;
 близка до максималната независимост на големината на силата на
триене от скоростта на движение.
Поради малкия коефициент на триене при търкаляне, при номинално натоварване тези предавки са несамозадържащи.
Според предназначението си, СВД
условно могат да се разделят на

кинематични и силови
Кинематичните, наричани още
прецизни, СВД обикновено са с помалки диаметри – до 16 mm. Изработват се с висока точност, понякога и със специален профил на каналите, осигуряващи три или четири
контактни точки със сачмите. Използват се в механизми с точно позициониране в мехатрониката, медицинската техника, текстилната
промишленост и др.
При силовите предавки натоварването е сравнително по-голямо, почести са механичните повреди на
елементите. Те се изработват с
профили на каналите, осигуряващи
по-голяма контактна товароносимост. Намират приложение в автоматизирани устройства в машиностроенето, робототехниката, опаковачната техника, хранителната,
хартиената и дървообработващата
промишлености.
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Характерни са два варианта на
оформянето й (фиг. 3).
Полукръглият профил (фиг. 3а) се
среща най-често. Препоръчва се от
гледна точка възможностите, които
предлага за максимално ограничаване на контактните напрежения. При
него големината на радиуса на профила rпр е възможно най-близка до
радиуса на сачмите rc. Ориентировъчното отношение rc/rпр трябва да
бъде в границите 0,95 – 0,97. При повисока стойност на това отношение се увеличават загубите от триене. Големината на ъгъла на контакта ακ има съществена роля за постигане на осовата стабилност и товароносимостта на предавката. При
малки стойности на ъгъла, осовата
стабилност и товароносимостта
също са ниски, тъй като и незначителни осови сили предизвикват големи радиални натоварвания. С увеличаване на ъгъла стабилността и
товароносимостта се увеличават,
като същевременно се намаляват
загубите от триене. Ето защо е
необходимо диаметралната хлабина
∆d = 4(rпр - rc).(1 - cos ακ) да се подбира така, че ъгълът на контакта ακ
да бъде 45°.
Недостатък на полукръглия профил е необходимостта от наличие
на две гайки за осъществяване на
предварително желаната хлабина
или стегнатост.
Вторият вариант - арковидният
профил, показан на фиг. 3б, има предимствата на полукръглия профил.
Наред с това дава възможност да се
осъществи предавка без хлабина и с
предварителна стегнатост чрез
подбор на диаметрите на сачмите.
Друга конструктивна характеристика на СВД е

Начинът за движение на
сачмите
В зависимост от нея, СВД се разделят на две групи – със/без рециркулация на сачмите.
СВД без рециркулация се използват в случаите, при които предавката се отличава с малък и относител-

но плавен ход. При конструирането
на гайките обикновено се поставят
крайни ограничители, предотвратяващи изпадането на сачмите. Съществуват различни конструкции СВД
без рециркулация на сачмите, но те
се използват сравнително рядко поради своите недостатъци. Сред тях
са ниска товароносимост (поради
малкия брой сачми) и малка кинематична точност (вследствие на приплъзването на сачмите в зоната на
контакта). Точността им може да
се увеличи при наличие на предварителна стегнатост.
Направени изследвания на КПД
показват, че използването на СВД
без рециркулация на сачмите е обосновано само в случаите, в които е
необходимо намаляване на размера на
гайката. За да се постигне по-висока ефективност (до около 0.8) е необходимо ъгълът на изкачване на
винтовата линия на навивките α да
бъде не по-малък от 18 – 20°.
При СВД с рециркулация сачмите
се движат в специален затворен
рециркулационен канал, оформен или
във винта, или в гайката. По този
начин се избягва приплъзването на
сачмите спрямо елементите на СВД
и следователно се постига значително увеличаване на КПД на предавката. СВД с рециркулация намират значително по-широко промишлено приложение в сравнение с моделите без
рециркулация на сачмите. Предлагат
се от редица водещи фирми като
готови възли с определени типоразмери и технически характеристики
за вграждане в машини и механизми.

Конструкции СВД с
рециркулация
При оформяне на канала в тялото
на винта, СВД имат относително
малки диаметрални размери, но гайката е с увеличена дължина. А именно тя е определяща за големината
на хода на предавката. Въпреки това,
особено за по-големи диаметри на
винта (над 16 - 20 mm), реномирани
фирми произвеждат СВД с вътрешен
рециркулационен канал.
Широко разпространение имат
СВД с външен рециркулационен канал,
оформен в тялото на гайката. Предлагат се и конструкции със сравнително малки габаритни размери, при
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вателното навиване и отвиване на
специални винтове (фиг. 4).
При СВД с арковиден профил на
резбата не са необходими две гайки,
а регулирането на хлабината се постига чрез подбор на диаметрите на
комплекта сачми.

Съображения при избора
на СВД

Фиг. 4.

които рециркулационният канал
представлява отвор, преминаващ по
цялата дължина на гайката. За да се
свърже този отвор с резбата на
гайката, от двете му страни се
оформят специални канали или се
вграждат вложки. Движението на
сачмите в този случай не може да се
раздели на няколко отделни потока.
Произвеждат се и конструкции, при
които се използва тръба, двата края
на която съединяват началото и края
на работния участък на винтовата
линия, т. е. участъкът - запълнен със
сачми. При влизането им в тръбата
сачмите се направляват чрез отражатели с формата на винт посредством специално оформена вложка
или чрез скосения край на тръбата.
За да се улесни преминаването на
сачмите, по дължината на гайката
се поставят две или три тръби, с
което движението им се разделя
съответно на два или три потока.
Този вид рециркулационни канали
имат редица недостатъци, сред които по-големи радиални габаритни
размери на гайката, поради излизането на тръбите извън нея. Това
създава неудобства при вграждане.
Друг недостатък е ненадеждното
закрепване на тръбите. За избягването им, до известна степен, в конструкции, при които каналите са
оформени върху външната повърхнина на гайката, краищата на канала
се съединяват с резбата чрез отвори. Каналът се закрива чрез специална втулка (нарича се още чаша), която се поставя върху гайката, както
и посредством капак. Техен недостатък е бързото износване на отражателите, които се използват за
направляване на сачмите.
В зависимост от външната си
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форма, произвежданите гайки за СВД
са със или без фланец. Той би могъл
да бъде в края или в средата на гайката – виж фиг. 1. В някои каталози
видът на гайката се определя в зависимост от броя на кръговете (потоците), по които циркулират сачмите и които се осигуряват при номинално натоварване. Добре е да се има
предвид, че този брой е променлив и
зависи от комбинацията диаметър/
стъпка на резбата.
Друга конструктивна характеристика на СВД е

Начинът за регулиране на
аксиалната (осовата)
хлабина
Реализира се в зависимост от
профила на резбата. При полукръгъл
профил на резбата са необходими две
гайки. Регулирането на аксиалната
хлабина или получаването на стегнатост между подвижните елементи
на СВД се постига чрез изменение на
взаимното разположение на гайките,
което се осъществява по два начина. Или чрез осовото им изместване
при неизменно ъглово положение, или
посредством относителното им
ъглово завъртане при неизменно осово положение. За осъществяване на
описаните начини се прилагат различни конструктивни решение на
гайката на СВД. Сред тях са регулиране на осовото разстояние между
полугайките с помощта на пластини или пружини, относителното им
завъртане чрез зъбни венци с разлика в броя на зъбите ∆z = 1; с червячна
предавка, както и посредством специално приспособление. В някои конструкции СВД хлабината се регулира, като двете полугайки се завъртат една спрямо друга чрез последо-

Обикновено всеки производител
на СВД предлага своя методика за
изчисляване и избор на предавката.
Те са описани в съответните проспекти, каталози и сайтове, където
могат да се намерят и основните
технически характеристики и параметри на произвежданите предавки.
Тъй като много от основните
параметри на СВД са взаимно свързани, за правилния избор на подходяща
предавка е необходимо да се уточнят
работните условия. Сред тях са оборотите, линейната и ъгловата скорост, големината на ускоренията,
както и изискванията към профила на
резбата, точността на стъпката,
необходимата дълготрайност, стабилност и други специфични изисквания.
В съвременната техника СВД
имат все по-широко приложение – от
винтово преместване, "транспортиране" с ниска точност до винтово
позициониране със свръхвисока точност. По принцип, основните характеристики, по които се различават
произвежданите конструкции СВД,
са:
Точност на стъпката на резбовите канали – oт тази характеристика зависи степента на грешката, с
която въртеливото движение на
винта се преобразува в точно пропорционално постъпателно движение на гайката. Степента на точност на изработване на резбата и
съответните допустими отклонения на размерите се задава стандартно - по ISO, DIN, а някои фирми-производители на СВД използват и свои
вътрешни норми.
Аксиална хлабина или стегнатост.
Хлабината се определя чрез големината на възможното изместване в
аксиална посока на невъртящия се
винт спрямо гайката. Стегнатостта може да се разглежда като негативна аксиална хлабина, въпреки че
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Фиг. 5.

практически се характеризира чрез
измерване на съпротивителния момент на празен ход. Той представлява въртящия момент, който е необходим за завъртане на единия елемент на предавката спрямо другия,
без да е приложено аксиално натоварване.
Точността на стъпката на резбовите канали и аксиалната хлабина
зависят от начина на изработване
на винтовото стебло. По принцип
високата точност на стъпката и
нулевата аксиална хлабина (или стегнатост) са характерни за прецизните кинематични СВД и обясняват
значително по-високата им цена.
Ниската точност на стъпката и
положителна аксиална хлабина са
характерни по-скоро за валцувани
винтови стебла и определят ниската цена на СВД.
Връзка между дълготрайността и
натоварването. Определя се в зависимост от показателя „основна динамична товароносимост“. Този
показател се изчислява от средното
аксиално натоварване на винтовото
стебло, което осигурява дълготрайност на елементите на СВД над 1
милион завъртания (оборота). Основната динамична товароносимост за
отделен типоразмер, при зададен
материал и технология на производството, зависи главно от формата
на каналите, диаметъра на винтовото стебло, броя и размера на сачмите и начина на рециркулацията им.
Следователно, ако се изискват високи дълготрайност и надеждност,
следва да се избират СВД с параметри от основните конструктивни
варианти, които са изпитани в експлоатация.

Материали за
елементите на СВД
Сачмено-винтовите двойки се изработват с различна точност на
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Фиг. 6.

стъпката на резбата - по ISO 3408
или по DIN 6905. За неотговорни
приложения точността на стъпката
съответства на 9 клас по ISO. Като
базов клас на точност на стандартните предавки е приет 7 клас по ISO.
Прецизните предавки, например с
точност 5 клас, се произвеждат по
поръчка.
Стандартните винтове на СВД
се изработват от стомана, например 42CrMo4 (NF EN10083-1 и
AFNOR) за диаметри над 16 mm, и
от С45Е за диаметри по-малки или
равни на 16 mm. Гайките се изработват от обемно закалена стомана 100 Cr6 – NFA 35.565 (подобна на
AISI 52100) за диаметри по-големи
от 20 mm и от въглеродна стомана
за диаметри под 20 mm . Контактните повърхнини на винта и гайката се подлагат на повърхностно индукционно закаляване до твърдост
56 – 60 HRC. При специална клиентска поръчка детайлите могат да се
произведат и от неръждаема стомана.
Освен сачмено-винтови двойки, в
инженерната практика се използват
и

Ролкововинтови
двойки (РВД)
(Roller screw), при които търкалящите тела са ролки с различни размери и форми. Замяната на сачмите
в СВД с ролки води до увеличаване на
товароносимостта и стабилността на предавката. При това КПД се
намалява с до 10-15%. Също така,
двойките с резбови ролки могат да
се изработват с по-малка стъпка в
сравнение със СВД.
Ролкововинтовите двойки се характеризират с висока надеждност
и голяма дълготрайност – над 10
години, при нормални условия на експлоатация. Използват се в преси,
тежки подемни съоръжения, товар-

ни и пътнически лифтове и др. Някои конструктивни варианти намират приложение в кормилното управление на автомобилите, в червячната ролкова предавка, при която червячното колело вместо зъби,
има набор от ролки с еволвентно
сечение, поставени на търкалящи
лагери.
На фиг. 5 е показана ролкова разделена гайка. Работната част на
всяка полугайка се състои от две
ролки 2. Те са лагерувани на радиалноаксиални лагери и се въртят около
неподвижна ос, като контактуват с
профила на резбата на винта 1. Ако
двете полугайки се съединят чрез
пружина, осовата стегнатост може
да се регулира с цел плавно предаване на движението.
На фиг. 6 е показана схема на РВД
със сателитни ролки, които извършват планетно движение. За
увеличаване на товароносимостта
се използват резбови ролки със специален профил, който осигурява многоточков контакт между винта и
ролката. В общия случай, винтът и
гайката се изработват с многоходова резба, а ролките – с едноходова. Някои конструктивни решения
по тази схема позволяват регулиране на предварителната стегнатост.
Логично, на най-голямо разпространение се радват произвежданите
серийно конструкции РВД, които се
предлагат като готови изделия. Техническите характеристики и геометричните параметри на произвежданите предавки по видове и
типоразмери могат да се намерят в
съответните проспекти, каталози
и сайтове. Товароносимостта и
ефективността им обикновено се
определят по дадени номограми.
Произвежданите от различни компании РВД имат следните технически
характеристики:
 диаметър и дължина на винта съответно над 5 mm до 30 m;
 скорост на преместване на водимото звено – до 100 m/min;
 честота на въртене на винта, в
зависимост от размерите му – до
6000 min-1;
 за прецизните предавки, натрупаната грешка на стъпката на винта
не превишава 5 микрометра при
дължина 300 mm.
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Документът въвежда сериозни промени на пазара на енергийноефективни услуги у нас

¬

края на месец октомври т.г. бе
приет новият Закон за енергийна
ефективност (ЗЕЕ). Дълго оспорваният в обществото и в парламента
нормативен документ въведе нови
субекти на пазара на енергоефективни услуги - търговците на електроенергия и дружествата, осъществяващи пренос и разпределение. Сред
задълженията им, регламентирани с
новия закон, е сключването на договори за изкупуване на електрическата енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и от
водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MW.
Срокът за влизане в сила на тези
договори със съществуващите производители на електрическа енергия
от посочените източници е 31 март
2009 г. Как ,обаче, на практика ще се
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осъществи присъединяването на новите енергопроизводители към електроснабдителната мрежа не става
категорично ясно. А въпросът е изключително актуален, тъй като не
са един и два случаите, в които енергоразпределителни предприятия
отказват включване към мрежата
поради изчерпване на капацитета.

Предпоставки за приемане
на новия ЗЕЕ
Новият закон за енергийна ефективност бе приет във връзка с изпълнението на ангажиментите на
България като член на Европейския
съюз и въвеждането на изискванията на Директива 2006/32/ЕО и Директива 2002/91/ЕО, уверяват от
Министерството на икономиката и
енергетиката (МИЕ).
„Въвеждането на Директива

декември 2008

2006/32/ЕО наложи необходимостта в процеса на изпълнение на дейностите и мерките за повишаване на
енергийната ефективност да бъдат
включени и търговците на енергия.
Включването на тези нови субекти
на пазара на енергоефективните
услуги доведе до въвеждане на многобройни и важни промени в Закона
за енергийната ефективност от
06.07.2007 год., което е в съответствие с чл. 11, ал. 1 от Закона за
нормативните актове, обуслови заменянето му с нов закон“, заявиха от
Министерството на икономиката и
енергетиката.

Мерки за постигане на
набелязаните цели
Във връзка с целите (посочени в чл.
2) и постигането на националната
индикативна цел, в новия закон са
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предвидени поредица от мерки. На
първо място сред тях е разработването и приемането на Националната стратегия за енергийна ефективност на Република България. Предвидено е и разработването на национални планове за действие за енергийна ефективност, които съдържат
междинни индикативни и индивидуални цели за енергийни спестявания.
С цел изпълнение на задълженията,
които имат органите на изпълнителната власт и другите държавни органи, в новия закон се предвижда разработване на планове и програми за
енергийна ефективност от тези
органи. Така например, въвеждат се
правни норми, с които се регламентира предоставянето на енергийни
услуги от физически или юридически
лица – търговци, с енергия. Услугите,
извършвани от тези лица, имат за
цел комбиниране на доставката на
енергия с енергоефективни технологии и/или действия, водещи до проверимо, измеримо или оценимо повишаване на енергийната ефективност и/или спестяване на първични
енергийни ресурси.

Дейности за повишаване на
енергийната ефективност
В новия закон се уреждат и финансовите инструменти, и икономическата организация на дейностите за
повишаване на енергийната ефективност. Сред тях са:
 доброволни споразумения, които
имат за цел да насърчат намаляване
потреблението на енергия чрез предоставяне на енергийни услуги, и/или
извършване на дейности и мерки за
енергийна ефективност от търговците с енергия, и/или предприемане
на съответните мерки от крайните
потребители на енергия;
 договори с гарантиран резултат,
които имат за цел извършване на
дейности и мерки за повишаване на
енергийната ефективност в сгради
и/или промишлени системи, водещи
до енергийни спестявания при крайните потребители на енергия.
Възстановяването на направената
инвестиция и изплащането на дължимото на изпълнителя по този договор се извършва за сметка на реализираните икономии на енергия;
 удостоверения за енергийни спестявания, които имат за цел да докажат приноса на притежателя им в
изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност. Те
са основа за бъдещо въвеждане на
пазарен механизъм за повишаване на
енергийната ефективност чрез из-
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за състоянието на енергийната
ефективност в Република България.
"Информацията от тази система е
необходима за правилно планиране и
осъществяване на планове и програми за подобряване на енергийната
ефективност. Ще бъде използвана и
за насърчаване, и наблюдение на енергийните услуги, и другите дейности
и мерки за подобряване на енергийната ефективност", коментират
от МИЕ. Съгласно новия закон, голяма част от информацията ще бъде
достъпна за всички крайни потребители на енергия.

се предвижда изменение в Закона за
възобновяемите и алтернативните
енергийни източници и биогоривата.
Задължителното изкупуване на електрическата енергия по чл. 16 и 17
ще се извършва по договори за изкупуване. Срокът на договорите за
електрическата енергия, произведена от геотермална и слънчева енергия, е 25 години. А за електрическата енергия, произведена от водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MW, както и за
електрическа енергия, произведена
от други видове възобновяеми енергийни източници - 15 години. Сроковете за задължително изкупуване за
съществуващите производители на
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (с изключение на водноелектрически централи
с инсталирана мощност над 10 MW)
започват да текат след предоговаряне, но не по-късно от 31 март 2009
г. За всички нови производители на
електроенергия от възобновяеми
енергийни източници, с изключение
на водноелектрически централи с
инсталирана мощност над 10 MW,
от започване производството на
електрическа енергия, но не по-късно
от 31 декември 2015 г.

Ще бъде издадена наредба за
ЕЕ на промишлени системи

Големите нови сгради енергийноефективни

Съгласно новия закон, обследването за енергийна ефективност на
промишлени системи се обособява в
самостоятелен раздел. Предвижда се
издаване на отделна наредба за извършване на тази дейност. В съответствие с чл. 5 от Директива
2006/32/ ЕО, в преходните и заключителните разпоредби на новия закон е предвидено издаването на специални правила от изпълнителните
директори на Агенцията по енергийна ефективност и Агенцията за обществени поръчки. Те включват задължително определяне и включване в
документациите на определени критерии за участие в процедури за
възлагане на обществени поръчки и
за доставка на оборудване и превозни средства. Те са насочени към минимизиране разходите за срока на
експлоатация на оборудването и за
осигуряване на дългосрочна рентабилност.

Съгласно закона (чл.15), инвестиционните проекти за нови сгради с
разгъната застроена площ над 1000
кв. м. трябва да са съобразени с
възможностите за използване на
децентрализирани системи за производство и потребление на енергия
от възобновяеми енергийни източници. Също така, следва да се обърне
внимание на инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, както и на
инсталациите за централно или локално отопление и охлаждане и термопомпите.

пълнението на енергоефективни дейности и мерки;
 доразвиване на правната уредба за
фонд "Енергийна ефективност" в частта "Подпомагане с финансови
средства". Предвидена е юридическа
възможност, разрешаваща да се правят вноски за предоставяне на енергийни услуги от търговците с предмет на дейност, включващ търговия
с енергия, пренос и/или разпределение на енергия във фонда.
В новия Закон за енергийната
ефективност се предвижда и

създаване на национална
информационна система

Предстоящи промени в
законовата база за ВЕИ
По отношение оползотворяването на възобновяемите енергийни
източници в преходните и заключителните разпоредби на новия закон

Служители, управляващи
енергийната ефективност
Освен посочените вече промени,
със закона се въвежда задължение към
собствениците на сгради и промишлени системи да извършват управление на енергийната ефективност.
Собствениците на сгради с площ над
1000 кв.м. и на промишлени системи с годишно потребление над 3000
MWh са длъжни да определят един
служител, който да отговаря за дейностите по управлението на енергийната ефективност в съответния
обект.

декември 2008
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