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Изгражда се Логистичен парк Варна.
Изгражда се луксозна мултифункционална сграда от „Меркюр
София“.
Катодни отводители. Защитават електронното оборудване от
разрушаващи го пренапрежения.
Пластмасови кабелни скари. Използват се в приложения под
въздействието на вода, влага и агресивни среди.
Инсталационни подове. Част I. Структура, компоненти и технически характеристики.
Вентилация на СПА комплекси. Специфични изисквания към
оразмеряването и изпълнението на вентилационни системи на
басейни.
Чилър - термопомпа. Видове чилъри, специфики и предимства на
реверсивния цикъл.
Съвременни фотоволтаични системи. Критерии за класификация
и основни елементи
Пречиствателни станции за битови отпадни води. Част 1.
Критерии за оценка степента на замърсеност, основни етапи и
схеми на пречистване.
Офисно осветление. Нови технически решения в областта и
методи за бързо изчисляване броя на осветителите.
Работно облекло и предпазна екипировка. Съвременни изисквания
към работното облекло и личните предпазни средства, използвани в строителството.
Проектиране и експлоатация на сградни газови
инсталации.
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Бош Системи за сигурност - домакин на обучение

На 11 и 12 март т.г. Бош - направление Системи за сигурност, организира обучение, посветено на решенията за пожароизвестяване (ПИ)
и охранителните системи с марката Bosch. Събитието се проведе в
хотел Грийнвил в столицата и предизвика сериозен интерес сред про-

ектанти, инсталатори и дистрибутори на компанията. Лектор бе Маартен Уингс, продуктов и маркетинг мениджър в компанията. В рамките на обучението присъстващите имаха възможност да се запознаят с продуктовото портфолио в областта на системите за пожароизвестяване (централи, детектори и периферни устройства) и на
охранителните системи, от които бяха представени централи и различни серии датчици. Бе проведено практическо упражнение по проектиране и специфициране на ПИ системи и бяха представени комплексни ПИ и звуково-евакуационни системи. Специален интерес у
присъстващите предизвика представянето на софтуера за специфициране на ПИ, както и на охранителната централа Easy и охранителните датчици. В частта, посветена на охранителните системи, лекторът запозна присъстващите с теорията на използваната при
охранителните детектори технология. Бяха разгледани примери за
инсталиране и правилна употреба, като специално внимание бе обърнато върху тестовите процедури и стандартизацията.
„В бъдеще планираме да проведем подобно обучение, посветено на
звуково-евакуационни системи и системи за видеонаблюдение“, коментираха организаторите на събитието.

Калин Иванов вече е управител на НЮ СИСТЕМ
Калин Иванов е новият управител на НЮ
СИСТЕМ - компания на холдинговото дружество ВМ Финанс Груп, съобщи за сп. Технологичен дом Гергана Бендурска, PR мениджър
в компанията. Господин Иванов ще работи
съвместно с инж. Красимир Пунчев, управляващ съдружник на НЮ СИСТЕМ, като ще
отговоря за оптимизацията и мениджмънта на всички процеси в компанията, разширяването на кръга от доставчици, както и
управлението на връзките с клиенти. „От
септември 2008 г. до момента Калин Иванов бе оперативен мениджър в НЮ СИСТЕМ.
Професионалният му опит включва позици-

ите генерален мениджър в Sunlight Industrial,
директор продажби в Siemens, направление
Индустрия, и регионален мениджър за Югоизточна Европа в Sociеtе Gеnеrale de
Surveillance (SGS).
Калин Иванов е възпитаник на Техническия университет в София, специалност Системи и управление. Завършил е и програмата Коперник, финансирана от френското правителство, целяща да подготви кадри в
областта на стопанското управление, в
рамките на която е стажувал във френската петролна компания Total“, допълва г-жа
Бендурска.

Пресконференция на БиЕмДжи и Citrix Systems

На 18 март т.г. БиЕмДжи и Citrix
Systems бяха домакини на пресконференция
на тема „Новаторска стратегия за виртуализация от Citrix – оптимизиране на разÑÒÐ. 4
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ходите и потреблението на ресурси с помощта на цялостна софтуерна виртуализация“. Събитието се състоя в зала „Емералд Хол“ на хотел Silver House, София, и бе

открито от Калина Георгиева, продуктов
мениджър за Citrix в БиЕмДжи. Гост-лектор
на презентацията бе Волкер Шмайзер, регионален мениджър за Източна Европа в Citrix
Systems, който запозна присъстващите
гости със стратегиите на компанията за
оптимизиране на наличните ресурси и
съкращаване на разходите.
Присъстващите специалисти се запознаха и с новата версия на XenDesktop 3.0 – High
definition, и цялостната инфраструктура за
предоставяне на достъп до виртуални приложения с XenApp. Сред представените продукти бе и Provisioning технологията на
Xenserver, която предоставя възможност за
бързо разпределение на натоварванията
между виртуалните и физическите сървъри
за създаване на платформа за визуализация.
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Наса-Д в нов офис
От началото на
месец април т.г.
офисът на фирма
Наса-Д в столицата
вече е на нов адрес ж.к. „Младост“ 4,
срещу Бизнес парк
София. Освен административна част,
в сградата ще се намират още склад и
магазин на компанията. „Разширяването на дейността ни
в посока увеличаване на предлаганата номенклатура наложиха преместването ни в нов
офис с повече свободно пространство и по-удобна локация“, коментира преместването инж. Деян Петров, съуправител на Наса-Д.
Фирма Наса-Д е позната на нашия пазар като официален представител на утвърдени производители, като Danfoss, MJK, Metra,
Bopp&Reuther и RTK. „Нашият инженерен екип предлага цялостни решения в областта на хладилната и индустриалната автоматика,
честотни управления, мотор-редуктори, топлотехника, тръбна арматура, разходомери, автоматика за пречиствателни станции и
други“, допълни инж. Петров.

Нова гама електроинструменти
Skil Masters

Отскоро на българския пазар се предлага нова гама професионални
електроинструменти с марката Skil. „Серията електроинструменти
Skil Masters е изцяло нова гама, разработена на базата на 85-годишния
опит на производителя. Предназначена е за специалисти, които извършват широк диапазон от домашни строителни, инсталационни и
ремонтни дейности. Целта ни е да подпомогнем специалистите в качественото и икономически ефективно изпълнение на професионалните
дейности. Skil Masters се отличават с превъзходни работни показатели, подходящи за нуждите и квалификацията на всички специалисти“,
заявиха от компанията. „След Испания, Португалия, Русия, Полша, Германия, Белгия, Румъния и Сърбия вече и България се присъедини към
страните, които въвеждат новата линия професионални електроинструменти Skil Masters“, допълниха от компанията производител.
ÑÒÐ. 6
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Създадена бе Кристал Инженеринг
Системс

От началото на настоящата година на българския пазар оперира нова
фирма - Кристал Инженеринг Системс, съобщи за сп. Технологичен дом
Кирил Кузев, търговски директор на компанията. Фирмата е специализирана в извършване на пълен инженеринг в областта на топлотехниката, изграждане на отоплителни системи, вентилационни инсталации,
климатични системи, котелни системи, системи със слънчеви колектори, газификация, топлинни уредби и специално оборудване.
„Работим с партньори от строителството и индустриалния сектор. Държим на предварителния анализ и технико-икономическите показатели. Създаваме нискоенергоемки, гъвкави и ефективни системи,
приложими както в индустрията и строителството, така и в бита.
Наш приоритет са мерките за оползотворяване на отпадна топлина
и използване на възобновяеми енергийни източници“, заяви г-н Кузев.

Отвори врати Mall Plovdiv

На 19 март т.г. официално отвори врати Mall Plovdiv. Официалната церемония бе съпътствана с мега концерт и много атракции за
посетителите. Комплексът е с разгъната застроена площ 45 хил. кв.м
и е разположен в жилищен комплекс „Отдих и култура“, в непосредствена близост до Братската могила в Пловдив. Сред най-големите наематели в търговския център са Cinema City и националната верига
„Пикадили“. „Със своите 11 кинозали мултиплексът ще предложи найвисок стандарт на киноразвлечения - огромни екрани, топ клас прожекционни апарати, петканален дигитален съраунд звук и комфортен
интериор, за да отговори на очакванията и на най-взискателните
зрители“, съобщиха от Mall Plovdiv. Освен тях в Mall Plovdiv се намират още около 110 търговски обекта за мода, техника, услуги и забавления. За улеснение на клиентите от Пловдив и региона, комплексът
разполага с надземен и подземен паркинг за 700 автомобила.
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ВГРАДЕНИ ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКИ УРЕДИ • МИВКИ - ИНОКС И ГРАНИТ
СМЕСИТЕЛИ ЗА КУХНЯ И БАНЯ • АБСОРБАТОРИ - ТЕЛЕСКОПИЧНИ И ТИП КАМИНА

Повече информация за продуктите на ТЕКА тел.: 02/ 976 83 31
Продуктите на ТЕКА можете да закупите от нашите партньори - мебелни студиа и магазини, магазини
за бяла техника, както и в магазините за фаянс. За продажби на едро - ТЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД:
София 1784, бул. Цариградско шосе 135; Офис, шоурум и склад в сградата на Office Express; тел.: 02/ 976 8330
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ИЖЕ+КСАО дари лицензи oт SEE Electrical/CADdy++

ИЖЕ+КСАО Балкан дари лицензи за учебни цели от CAD програмата за електротехническо проектиране SEE Electrical/CADdy++
на професионалната гимназия по транспорт и транспортен ме-

ниджмънт в гр. Казанлък. „Пет години след като дарихме 4093 броя
безплатни лицензи за учебни цели на 182 професионални гимназии
в страната и на ТУ–София, продължаваме вече започналата традиция на партньорство между бизнеса и образованието. Този път
дарението е на стойност 40 000 лева. Инициативата е част от
цялостните усилия на Иже+Ксао Балкан в подкрепа на българското образование и има за цел да подпомогне учебния процес“, заявиха от компанията.
„SEE Electrical е мощен и същевременно интуитивен софтуерен
продукт за създаване на чертежи, схеми и диаграми, който предлага
автоматизирано изработване и управление на проектната документация. Програмата е създадена с цел да пести времето на потребителя. Възможността за потребителско допълване на елементи,
импортиране и експортиране на файлове във формати DWG/DXF я
прави изключително гъвкава и адаптивна към нуждите на крайния
потребител“, добавиха от ИЖЕ+КСАО Балкан. Програмата е подходяща за проектиране на ел.табла ниско напрежение, изработване,
монтаж и пускане в действие на комплектно електрообзавеждане и
автоматизация на обекти, линии и съоръжения.

Годишно общо събрание на КАБ на 29 и 30 април

арх. Петко Йовчев – председател на КАБ

Управителният съвет на Камарата на архитектите в България свиква редовно годишно Общо събрание, което ще се проведе на 29 и 30 април 2009 година в хотел „Велико
Търново“ в старопрестолния град, съобщиха от пресцентъра на КАБ. Основни акценти
в дневния ред ще бъдат отчетът за дейността на Управителния съвет за 2008 г.,
както и отчетът за дейността на Контролния съвет за 2008 г. Ще бъде разгледан и
отчетът за дейността на Комисията по дисциплинарно производство за миналата
година.
Очаква се ОС да приеме одиторски доклад и годишен финансов отчет за 2008 г. „Ще
бъде приет и бюджетът за 2009 г., както и измененията и допълненията в Устава на
КАБ. Главна точка в дневния ред е и приемането на изменения и допълнения в професионалния кодекс“, допълват от съсловната организация.

Проведоха се изложенията Construct Expo и Romtherm

От 3 до 7 март т.г. Ромекспо център
Букурещ, Румъния, бе домакин на Международния панаир за ефективни решения в строителството Construct Expo. Представени бяха
машини и оборудване за строителството и
ÑÒÐ. 8
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инфраструктурата, включително водоотвеждане, топло- и хидроизолации в строителството, зидарство и обработка на камъни,
метални конструкции, арматури, скелета,
дървени конструкции, пластмаси и термоси-

стеми, покривни системи, тераси, сглобяеми сгради и други.
Паралелно с Construct Expo протече и петнадесетото издание на Международното изложение за отоплителна, вентилационна и
климатична техника, охлаждащи системи и
оборудване ROMTHERM 2009. Участие взеха
множество румънски и чуждестранни компании, производители и търговци, вносители и
износители на изолационни материали, отоплителни системи и др. Основните представени направления бяха отоплителна техника
и оборудване, вентилация, охлаждащи системи, климатична техника, неконвенционални
методи за използване на енергийни източници, автоматизирани системи за замервания
и контрол, тръбопроводни системи, топлоизолации, смесители и санитария, помпи и
помпени системи.
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Дейност и възможности на фирма "И+И 91" ООД
През 1991 г. в гр. София е основана
фирма "И+И - Илия Пампуров" ЕТ. Дейностите й са в областта на отоплителните и климатични инсталации и ВиК.
През 1999 г. се изгражда собствен цех
за производство и ремонт, позволяващ
по-голяма гъвкавост при производството и изпълнението на климатичните и
вентилационни инсталации. Фирмата е
преобразувана в ООД през 2001 г, като
в периода 2003-2004 г. са изпълнени проекти в областта на т. нар. чисти производства, като са покрити изискванията на клиента за добра производствена практика (GMP). През 2005 г. фирмата разширява дейността си и са открити нови работни места. Обновено е
част от технологичното оборудване в
производствената база и строителните обекти, с което се подобряват предоставяните продукти и услуги.
В резултат на стремежа за предоставяне на качествени услуги е покрит
сертификат ISO9001:2000. Изпълнвяват
се програми за обучение на персонала.
Многократно са увеличени авто- и машинния парк. Към първата половина на
2009 г. във фирмата работят 110 души.
От януари 2008 г. фирмата е член на Камарата на строителите в България.
Предстои откриване на нова производствена база с административна и

складова част, оборудвана със съвременни машини, което е предпоставка за разширяване на производствената гама.

Дейността на фирмата включва:
Цялостно изграждане на отоплителни, вентилационни и климатични системи, ВиК.
Производство на всички видове вентилационни елементи: правоъгълни и
кръгли въздуховоди, вкл. фасонни части;
алуминиеви вентилационни решетки:
стенни и таванни; коминни тела от
неръждаема ламарина на челна заварка;
шумозаглушители: правоъгълни и кръгли;
филтри: касетъчни и джобни; монтажни елементи за въздуховоди и стойки за
климатици; европрофил със и без уплътняваща маса на атрактивни цени; климатични камери с пластинчати или
роторни рекуператори, топловъздушни
апарати, вентилационни боксове, отговарящи на изискванията на всеки отделен проект. В предлаганото оборудване
се асемблират вентилатори, топлообменници, рекуператори и алуминиеви
профили от водещи европейски производители. Предлага се пълна гама ротационни рекуперативни топлообменници с
висок коефициент на ефективност до
85% с документация за реални изпитвания на всеки един.

Официален вносител е на висококачествени алуминиеви радиатори с размери от H 350 до H 1200 mm, включително пълната им окомплектовка.
Фирмата разполага с пълна гама
високотехнологични листообработващи
машини за метал.

Част от реализираните обекти:
Многофункционална сграда 10 от Бизнес Парк София - ОВК инсталации; Сити
Център София - ОВК инсталации; Многофункционална сграда 7 от Бизнес Парк
София - ОВК инсталации; Mall of Sofia Sofia Tower - ОВК инсталации; Многофункционална сграда 6 от Бизнес Парк София - ОВК инсталации; Многофункционална сграда 5 от Бизнес Парк София - ОВК
инсталации; Многофункционална сграда
14 от Бизнес Парк София - ОВК инсталации; Хюндай Бизнес Център - кв. Младост - ОВК и ВиК инсталации; Резиденшъл Парк София - ОВК инсталации;
Инфинити център - София - ОВК и ВиК
инсталации, автоматизация.

София, ул."Георги Пеячевич" 14
тел./факс.: 02/946 12 23, 946 16 38
e-mail: ii_91_ltd@yahoo.com web: www.i-i91.com
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Viessmann продължава да залага
на енергийната ефективност
и възобновяемите енергии
ната употреба на горивата газ и
нафта. Напротив - те могат да бъдат
комбинирани - в крайна сметка ефективността е най-важният ресурс.
Мотото на изложението "Ефективност плюс – индивидуални решения с ефективни системи" е логичното по-нататъшно развитие на мотото на последното ISH – "Нашата комплексна програма налага мащаби". То
има отношение освен това към цялостната концепция "Ефективност
плюс", която е в основата на ресурсоефективната и дълготрайна позиция на цялото предприятие.

Виртуална панорама
на града

Производителят на отоплителна
техника Viessmann отчита изминалата година като изключително успешна. По време на пресконференция по
повод тазгодишното Международно
изложение за санитарна и отоплителна техника (ISH) във Франкфурт собственикът д-р Мартин Фисман и Петер Шенк (изпълнителен директор)
представиха информация за икономическото развитие на предприятието.
През 2008 г. е реализиран оборот от
1,7 милиарда евро, в сравнение с предходната година това е увеличение с
21 процента.

"Ефективност плюс индивидуални решения
с ефективни системи"
Комплексна програма, представяща бъдещи тенденции
На ISH 2009 предприятието представи своята комплексна програма за
всички енергоносители и всички класове, според мощността, допълнена
с важни новости. Към тях принадлежат: котли на дърва, термопомпи и
когенератори с големи мощностни
обхвати за топлозахранване на ценÑÒÐ. 10
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трални отоплителни мрежи. Нараства значението на взаимодействието енергия-топлина в съответствие с тенденцията за срастване
на ток и топлина, което ясно бе подчертано при панаирната презентация. Комплексната програма на
Viessmann предлага ефективни решения с интегрирани в система и съгласувани помежду си компоненти от
един производител – независимо дали
са за едно- или двуфамилни къщи, за
големи жилищни сгради, за промишлени предприятия или за централни отоплителни мрежи. Също така, независимо дали са за модернизиране на
съществуващи инсталации или за новопостроени сгради.
Но Viessmann предлага не само хардуера, а и една широкобхватна подкрепа на своите партньори, например чрез
обучения, маркетинг и техническо
съдействие. Така предприятието
съвместно с отоплителните фирми в
бранша допринася да бъдат постигнати енергийните цели с наличната на
пазара техника. При това все по-голямото използване на възобновяемите
енергии не противоречи на ефектив-

ISH-презентацията тази година бе
структурирана според областите на
приложение. Тук принадлежат по-малки и по-големи жилищни сгради, браншови, промишлени и комунални обекти както и централни отоплителни
мрежи. Главен елемент на презентацията бе виртуална панорама на града, при която върху проекционна площ
бяха инсценирани областите на приложение на системна техника
Viessmann. Чрез светлинни ефекти
пластично бяха изобразени сгради в
триизмерно измерение – едно- и многофамилни къщи, фирмени сгради и
жилищни квартали с централно отопление. Посредством компютърна
анимация сградите се отварят и
позволяват на посетителя да види инсталираната битова техника; допълнителни информации се излъчваха
под формата на текущи надписи.
В съответствие с областите на
приложение бяха представени комплексни системни решения за всички
енергоносители под формата на реални експонати върху продуктовия
остров. Така от виртуалния свят се
влиза в реалния свят на ефективно
използване на прастари и възобновяеми енергии. Нагледни табла показваха практически примери на референтни инсталации по целия свят.
Информации за ефективността на
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системите, за възможностите за
свързване на възобновяемата енергия
и за взаимодействието на всички
компоненти в системата формираха
цялостната картина.
Както вече стана традиция дъщерната фирма Viessmann България организира посещение за свои партньори
в Германия по време на ISH. Около 30
участника имаха възможността да
посетят модерните заводи в Алендорф, логистичния център, модерната енергийна централа и новата Академия Viessmann.
С нарастващото значение на новите технологии и регенеративните
енергийни системи се увеличават
изискванията към квалификацията на
специалистите. Всеки, който държи да
запази конкурентноспособността на
своето предприятие в бъдеще, не
трябва да се отказва от квалифицираната специализация на своите
сътрудници. За тази цел на разположение е Академия Viessmann. С широкообхватна специализирана програма
от ориентирани в практиката семинари тя предлага основата, за да
бъдат посрещнати предизвикателствата на бъдещето. Така усъвършенстването гарантира не само личното развитие на всеки, но преди всичко производителността и конкурентноспособността на предприятието.
Към сградата на Академията в
Алендорф (Едер) се присъединява и
новата енергийна централа, която на
базата на една иновативна енергийна концепция служи за снабдяване на
целия завод с топлина и ток. Впечатляваща при това е комбинацията
между модерната кондензна технология и отоплителните системи за
възобновяеми суровини.
На втория ден бе посетено изложението ISH във Франкфурт, където
на участниците бе представен щанда на Viessmann както и

Новостите във всички
продуктови области
Към тях принадлежи една нова генерация от управления Vitotronic с
менюта за изключително лесно и интуитивно обслужване. Всички представени на ISH компактни уреди (нафтови и газови кондензни котли както и термопомпи) са оборудвани с
тези управления. Във връзка с
TeleControl-системите на Viessmann Vitocom/Vitodata - тези отоплителни
системи могат да бъдат контролирани и обслужвани от всяко място на

света.
Термопомпени компактни уреди.
Точно четири нови компактни термопомпи, от които две с интегрирани
компоненти за соларна употреба, бяха
представени на ISH за първи път.
Нова е също термопомпата Vitocal
300-G в модулна конструкция.
Високоефективни помпи за постоянен ток. Всички газови и нафтови кондензни котли както и термопомпите
от върховата серия 300 са оборудвани вече с високоефективни помпи за
постоянен ток. Помпи с регулиране на
честотата на въртене се грижат за
реализиране на икономии дори и при помощната енергия ток.
Нов нафтов кондензен котел
Vitoradial 300-T (90–300 kW) с двустепенно производство на топлина. Показаният за първи път на ISH нафтов
кондензен котел Vitoradial 300-T е
иновативна комбинация от нискотемпературен котел Vitoplex 300 с директно свързан към котела Inox-Radialтоплообменник за оползотворяване
на топлината от изгарянето.
Утвърдените многопластови конвекционни нагревателни повърхности
в комбинация с допълнително включения, устойчив на корозия Inox-Radialтоплообменник създават възможност
за високоефективно двустепенно
производство на топлина. Vitoradial
300-T е подходящ за работа с всички
налични в търговската мрежа нафтови горива EL.
Vitobloc 200 - когенератор за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия с до 400 kWel
и 547 kWth. Нов е също Vitobloc 200,
Модул EM-400/547 – когенератор
(BHKW) за ефективно енергоснабдяване с мощностен обхват до 400 kW
електроенергия и 547 kW топлоенергия. Този когенератор (BHKW) е подходящ за приложение особено в енергийни централи на клиники, промишлени предприятия и в топлоцентрали.
Kотел за дървени пелети
Vitoligno 300-P с голям модулационен

обсег. Чрез висок коефициент на
ефективност и минимум вредни емисии, които са под допустимите гранични стойности, се отличава новият котел за дървени пелети
Vitoligno 300-P. С мощностен диапазон от 4 до 48 kW, подразделен на
шест мощностни степени, и с модулационен обсег 1:3, Vitoligno 300P бе разработен, както за обусловено от потребностите топлоснабдяване на еднофамилни и многофамилни къщи, така също и за промишлени предприятия.
Вторият и третият ход за изгорелите газове се включват при необходимост (патентован Variopassпринцип). По този начин автоматично се съгласува големината на отоплителната площ със актуалното
топлинно потребление, и дори в частичния диапазон на натоварване се
постига висок коефициент на ефективност.
Атрактивен в ценово отношение
пиролизен котел за нарязани дърва
Vitoligno 100-S. Друга иновация, която бе представена на ISH, е Vitoligno
100-S. Атрактивният в ценово отношение пиролизен котел за нарязани
дърва се предлага в Германия с номинална отоплителна мощност 18 kW.
С управление Vitotronic 100 той е подходящ за употреба в нови сгради, както и за разширяване на съществуващи нафтови или газови отоплителни
инсталации.
Като цяло браншът отоплителна
техника бележи силна тенденция по
отношение на енергоефективните
технологии, каквито са кондензната
техника за горива газ и нафта, както и отоплителните системи за
регенеративни енергоносители –
термопомпи, соларни системи или
котли за възобновяеми суровини.
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Изгражда се Логистичен
Парк Варна
Модерни складове, офиси, търговски площи и многоетажен
паркинг ще бъдат на разположение на варненските компании
Варна Лоджистикс АД, дружество на водещата строително-инвестиционна компания Феърплей Къмършъл, и британският инвестиционен
фонд Бългериън Пропърти Девелъпмънтс
(Bulgarian Property Developments) инвестират в
изграждането на Логистичен Парк Варна, информираха от Феърплей Къмършъл.
„Владислав Варненчик“, пристанището, жп гарата и
летището“, уверяват инвеститорите.

Изграждат се
10 сгради
с различно
предназначение

Обектът е разположен в Западната промишлена зона върху обща застроена площ от над 120 000 кв. м.
Предвижда се да бъде завършен през
2011 г. и в него да бъдат вложени над
57 млн. евро. „Този съвременен проект
предлага висококачествени модерни
складове, обслужващи офиси, търговски площи под наем и многоетажен
паркинг. Стратегическото му местоположение предоставя удобен достъп
за транспорт по вода, суша и въздух,
осигурявайки ефективната дистрибуция на стоки към страната и региона. От мястото има бърз и лесен
достъп до околовръстния път, бул.
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Освен стандартни пространства
за складиране на
средно- и бързооборотни
стоки,
паркът предлага
възможности за
наемане на специализирани площи,
осигуряващи контрол на температурата и cross-docking системи. Проектът включва и изграждането на
офисни и търговски пространства с
възможност за гъвкаво разпределение. „Професионалното управление на
проекта осигурява поддръжката на
всички системи във всеки един момент. Логистичен Парк Варна е отлична локация за фирми с разрастващи се пазари и напредничави компании от разнообразни сектори на икономиката, включително хранителновкусова промишленост, строителни
материали, санитария, козметика,
електроника, аксесоари за дома, ди-

стрибуция, спедиция и складова дейност“, коментират от Феърплей
Къмършъл.
В началото на юли миналата година отвори врати първата сграда от
комплекса - А1, предназначена за отдаване под наем на складови и офисни площи. Разгърнатата й застроена площ е 6 405 кв. м, от които 5 060
кв. м. - складове, 385 кв. м. - заведение за бързо хранене, и 960 кв. м. офиси. Втората складова сграда от
комплекса - сграда А2, е разположена
върху обща площ от 3 194 кв.м. Строителството й започна в началото на
2008 г. и беше завършено за 7 месеца.

Гъвкаво пространствено
разпределение
В момента разрешение за строеж
имат сгради А3 (6 444 кв.м. по проект) и А4 (7 585 кв.м. по проект),
които са с офисно и търговско предназначение. И двете сгради са триетажни, с частично четвърто ниво,
разположени в северната част на
имота с лице на търговската улица.
Партерните им етажи са предвидени за търговски и изложбени дейности - планирани са банков клон, заведение за бързо хранене и магазини
с разнообразно съдържание. Горните
етажи са предвидени изцяло за офисСледва на стр. 14

ратно - при отваряне.
•Доставя се с фиксираща скоба и конектор. Възможно е предно или задно фиксиране
•Задната скоба трябва да бъде поръчана отделно
•Наличен е комплект за намаляване на хода

RACK DUAL и DOUBLE-RACK
Линейно задвижване със зъбен гребен - Сила при натискане 650/1500 N - Ход 180,
350, 550, 750 и 1000 mm
•10 mm квадратна предавка със зъбен гребен за
ход 180 mm, 350 mm, 550 mm и 12 mm квадратна предавка със зъбен гребен за ход 750 mm
и 1000 mm.
•Доставя се с кабел с дължина 1.5 m.
•Налични са крайни скоби или плъзгащи скоби (поръчват се отделно); плъзгането на лястовича
опашка позволява фиксиране по цялата дължина
на задвижването със зъбен гребен.
ULYSSES
Линейно задвижване с шпиндел - Сила при
натискане 650 - 800 N - ход 180 и 300 mm

СИСТЕМИ С ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО ЗАДВИЖВАНЕ
•За гарантиране на повече точки на натиск на един
и същ вентилационен отвор, задвижването със зъбен гребен може да бъде използвано или в изпълнение Dual Rack с групи задвижвания със зъбни гребени, или в изпълнение Double Rack със спомагателни
задвижвания със зъбен гребен; тези системи, тъй
като гарантират стабилност, са особено подходящи за отваряне на капандури и големи прозорци с
разположени отгоре панти.
•Dual Rack: Сила 650 N (23 0 Vac) - 750 N (24 Vdc) За
сглобяването на всяка система са необходими едно задвижване със зъбен гребен, една група със зъбен гребен, един свързващ прът и две крайни скоби
•Double Rack: Сила 1300 N (23 0 Vac) - 1500 N (24
Vdc) За сглобяване на всяка група са необходими едно задвижване със зъбен гребен, едно спомагателно задвижване със зъбен гребен, свързано паралелно, един свързващ прът и две крайни скоби
•Други системи с повече от едно задвижване: Наличен е също
така и двоен водач на група със
зъбен гребен за системи с три
или повече точки на натиск.

•Минимален размер: външен диаметър 34 mm.
Подходящ за монтаж в профила на прозореца.
•Предаване на натоварването с твърд шпиндел
•Особено подходящ за управление на слънчеви щори
•Висока степен на защита от атмосферни въздействия (IP65)
•Внимание: задвижването е оборудвано с електронен краен изключвател. Когато задвижването
е в крайно положение, ако е процес на затваряне,
не повтаряйте операцията на затваряне, и обФирма ДЕКОРАЛ ЕООД - официален представител на продуктите на ULTRAFLEX AND
CONTROL SISTEMS S. r. l. за България, е специализирана в областта на иновативните затварящи и покривни системи. Представя на българския пазар пълната продуктова линия
електрически, пневматични и механични задвижвания, продукти и аксесоари с марка UCS.
За контакти:
ДЕКОРАЛ ЕООД, София, бул. Цар Борис III 135 Б, тел.: 02/ 855 66 70, 0899/ 104 470, 0899/ 104 471, e-mail: dogrami@decoralbg.com, ww.decoralbg.com
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Изгражда се луксозна мултифункционална сграда
„Меркюр София“ ще предложи модерни апартаменти, офиси, спа център и конферентна зала
На столичния булевард "Черни връх"
се изгражда модерна постройка от
жилищен тип с търговски и офис
части, наречена Меркюр София. Тя ще
обхваща 64 апартамента, луксозно
фоайе с лоби бар, ресторант, луксозен спа център, който ще разполага
с модерно масажно студио, сауна,
парна баня, фитнес, закрит басейн и
други съоръжения. Проектът ще
включва и подземен паркинг, малка
конферентна зала и офиси, уверяват
инвеститорите от Тидар България,
дъщерна фирма на Тидар Груп Израел, и Бългериън Инвестмент Груп.
Проектът обхваща 9500 кв.м. застроена площ над земята, която ще
се състои от 8 етажа и партер.
Сградата ще разполага с 24-часова
охрана и рецепция.
„Планираме да завършим обекта
през лятото на 2010 г.“, информират
от Тидар България. „Меркюр София се
намира в близост до едни от найпрестижни квартали в София - Лозенец и Драгалевци. Предлаганият ши-

рок набор от услуги и съоръжения на
Меркюр София са израз на стремежа
ни да предложим максимално удобство на обитателите на комплекса“.
Партерното ниво на комплекса ще
осигури търговски площи на бул. „Черни връх“. Компаниите, които търсят
офис площи на комуникативно място
и в престижна сграда, ще имат
възможност да избират между два
офисни етажа. Ще предоставяме и
възможност конферентната зала да
се наема почасово или за няколко дни“,
допълват инвеститорите.
Компанията е позната и с други
проекти в София - Люлин Гардън и Ай

Би Резиденс – на ул. Враня. И двете
сгради са от жилищен тип с търговски и офис части. Тидар България е
партньор и по мащабен проект в
старата столица - „Veliko Tarnovo
Hills“. „Компанията съществува от
1990 година и има богат опит както
в жилищното строителство, така и
в построяването на бизнес, административни и търговски сгради и паркове. В момента осъществява повече от 20 различни проекта в Израел
и по света, а в съседна Сърбия реализира мащабен обект - Бизнес парк
Летище Белград“, уверяват от Тидар
България.

ври 2008 г., паркингът е разположен
на пет нива - с разгърната застроена площ от 10 031 кв.м., и е първи
от този тип в град Варна и региона.
Автомобилното движение се осъществява чрез рампи с двупосочно движение, достъпът е осигурен чрез два
входо-изхода - от север и от юг.
Контролът на достъп до тях се осъществява чрез автоматични бариери и монтирани уредби за пропуск.
Паркингът осигурява достатъчно място за паркиране на 340 броя леки и
товарни автомобили с височинен
габарит до 2.78 м. Вертикалната ко-

муникация в сградата е решена с две
закрити стълбищни клетки и асансьор, който улеснява придвижването
на пешеходците. Осветлението на
различните нива се управлява чрез
фотоклетки с цел оптимизация на
необходимата електрическа енергия.
Сградата е оборудвана с пожароизвестителна система, на всички нива
са инсталирани видеокамери, осигуряващи денонощното наблюдение на
паркираните автомобили. Паркингът
и околното пространство са достъпни за инвалиди и хора с физически
увреждания.

От стр. 14

ни цели, гъвкавото им разпределение
осигурява модули с различна големина, които биха могли да се променят
според желанията и нуждите на наемателите. Строителството ще
започне през 2009 година, а паралелно продължава работата и по останалите фази на проекта. Активно се
работи по най-голямата планирана
сграда с логистично предназначение
- А6, чиято разгърната застроена
площ е 11 595 кв.м., светлата й височина е 10.50 м., а капацитетът й
е около 19 500 палетоместа. Десет
процента от нея ще се използва за
офисни площи, разположени на частично полуниво от западната част.
Очаква се да бъде готова през втората половина на 2009 г.

Многоетажен паркинг
за 340 автомобила
От източната страна на Логистичния парк е разположен многоетажен паркинг - А2Г, който обслужва
служителите и гостите. Въведен
успешно в експлоатация през декемÑÒÐ. 14
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Катодни отводители
Защитават електронното оборудване от разрушаващи го
пренапрежения
Независимо от непрекъснатите пазарни битки, в които участват, всички водещи компании в областта на защитата от
пренапрежения са единодушни, че преобладаващият процент повреди на битовата електронна апаратура се дължи именно на
пренапреженията. Известно е, че причина за появата им са
мълнии, паразитни смущения, превключващи операции в енергийната мрежа и др. Електронните системи са неразделна част от
живота на съвременния човек. Колкото по-сложни стават енергийните и комуникационните мрежи, колкото по-миниатюрни са
електронните системи, толкова по-висока е чувствителността им към пренапреженията.
Затова и ролята на защитите от
пренапрежения става все по-важна.

Защита от преходни
пренапрежения и импулсни токове
Катодните отводители са предназначени за защита на електрическите системи и консуматори от преходни пренапрежения и импулсни токове, породени от мълнии или комутации в мрежата. Преходното пренапрежение представлява напреженов връх с кратка продължителност
(по-кратка от милисекунди), чиято

амплитуда може да достигне стойности, в пъти по-големи от номиналното напрежение. Електрическото и
електронното оборудване се характеризират с устойчивост спрямо
преходните пренапрежения (диелектрическа якост), тъй като
съдържат изолация на фазите спрямо нулата или земята. Стойностите на тази изолация може да варират от няколкостотин волта за
чувствително електронно оборудване до няколко киловолта за електрически мотори.

Фиг. 1.

Без инсталиран катоден отводител, пренапрежението достига електрическия уред. Ако устойчивостта
на пренапрежение на уреда е премината, се получава пробив в изолацията и целият токов импулс преминава през него.
На фиг. 1 са илюстрирани двете
функции на катодния отводител отвеждне на токовия импулс към земя
и ограничаване на пренапрежението.
Всеки катоден отводител съдържа
поне един нелинеен елемент (варистор или искрова междина). По време
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Фиг. 2.

Фиг. 3.

на нормална работа (отсъствие на
пренапрежения), катодният отводител не трябва да оказва влияние върху
системата, към която е инсталиран.
Той поддържа изолацията между фаза
и земя. Когато възникне пренапрежение, катодният отводител намалява
импеданса си за няколко наносекунди
и отвежда импулса. Пренапрежението е ограничено до допустима стойност за последващото електрическо
оборудване. След отвеждането на
импулса, катодният отводител
възстановява своя висок импеданс.

Амплитудата на мълниите важна за избора на катоден
отводител
От гледна точка на пренапреженията, най-голяма опасност за електронното оборудване представлява
прякото попадение на мълния. Често
енергийният стрес, предизвикан от
нея, е най-важния параметър при избор на катоден отводител. Сред найважните характеристики на мълниите е тяхната амплитуда. Тя не зависи от географското местонахождение. На фиг. 2 в графичен вид са показани резултатите от мащабно
проучване, проведено от Френския
институт по метеорология, състоящо се в измерване амплитудите на
повече от 5.4 млн. мълнии във Франция за периода 1995 до 2004 г. Графиката представя обобщената кумулативна честота на мълниите във
функция от тяхната амплитуда. Подобни резултати би следвало да се
предполагат и за България.
Параметърът, който се определя за
ÑÒÐ. 16
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Фиг. 4.

а

всяка държава поотделно, е средногодишният брой на мълниите (Ng). Параметърът Ng се дефинира като интензивност на мълниеносната дейност
(средногодишен брой на мълниите на
1 кв.км.) и се получава посредством
измерване. В случай че отсъстват
достатъчно сериозно изследвания по
темата, параметърът Ng математически би могъл да се изчисли посредством следната зависимост - Ng≈ 0.1
Td, където Td е интензивност на
мълниеносната дейност в часове за
годината. Оценката на риска от
мълния се осъществява посредством
специфична Ng карта. На фиг. 3 е показана Ng картата за България.

Мощността на мълниите няколкостотин гигавата
Огромната мощност на мълниите
- от порядъка на няколкостотин гигавата, би могла да предизвика разрушителен или смущаващ ефект
върху електрическите мрежи, на разстояние до няколко километра от

б

точката на попадение. Последствията от мълнията зависят в голяма
степен от точността на попадението й върху електронната апаратура. При пряко попадение върху външни
отделно стоящи мълниеотводи
(пръти, въжета) или върху изолирани
токоотводи, разположени на защитавания обект, съпротивлението на
заземителната система ще индуктира в заземителния проводник пренапрежение от порядъка на няколко хиляди волта. От друга страна, потенциалът на фазовите проводници и
нулевия проводник остава съответно 230 V и 0 V, спрямо земята. Електрическото оборудване, свързано
между фазовите проводници и земята, ще се повреди и част от тока на
мълнията ще протече през него (фиг.
4а). При пряко попадение върху въздушна линия, голямото количество енергия, пряко влизаща в инсталацията,
ще разруши електрическото или електронно оборудване, свързано към нея
(фиг. 4б).
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Фиг. 4.

В случай на индиректно попадение на мълнията, магнитното поле,
предизвикано от нея, ще генерира
пренапрежение във всеки затворен
контур, съставен от проводници
(ефект на трансформатора/магнитно куплиране). При непряко индуктивно куплиране (фиг. 4в) въздушните линии представляват затворен
контур, тъй като неутралата или
защитният проводник се заземяват
на всеки няколко стълба. Попадение
в околностите на такава линия ще
генерира пренапрежение в нея. В
приложения с пряко индуктивно куплиране попадение на мълния върху
външни мълниеотводи на сграда ще
индуктира пренапрежение в затворените контури на електрическата
й мрежа (фиг. 4г).

Взема се предвид само
първичният разряд
на мълниите
Мълнията притежава форма на
вълна, характеризираща се с много
рязък пик на тока и дълга опашка от
излишна енергия. В допълнение към
голямата амплитуда, основен проблем е много високата скорост на
повишаване на тока, която води до
висока стойност на напрежението,
индуктирано в проводниците. Повече от 75% от разрядите на мълнии
не са единични. След първичния разряд в период от 30 - 200 милисекунди следват нови разряди. Средният
им брой е три, като са измервани и
до 20 броя повторения.
Фронтът на тока на мълнията
може да достигне до 10кА/ms за
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първичен удар и дори по-високи стойности за повторни удари. Скоростта на нарастване на напрежението
достига до 12 000 V/мs, което е повече от достатъчно да повреди дори
най-устойчивите електрически вериги. За характеризиране на мълниите,
в Европейския стандарт IEC 61312-1,
Анекс В, е въведена вълна 10/350 за
първия удар и вълна 0.25/100 за последващите. При избора на катоден
отводител се взима предвид само
първичният разряд, тъй като той
нанася най-сериозни щети на защитното устройство.

Пренапрежения,
причинени от
комутации в мрежата
Превключването на прекъсвачи,
трансформатори, мотори, индуктивности, както и рязката промяна на
товарите, води до много бърза промяна на тока (di/dt) и генерира преходни напрежения. В сравнение с пренапреженията, генерирани от мълнии,
тези пренапрежения съдържат помалко енергия, но възникват по-често.
Те са вредни, тъй като се генерират директно във фазовите проводници. Отличават се с кратка
продължителност, стръмна форма на
вълната и голяма амплитуда (до няколко киловолта) и водят до преждевременно стареене на електронното
оборудване.
С цел разработване и изпитване на
надеждни и сигурни катодни отводители, стандартно са въведени две
форми на вълни, с които се симулират

г

ефектите от пряко и индиректно
попадение на мълния или комутационно пренапрежение.
Продължителната вълна (10/350
ms) се използва за симулиране на пряко
попадение на мълния и свързаната с
него голяма енергия. В ролята на източник на ток от мълнии се използва
генератор, който генерира токови
вълни 10/350.
Посредством краткотрайна вълна
(8/20 ms) се представя непряко попадение, комутационно пренапрежение
или паразитни интерференции.

Устройства с искрова
междина или газоразрядна
тръба
Съществува разнообразие от видове катодни отводители. Широко
се използват устройствата,
съдържащи искрова междина или газоразрядна тръба. Представляват
защитни устройства, които превключват напрежението. Характерно за тях е, че имат висок импеданс
при липса на пренапрежение. При поява на пренапрежение, импедансът
им рязко се понижава до 0.1 - 1 W, за
период от около 100 ns. Тези устройства се характеризират с прекъсната напрежено-токова характеристика.
Искровата междинна или газоразрядната тръба се изпълняват с два
електрода, като първият е свързан
към едната фаза, а вторият към
земя. Искровата междина прекъсва
остатъчния ток в дъгогасителната камера. След като пренапрежението е разредено през катодния

Двойна защита.

СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА
Иновативните прекъсвачи от серия 90 с двуполюсна защита в единединствен модул и CVX разпределителните табла, отличаващи се
с елегантна, заоблена врата с темперирано стъкло, гарантират абсолютна сигурност и са подходящи за монтаж в машинни и сервизни
помещения.
Синергията между разпределителните табла 47 CVX и модулните
мини прекъсвачи 90 MTC-MDC осигурява най-високо ниво на защита
със значителни икономии по отношение на размери, разходи и време,
съобразени с инсталирането и поддръжката.
Двойна защита при същите размери, за постигане на система за
защита, базирана на изключителен дизайн и отлични експлоатационни характеристики.

ИНТЕКСТ ООД
бул. Витоша 93
тел.: 02/ 952 19 22, 0899 919 776
www.intext.bg

90 MCB RANGE
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отводител, електрическото захранване продължава да генерира ток,
който поддържа електрическата
дъга (остатъчен ток). Дъгогасителната камера изгасява дъгата.
Ако дъгата не се загаси, то токът
достига стойност на късо съединение и горестоящият предпазител се
стопява.
Главна характеристика на искровата междина е капацитетът й да
издържа на висока енергия от пряко
попадение. По тази причина се използват главно за катодни отводители
Тип 1 и комбиниран тип (Тип 1+2).

Катодни отводители
с варистори
Известно е, че варисторите са
нелинейни елементи с непрекъсната
напрежено-токова характеристика.
Катодните отводители, базирани на
варистори, ограничават напрежението. Характерно за тях е, че имат
висок импеданс при липса на пренапрежение (през тях протича ток на
утечка). Техният импеданс намалява
за продължителен период от време,
при поява на пренапрежение. При приложено пренапрежение, нормалното
съпротивление на варистора (1 MW)
ще падне под 1 W за няколко наносекунди.
Характерно за варисторите е, че
не притежават остатъчен ток, докато катодните отводители, изработени на базата на искрови междини,
включват елементи, които прекъсват остатъчния ток (т.е. дъгогасителните камери).

Комбиниращи варистор
и искрова междина
Съществува и трети тип катодни отводители - т.нар. комбиниран
тип. Те представляват защитни устройства, които съчетават превключващи и ограничаващи напрежението компоненти. Като технология,
комбинираният тип катодни отводители са базирани на искрови междини и варистори. Характеризират се
с голяма енергия от мълния (Тип 1) и
в същото време предлагат добро
(ниско) ниво на защита (Тип 2). Сред
спецификите им е способността да
издържат вълни 10/350 (пряко попадение на мълния) и вълни 8/20 (непря-
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ко попадение, комутационно пренапрежение).

Изборът на катоден
отводител според
риска от мълнии
Изборът на катоден отводител се
базира на критерии, които се оценяват при определяне на риска от
мълнии. Основен критерий, които
следва да се вземе предвид при оценяване на риска от директно или
индиректно попадение, е финансовият аспект, породен от разрушенията и/или загубите от престой. Дори
в приложения, при които защитата
не е задължителна, използването й
е препоръчително.
Техническите характеристики, на
основата на които се прави изборът
на катоден отводител, са:
n Ниво на защита по напрежение
(Up);
n Максимален разряден капацитет
Iimp и Imax (10/350 или 8/20 импулсна вълна);
n Система на заземяване;
n Работно напрежение(Uc, Ut);
n Допълнителни възможности (изваждаем индикатор за изчерпване,
безопасен резерв, дистанционна
сигнализация).
Двата параметъра на напрежението Uc и Ut на катодния отводител
се избират с оглед изпълнение на
следното условие. Катодният отводител, в комбинация със защитаващия го предпазител, да издържи безпроблемно временно пренапрежение,
без да промени свойствата или функционалността си. Изборът на Iimp
и Imax на катодния отводител за защита от директно попадение от
мълния се базира на разрядния капацитет на катодния отводител. Той
се определя от неговите електрически характеристики и трябва да
се избира според нивото на риск.

Входящ и допълнителни
катодни
отводители
След определяне характеристиките на входящия катоден отводител,
защитата трябва да се комплектова с един или повече допълнителни
катодни отводители.
Входящият катоден отводител не

би могъл да осигури ефективна защита за цялата инсталация. Необходимо е да се обърне внимание на факта, че ако дължината на кабела след
входящия катоден отводител надвишава 10 м, е възможно остатъчното
напрежение да се удвои. Затова се
налага, в случай на комбинирано използване, катодните отводители да
се координират. Прието е, координация да се изисква, когато входящият
катоден отводител не би могъл да
осигури нужното ниво на защита по
напрежение Up, както и когато входящият катоден отводител е на повече от 10 метра спрямо защитаваното оборудване.
Главният катоден отводител се
инсталира веднага след главното
изключващо устройство (прекъсвач
или разединител) на инсталацията.
Необходимо е катодният отводител
да бъде съвместим с допустимото
напрежение на оборудването, което
ще бъде защитавано; да се намира в
близост до това оборудване и да бъде
координиран с другите катодни отводители.
Катодните отводители трябва да
бъдат защитени от горестояща защита от късо съединение и дефектнотокова защита за защита от индиректен допир.

Как да се ограничат
пренапреженията?
С цел ограничаване на пренапреженията е необходимо да се избягват затворени контури, разположени на големи площи, както и съвпадащи трасета за слаботокови и
силнотокови проводници. Добре би
било да се избягва и кръстосване
на снопове проводници, както и да
се предвиждат достатъчно големи
разстояния между тях. Необходимо
е, също така, да се отчита
присъствието на уреди или инсталации, които генерират пренапрежения. Важно е и да се анализира
местоположението им по отношение на чувствителното оборудване, както и да се осигури достатъчно разстояние и/или да се инсталира катоден отводител.
Препоръчително е използването
на екранирани кабели и оборудване.
За да се избере правилно защита-
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та от пренапрежение, е необходимо да се вземат предвид системите на заземяване на сградата. Не по-малко важно е да се изберат правилно защитните устройства на катодните отводители. За предпочитане са
дефектнотокови защити селективен тип за защита от
индиректен допир, с цел избягване на лъжливи изключвания.

Термини, свързани с избора
на катоден отводител
Катоден отводител - Устройство, предназаначено да
ограничава преходно пренапрежение и да отвежда токове и мълнии към земя.
Вълна 1.2/50 - Стандартизирана пренапрежителна
вълна, която се добавя към стандартното мрежово напрежение. Използва се от производителите на електроуреди за тестване на изделията. Вълна 8/20 - Токова вълна,
която преминава през уредите, когато са обект на пренапрежение (ниска енергия).
Вълна 10/350 - Токова вълна, която преминава през
уредите, когато са обект на пренапрежение, дължащо се
на пряко попадение от мълния.
Катоден отводител Тип 1 - предназначен e да отвежда енергия, породена от пренапрежение, сравнимо по
мощност с това от пряко попадение от мълния. Защитните устройства от Тип 1 се тестват стандартно с
вълна 10/350.
Катоден отводител Тип 2 - предназначен да отвежда енергията, породена от пренапрежение, сравнимо по
мощност с това от непряко попадение или комутационно пренапрежение. Защитните устройства от Тип 2
преминават стандартен тест с вълна 8/20 (клас 2 тест).
Up - ниво на защита по напрежение. Параметър на
катодния отводител, който характеризира ограничаването на напрежението от самото устройство. Стойността му е по-голяма от най-високата стойност, получена от специални измервания.
In - номинален разряден ток. Дефинира се като стойност на върхов ток при вълна 8/20, протичаща 15 пъти
през катодния отводител. Използва се, за да се определи
стойността на Up на катодния отводител.
Imax - максимален разряден ток. Дефинира се като
стойност на върхов ток при вълна 8/20, протичаща през
катодния отводител, Imax. е по-голям от In.
Un - номинално AC напрежение на мрежата.
Uc - максимално продължително работно напрежение
(IEC 61643-1). Дефинира се като максималното AC/DC напрежение, което може да бъде приложено за продължително време на катодния отводител.
Ng - представлява интензивността на мълниеносната дейност, представена като средногодишнен брой на
мълниите на 1 кв.км.
Ut - устойчивост на временно пренапрежение. Дефинира се като максималното AC/DC напрежение, на което
може да бъде подложен катодният отводител. Ut е поголяма от максималното продължително работно напрежение Uc, за отбелязаното време.
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Пластмасови кабелни
скари
Използват се в приложения под въздействието на вода, влага и
агресивни среди

Че кабелните скари са основен елемент на електрическите
инсталации е добре известен факт. Предназначени да поддържат кабелните трасета, кабелните скари са два основни
вида, според материала, от който са изработени - метални
и пластмасови. Обект на разглеждане в настоящата статия
са специфики в характеристиките и приложението на пластмасовите кабелни скари.
Изработват се от полимер
със стабилизатори
Един от основните недостатъци
на металните кабелни скари е податливостта им към корозия. Поради
тази причина в електрически инсталации, при които кабелните трасета
преминават през участъци, изложени под въздействието на вода, влага
или силно агресивни среди, се препоръчва полагането на кабелите да се
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извършва в пластмасови кабелни скари.
Основни изисквания към пластмасовите скари, както и при металните, са дълъг експлоатационен живот
и висока надеждност. Обикновено
материалът, от който са изработени пластмасовите скари, е полимер,
най-често поливинилхлорид с добавени към него стабилизатори с цел
постигане на по-добра издръжливост

на скарите. Друго основно изискване
към материала, от гледна точка осигуряването на безопасна експлоатация, е той да бъде температуроустойчив и трудно горим. Пластмасовите скари се произвеждат в стандартни цветове, най-често бял.

Плътни и перфорирани
пластмасови скари
Стандартната дължина на скарата е до 3 метра. Размерите на полезното сечение, от което зависи капацитетът на скарата, се определят
от височината на борда и от широчината й. Стандартните външни
габаритни размери на височината на
борда са 50 мм, 60 мм и 100 мм. Широчината обикновено е 80 мм, 120 мм,
150 мм, 180 мм, 250 мм и 350 мм.
В зависимост от конструкцията
си пластмасовите скари се делят на
две групи - плътни и перфорирани
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(решетъчни). Плътните скари са с изцяло затворена
конструкция, докато при перфорираните капакът е незадължителен допълнителен елемент. Стандартните
размери на капаците се съобразени с широчината на
скарите.

Важно предимство висока корозионноустойчивост
Наред с корозионноустойчивостта, важни предимства
на пластмасовите скари са лесният им и бърз монтаж.
Подходящи са както за малки, така и за големи инсталации. Характерно за пластмасовите скари е лесното
изграждане на трасето, дори и при по-сложни инсталации. Оформянето на завои, промени в нивото или посоката е сравнително лесна задача при пластмасовите
кабелни скари. За тази цел производителите предлагат
специално предназначени аксесоари, като хоризонтални и вертикални ъгли, повдигащи и понижаващи ъгли и
други. За присъединяването на скарите една към друга
най-често се използват скоби за бърз монтаж, които не
само улесняват сглобяването, но също така са надеждни като конструкция.

Улеснен монтаж на скарите
Пластмасовите кабелни скари са подходящи за вертикално и хоризонтално полагане, за окачване по тавана на
помещението или за закрепване на стена. Предлагат се
множество монтажни профили и принадлежности, като
държачи за таван, стенни опори, носещи профили и носещи скоби, разклонения и капаци за разклонения и други,
улесняващи закрепването и монтажа на скарите и изграждането на кабелните трасета.
За прикрепването на кабелите се използват фиксиращи скоби или клипсове. Носещите елементи обикновено
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са конзоли. При необходимост от монтаж на няколко
конзоли една над друга се използват U-образни профили
с дължина около 2 м, върху които се поставят конзолите.

По-ниска товароносимост
и пожароустойчивост
Като недостатък на пластмасовите кабелни скари
може да се посочи по-ниската им товароносимост и
пожароустойчивост в сравнение с металните. По тази
причина вниманието на производителите на пластмасови скари е насочено към подобряване на тези характеристики. По мнението на специалисти, на пазара вече
се предлагат пластмасови скари с много добра товароносимост, издържащи на сравнително големи натоварвания. Вентилирането при пластмасовите кабелни
скари, както и при металните, зависи от вида на скарата. Логично, перфорираните кабелни скари се характеризират с много по-добри възможности за вентилиране.
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Инсталационни подове
Част I. Структура, компоненти и технически характеристики
Двойните инсталационни подове са доказало се
техническо решение в оформянето на подовото пространството в съвременните офисни
и административни сгради, IT и развлекателни центрове. Спецификата на конструкцията
им позволява бърз достъп до инсталираните
под тях кабелни системи, бързо и лесно откриване на възникнал проблем от техническо естество, безпроблемна замяна и разширяване на
системите. Сред предимствата им е лесната
реорганизация на работните места, високата
степен на шумоизолация и бързата подмяна на
отделните плочи в случай на повреждане.
Структура на системата
Повдигнатите подови системи
осигуряват кухина за полагане на
различни инсталации, като едновременно с това запазват необходимата носимоспособност на пода. Осигуряват и отвеждане на статичните ел. товари. Изграждат се на определена височина върху бетонната
плоча на помещението, в което се
полагат. Най-общо казано, представляват комплексна система, изградена от носеща метална конструкция,
подпорен панел, настилка и система
за защита ръбовете на настилката.
Металната конструкция носи панелите на повдигнатия под, като му
позволява да бъде разположен на височина от 40 до 1000 mm (без дебелината на самия панел) и дори повече. Конструкцията включва колони,
състоящи се от два елемента, наречени „основа“ и „глава“ - за регулиране на височината, и греди, които биват „носещи“ и „корекционни“.
Елементите на конструкцията са с
различен дизайн, дължина и капацитет на товароносимост и, в зависимост от предназначението си,

могат да бъдат изпълнени по различни начини. Най-разпространеният вариант са

Винтовите опори с възможност
за регулиране на височината
Обикновено са изработени от гал-

1 - подова плоча;2 - уплътнителна вложка за напасване;3 - шапка на крачето;4 - краче;
5 - фиксатор за механизма, регулиращ височината; 6 - грундиран конструктивен под;
7 - уплътнителна лента.
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Кабелни скари - видове и критерии за избор
Базов вариант за организация на кабелите, включително и в подподовите пространства, са кабелоносещите конструкции от метални скари. Този вид скари са създадени, за да поддържат кабелните трасета. Един от основните критерии за тяхната оценка е товароносимостта. Сред останалите фактори за избор на кабелна
скара са и мястото или т.нар. запас, който трябва да се остави за
бъдещи разширения, както и обемът и теглото на добавяните кабели
при промени на кабелното трасе. Важен е и въпросът с типовете
подпори и използваното закрепване - таванно, стенно, към метални конструкции, директно към машини и оборудване, вертикали по
нива, естакади за външен монтаж и др. Най-разпространените
типове кабелни скари са плътни, перфорирани, телени мрежести и
скари тип стълба.
Плътните кабелни скари представляват затворена конструкция с капак от листова ламарина, огъната до определената форма.
Използват се предимно за силови кабели, но намират приложение и
за комуникационни. Подраздел на плътните кабелни скари са металните канали в замазката на пода и подпрозоречните канали с вградени контакти, ключове, розетки и апаратура. По принцип плътните кабелни скари са по-сложен вариант за кабелен мениджмънт. Те
се предлагат в комплект с широк набор от аксесоари и фитингидетайли. Сред основанията да бъдат често предпочитани са и естетични съображения.
Перфорираните скари се изработват от листова ламарина, щанцована и огъната до определената форма. Опционално разполагат
с капак. Ламарината е с дебелина, съобразена с модела и товароносимостта. Допълнително се оребряват моделите от по-тънка ламарина, с цел коригиране на натоварването. Перфорираните скали
биха могли да се разглеждат като наследник на плътните канални
системи, но тук капакът не е задължителен елемент. Използваневанизирана стомана с диаметър на
основата около 100 мм, заварена
опорна шпилка с различна дължина, капачка против саморазвиване и регулираща височината гайка. Горната
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то на перфорирана ламарина е с цел намаляване на собственото тегло и вентилиране на силовите кабели в сравнение с плътната скара.
Средно перфорацията представлява около 15% от площта на скарата.
Телените мрежести скари се изработват от стоманени телове, заварени заедно и огънати до определената форма. Структурата с мрежест дизайн ускорява и улеснява проектирането и инсталирането им. Използването на капак е опционално. Теловете
могат да бъдат с различно сечение, съобразно модела и товароносимостта. Предимство на телените скари е доброто съотношение на собственото тегло към товароносимостта. Отворената
структура позволява отличен кабелен мениджмънт. Например в
двоен под или окачен таван е по-лесно проследяването на кабелите
при трасета с няколко нива на скарите. Телените скари се характеризират с оптимална естествена вентилация за силовите кабели
- над 90% свободен достъп на въздух.
Скарите тип стълба се използват предимно за силови кабели.
Най-често се изработват от профили или винкелна конструкция, заварени/занитени заедно, както и от огъната ламарина и дори от
тръби или С-профили с прорези за пристягане на кабелите. Характерно за тях е, че осигуряват добра вентилация на захранващите
кабели и добър кабелен мениджмънт поради отворената си структура. Предлагат се в комплект с широк набор от различни аксесоари и фитинги. Често се срещат по външни естакади и до захранване на главно разпределително табло (ГРП). Предлагат се и подмодели, със специализирано приложение за вертикални трасета. Отличават се с голямо собствено тегло и добра товароносимост.
Предлагат се и кабелни скари със специфични параметри, представляващи комбинация от няколко типа скари с цел изпълнение на
строго определени изисквания.

част на носещото краче (опора) също
е с диаметър около 100 мм, заварена
е към тръба с различна дължина и е
комбинирана с проводима PVC шапка.
Възможните приложения на носещи-

те крачета са без траверси, при
височини на светлото сечение на
двойния под 350 мм, или с напречни
траверси - при повишени изисквания
към натоварването. Както вече бе
посочено, в зависимост от типа и
размерите на използваните крачета,
размерът на светлото сечение под
плочите на двойния под може да варира от 40 до 1600 мм. За по-добра
организация на кабелния мениджмънт,
когато се налага полагането на голям брой кабели в двойния под, често
се използват кабелни скари.
Опорите се закрепват към
повърхността на основния под чрез
залепване и дюбели. Ако в конструкцията на двойния под влиза монтирането на напречни траверси, то те
се закрепват към горната
повърхност на стойката, като се
започне от началната точка на монтаж.

> Åëåêòðîèíñòàëàöèè

Укрепващи профили
Когато върху двойния под ще се
разполагат много тежки товари
или върху него ще се монтират поголеми електрически шкафове, в
конструкцията се използват специални греди. В подобни приложения,
под плочите и върху носещите опори се поставят усилващи напречни траверси. Те могат да бъдат
различни видове в зависимост от
необходимото натоварване на
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двойния под.
Траверсите се предлагат окомплектовани с противопрахови и противовибрационни гуми и обикновено представляват поцинкован П-образен или квадратен профил. Предназначението им е да обезпечат напречната устойчивост на опората.
Възможни са различни комбинации
в полагането на траверсите под
пода, така че да остане отворено
пространство, където това е необ-

ходимо. Някои видове траверси могат да увеличават здравината на
връзките между подовите плочи,
като за целта носещите усилени
профили (траверсите) се поставят
върху крачетата. Двойният под с
усилени профили е подходящ за електроцентрали и командни центрове.
Препоръчва се и за други помещения,
при които се налага височината на
двойния под да е по-голяма от 500
мм.
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За трафик зоната
се използват два различни типоразмера долна носеща
конструкция: 1200 х 600 мм (за нормално натоварване и
точков товар от приблизително 3500 кг) и 600 х 600 мм
(за по-тежки натоварвания). Типоразмерите на плочите
обикновено са 600х600 мм или 500х500 мм. Всички метални елементи са свързани така, че да се осигури електропроводимост на системата. В зависимост от предназначението си, изискванията към дизайна, натоварването и покритието, всички конструктивни елементи могат да се избират индивидуално за всяко конкретно приложение.
Допълнително се поставят разпределителните кутии
в рамкова конструкция, с определени точни размери за
електрическите връзки на инсталацията - конзоли, контакти, розетки, вентилационни отвори и т.н.

Подпорен панел на настилката
Подпорният панел съставлява средната част на повдигнатия под. В изискванията към техническите му характеристики се включват механична устойчивост на натиск и огъване, висока плътност на шумопоглъщането и
пожароустойчивост. Обикновено се използват
n панели от ПДЧ, с изключително висока плътност и механична устойчивост;
n панели от инертен материал (калциев сулфат), подсилен с целулозни нишки с висока механична устойчивост;
n комбинация от горните два типа. Долната повърхност
на трите типа панели може да бъде покрита с алуминиево фолио, галванизиран лист стомана или боя за
защита от прах.

Капацитет на товароносимост
Съпроматската задача по определянето на капацитета на товароносимост на горните плочи се решава на
базата на очакваните статични товари, конкретната
конструкция на опорите и други фактори. Разпределените товари обикновено не се вземат под внимание, тъй
като товароносимостта на двойните подови конструкции e по-голяма от тази на структурните подове.
За да се определи концентрираният (статичен) товар, прозводителите обикновено правят симулация, след
което на базата на определения допустим товар се изчислява товароизместимостта на тестваните елементи.
Статията продължава в следващия брой на сп. Технологичен дом. Уважаеми читатели, очакваме коментарите и допълненията ви към статията за инсталационните подове.
Източник снимки: Lindner, Wikimedia, HP, TLL Media
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Вентилация на СПА
комплекси
Специфични изисквания към оразмеряването и изпълнението на
вентилационни системи на басейни
Наред с голф индустрията, на сериозен инвестиционен интерес
през последните години се радват и проектите, включващи изграждане на повече или по-малко модерни СПА комплекси. Пазарната атрактивност на центрове за възстановяване и отмора
е напълно обяснима предвид динамичното ежедневие, непрекъснатия стрес и натрупването на умора, характерни за ежедневието на съвременния човек. Със собствен СПА комплекс разполагат и повечето хотелски и спортни комплекси. Почти всеки
претендиращ за ниво комплекс предлага финландска сауна, турски хамам, руска баня, басейн, джакузи с термална или морска
вода, терапия с водорасли и минерали, масаж и други.
Колкото и да са съвременни
възможностите на използваните
съоръжения и предразполагащи интериорните концепции на помещенията,
без коректно избрана, изпълнена и
поддържана вентилационна система
ефектът би бил минимален.
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Влагата - основен проблем
Водата е неразделна част от
същността на СПА индустрията.
Именно на разнообразието от водни
процедури се основава идеологията й.
От друга страна, различните водни
съоръжения са основен проблем за

поддържане на комфортен микроклимат в помещенията. Огромното количество влага, на което басейните,
джакузитата и другите водни съоръжения са източник, би могло да създаде редица проблеми, свързани както
със състоянието на самите помещения, така и със здравето на хората.
За преодоляване на проблема с
излишната влага се предприемат
редица мерки. Сред тях са използване на регулатори на влажност и устойчиви на влага материали за ограждащите елементи (стени, под, таван).
Основно средство в борбата с
излишната влага обаче е изграждането на ефективна вентилационна система, с която да се осигури

подходящ въздухообмен
гарантиращ отвеждането на отделящите се водни пари. Сред найпроблемните зони, изискващи специ-
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Фиг. 1. Принципна схема на въздухообмен в басейни по схема
"долу-горе"

фична организация на въздухообмена,
са големите плувни басейни, чиято
голяма водна повърхност се явява
един от най-сериозните източници.
При наличието на значителна разлика между температурите на водата и околния въздух се създават особено добри условия за висока влажност. За да се постигнат комфортни температури на въздуха и водата,
е необходимо да се осигури правилен
подбор на специализирано оборудване, осигуряващо понижаване влажността на въздуха до необходимите
стойности.

Влажност в
диапазона 50 - 60%
За да се поддържат комфортни
условия и оптимално ниво на изпарение на водата, е препоръчително
относителната влажност в помещението да е в диапазона 50 - 60%.
Известно е, че в басейните се поддържат значително по-високи стойности на температурата и влажността в сравнение със стандартните климатизирани помещения. Обикновено в закритите басейни абсолютното влагосъдържание на въздуха може да превиши с 3/4 влагосъдържанието в помещенията с общо
предназначение. Затова при проектирането е необходимо да се отчете този факт, както и да се предприемат мерки за намаляване кондензацията на влага по повърхността
на ограждащите конструкции. Ситу-
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Фиг. 2. Принципна схема на въздухообмен с напречно проветряване

ацията допълнително се усложнява
и от факта, че топлината и влагата не изчезват, когато хората напуснат басейна. Образуването на
влага в тези помещения е непрекъснат процес, т.е 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Трябва да
се отбележи обаче, че тя намалява
в периодите, в които в басейна няма
хора. През тази част от денонощието се образува с 25 - 35% по-малко
влага в сравнение с времето, когато в басейна има хора.

Препоръчва се покриване
на водната повърхност
За ограничаване изпарението на
водата и намаляване на енергийните
разходи се препоръчва в часовете, в
които басейнът не се използва, водната повърхност да се покрива. Допускането на по-висока относителна влажност в залата и намаляване
на температурата на водата също
са сред възможните мерки. Не се
препоръчва да се намалява температура в помещението през нощта, ако
температурата на водата се запазва.
Мерките, които е препоръчително
да се предприемат за предотвратяване кондензацията на водни пари по
вътрешните повърхности на строителната конструкция, са свързани
предимно с осигуряване на коефициент на топлопреминаване на външните стени k < 0,9 W/(m2.K). За покрива
- стойността му би следвало да е k

< 0,6 W/(m2.K). Важно е и да се избягва използването на единично остъклени витрини и прозорци, граничещи
с външен въздух.

Замърсяване на въздуха
с препарати, третиращи водата
Изграждането на оптимална вентилационна система в джакузита,
басейни, парни бани и други помещения със сходно предназначение играе
основна роля и за поддържане на добро качество на въздуха в помещението. Известно е, че за да се постигнат санитарно-хигиенните норми и
изисквания по отношение на качеството на водата в басейна, към нея
са добавят различни химични вещества. Целта е да се неутрализират
органичните вещества и микроорганизмите, намиращи се във водата.
Тези химикали обаче могат да предизвикат замърсяване на въздуха, което
от своя страна да доведе до различни раздразнения у хората. За да се
изключи тази възможност и за да се
осигури поддържане на нормални условия в помещението, е необходима
вентилация, обезпечаваща асимилирането на химичните вещества,
отделени от повърхността на водата.

Изгражда се принудителна
вентилационна система
Вентилационната система в закрити басейни се оразмерява за повишени изисквания към микроклимата.

> ÎÂÊ îáîðóäâàíå
Предвижда се принудителна вентилация, чрез която през топлите месеци в годината се подава предимно
външен въздух, който обикновено не
се подлага на предварителна обработка. През студените месеци се
допуска вентилационната система да
работи с частична рециркулация на
въздух. Не се препоръчва да се обединяват вентилационните инсталации
на басейна и на прилежащите му
помощни помещения. Необходимо е
постоянната циркулация на въздуха да
се поддържа 24 часа в денонощието.
За да се намалят енергийните загуби, когато басейнът не се използва,
е възможно да се прекрати подаването на въздух и да се осъществи намаляване на влажността в режим на
рециркулация.

Организация на въздухообмена
Необходимо е въздухообменът да
се организира така, че да се осигури
отвеждане на отделящите се от
басейна водни пари по най-късия път,
както и да предотврати кондензира-

нето на водни пари по граничещите
с външен въздух остъклени повърхности. Обикновено те са с малки термични съпротивления. За басейни с
минерална вода, от която се отделят
газове и пари, по-тежки от въздуха,
е необходимо 20% от изчисления вентилационен дебит да се изсмуква в
долната зона на помещението, в близост до водното пространство.
Препоръчва се кратността на
въздухообмен да се движи в границите от четири до осем. Този широк
диапазон е обусловен от различната
интензивност на използване на един
басейн, неговата посещаемост и
типа на използваното оборудване. Редица специалисти са на мнение, че
реализираната схема на подаване на
въздуха и неговото разпределение в
помещението са по-важни дори от
кратността на въздухообмен.
Макар решението да се вземе повече външен въздух да изглежда на
пръв поглед по-лесно, в сравнение с
проектирането на ефективна система за въздухоразпределение, добре е

да се има предвид, че подобно решение води до по-високи енергийни разходи. Целта на вентилационната
система е да се осигури подаване на
въздух там, където в действителност той е нужен.

Специфики на
въздухоразпределителната
система
Основна задача на проектирането
на въздухоразпределителната система е постигането на ефективно намаляване на влажността и приемливо качество на въздуха в басейна.
Сравнително лесното увеличаване на
разхода на въздух, чрез оборудване за
намаляване на влажността, не може
да реши проблема с кондензацията и
образуването на застойни зони, в
които ще се натрупва застоял въздух.
В басейна, поради високата температура на оросяване, има много места, в които трябва да се създаде
достатъчно мощен въздушен поток
за поддържане качеството на въздуха или за предотвратяване образува-
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нето на конденз.
За да се обезпечи правилното
въздухоразпределение в един басейн,
е добре да се вземат предвид фактори като скорост на въздуха над водната повърхност, разположение на
нагнетателните и смукателните
отвори и други. Добре е да се има
предвид, че потокът въздух, преминаващ над повърхността на водата, е
добре да бъде с много ниска скорост,
за да се избегне излишната му подвижност в зоната на плуване. По този
начин се намалява изпарението на
водата, което с увеличаване на скоростта на въздуха също нараства.
Необходимо е да се има предвид, че
осигуряването на слаб, но стабилен
въздушен поток над водата е препоръчително, както и че отсъствието му е нежелателно. Наличието на
въздушен поток не позволява натрупване на отделящите се от водата
различни газове над повърхността,
което може да предизвика у къпещите се раздразнения на очите или
проблеми с дишането.

Нагнетателните устройства в близост до пода
Обикновено помещенията, в които
са изградени басейни, имат голяма
височина. Често се случва разположените в близост до тавана нагнетателни дифузори да не успеят да се
справят със задачата да подават
достатъчно количество въздух в
долната част на помещението - към
водата и пода. За да се избегне сложното коригиране на направлението на
въздушната струя, често срещано
техническо решение е разполагането
на нагнатеталните вентилационни
устройства в близост до пода. Тази
схема на подаване е много подходяща,
ако поради климатичните условия в
региона се налага отопление на басейна. Независимо от местоположението на нагнетателните дифузори,
основна цел е да се осигури въздушна
струя с подходящ дебит и направление.

Некоректно оразмеряване
на системата
Сред допусканите грешки при
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организацията на въздухообмена е
разполагането на смукателните и
нагнетателните устройства на
едно и също ниво, което е едно сравнително лесно техническо решение.
Често към неправилното разположение на вентилационните устройства
се добавя и неоптималното оразмеряване на решетките. Друга грешка
е изборът на смукателни решетки с
по-малък размер от необходимия.
Стремежът на проектантите към
намаляване на размерите на решетките се обяснява с шума, който те
създават, и със стремежа им да се
вписват в общата интериорна идея
на помещението. Добре известно е
обаче, че през малките смукателни
отвори въздухът се движи с по-голяма скорост, което води до увеличаване на шума. Допълнителен неприятен страничен ефект е образуването на застойни зони. Правилният
избор на решетка с подходящи размери може да доведе до намаляване
на шума до незначителни нива, както и до намаляване на загубите на
статично налягане във въздуховодите.
За помещенията с джакузита с
топла вода се препоръчва смукателните решетки да се поставят в близост до водата, за да се намали влиянието на повишените нива на изпарението й.
По отношение на помощните помещения е добре да се предвиди независима вентилационна система, която
може да бъде обща за всички тях.
Необходимо е да се осигури както
смукателна, така и нагнетателна инсталация. Сред изискванията към вентилацията на помощните помещения
е да се предвидят калорифери за душовете, с цел поддържане на различни температурни условия (двузонова
приточна вентилация).

Оптимално разпределение
на налягането
За да се предотврати преминаването на влажен въздух и хлорни изпарения от басейна към други помещения, се препоръчва в него да се поддържа по-ниско налягане в сравнение
с налягането в заобикалящите го по-

мещения или външното атмосферно
налягане. Постигането на тази задача не е толкова лесно, тъй като в
повечето случаи басейнът е заобиколен от голям брой помещения с различно предназначение. Друга причина
е, че условията в него непрекъснато
се променят в зависимост от броя на
присъстващите хора. От ключово
значение е съобразяване на налягането в басейна с това на съседните
зони, които имат собствена вентилация, както и недопускането на прекалено понижаване на налягането в
зоната на плавателното съоръжение.

Важността на оразмеряването
и монтажа на въздуховодите
В голяма степен правилното разпределение на въздуха зависи и от
качеството на монтаж на въздуховодите. Необходимо е те да се монтират така, че да се избегне вероятността от образуване на конденз.
Всички допирни точки на нагнетателния и смукателния въздуховод трябва да бъдат плътно херметизирани,
включително местата на присъединяване на нагнетателни и смукателни решетки и вентилатори. Особено
внимание е необходимо да се обърне
на смукателните въздуховоди, работещи под ниско налягане. Ако в тях
се появяват процепи, това създава
вероятност от засмукване на въздух
от неклиматизирани помещения. Резултатът е образуването на конденз.
Размерите на въздуховодите се
оразмеряват за летен режим на работа. Изключение прави рециркулационният въздуховод, който се оразмерява за зимен режим. Въздуховодите за изсмукване и рециркулация се
изработват от корозионноустойчиви материали. Предвижда се антикорозионна обработка от вътрешната им страна. Същото се отнася и
за въздухоразпределителните и
въздухосъбирателните устройства.
Всички участъци от подаващите или
засмукващите въздухопроводи, преминаващи през неклиматизирани или
неотоплявани пространства, трябва да бъдат изолирани с топлинна
изолация - с термично съпротивление R > 12 m2K/W.
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Чилър - термопомпа
Видове чилъри, специфики и предимства на реверсивния цикъл

Чилърите са хладилни машини, които се използват широко при
климатизацията на различни по големина и предназначение сгради. Предназначени са предимно за охлаждане на помещенията.
Едно от основните им предимства е широкият диапазон, в който варира мощността им по студопроизводството. Предлагат се модели с мощност от няколко киловата до няколко хиляди
киловата. Освен за охлаждане, голяма част от чилърните системи могат да работят и в термопомпен режим, което дава
възможност да се използват и за отопление през преходните
сезони на годината. Внедряването на чилър-термопомпа крие
сериозни предимства в посока намаляване на енергийните разходи за отопление на сградата през преходните сезони, а в
редица приложения и през студените месеци на годината.
Какви са използваните
видове чилъри?
Чилърите са машини, които могат
да бъдат с различно конструктивно
изпълнение. В зависимост от вида на
хладилния цикъл, чилърите условно се
разделят в две основни групи - абсорбционни и компресорни. В практиката по-често срещани са компресорните.
Друг критерий за класифицирането им е конструктивното изпълнение, според което се делят на чилъри моноблок, т.е. с вграден кондензатор, и чилъри с изнесен кондензатор. В първия случай, чилърът представлява автономна хладилна машина, включваща всички необходими
елементи за хладилния цикъл - компресор, кондензатор, изпарител, спирателна арматура, елементи за защита и автоматика. Във втория
случай, кондензаторът се монтира
извън помещението, а самият чилър
се разполага вътре в сградата. Използването на чилър с изнесен кондензатор улеснява обслужването и
повишава надеждността на работа
на системата, благодарение на сво-

бодния достъп до чилъра и относително постоянната температура на
обкръжаващия го въздух. Също така
поставянето на чилъра и тръбопроводната мрежа в топло помещение
дава възможност водата, с която е
запълнена системата, да не се източва през зимата.
В зависимост от начина на охлаждане на кондензатора чилърите са:
с въздушно охлаждане, посредством
осов или центробежен вентилатор,
и чилъри с водно охлаждане на кондензатора. Добре е да се има предвид, че чилърите с осови вентилатори са предназначени за монтаж на
открито - на открита площадка,
върху покрива, на външната стена и
т.н. В този случай е необходимо да
се осигурят добри условия за вход и
изход на въздуха, тъй като осовият
вентилатор създава много малък
напор. Важно е, също така, да се
изключи възможността изходящият
въздух да попадне на входа на вентилатора. Чилърите с центробежни
вентилатори се характеризират с
по-усложнена конструкция в сравнение с чилърите с осови вентилато-

ри. Те са предназначени за вътрешен
монтаж. Въздухът за охлаждане на
кондензатора се взема от помещението, в което е монтиран чилърът,
и се изхвърля на улицата чрез центробежни вентилатори по система
от въздуховоди.

Какви чилъри-термопомпи
се прилагат?
Чилърите-термопомпи, познати
още като термопомпи въздух-вода, са
три основни вида - обикновени, термопомпи с рекуперация на топлина и
термопомпи с инверторно управление.
Към обикновените термопомпи
въздух-вода се отнасят стандартните чилърни агрегати, които работят
ефективно при температури над
-50 °С.
При термопомпите с рекуперация
на топлина към агрегата е включен
допълнителен топлообменник, който
използва топлината, генерирана от
работата на самия компресор, за
подгряване топла вода за БГВ (битово горещо водоснабдяване). При чилърите стандартно изпълнение тази
енергия се губи. От друга страна,
чилърите с рекуперация на топлина
могат да работят ефективно при
температури до -20 °С.
Чилърите-термопомпа с инверторно управление са с автоматично регулиране на оборотите на компресора. По този начин текущата мощност
във всеки момент съответства на
текущите потребности от топлина
или студ.

Основни елементи на чилъра
Основни елементи на един чилър
са компресор, изпарител, кондензатор, помпена станция и тръбопроводна мрежа, по която циркулира хладилният агент. Обикновено чилърите се оборудват със спирални (тип
„Scroll“) или бутални компресори.
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Фиг. 1. Принципна схема на чилър,
работещ в термопомпен режим
Легенда:
1. Кондензатор (изпарител)
2. Компресор
3. Четирипътен вентил
4. Изпарител (кондензатор)
5. Ресивер за течност
6. Филтър-изсушител
7. Терморегулиращ вентил
8. Електромагнитен клапан
9. Триходов клапан
10. Обратен клапан

Някои производители предлагат и
чилъри с компресори, работещи в
тандем, което позволява да се регулира студопроизводството чрез
включване или изключване на един от
компресорите.
В климатичните системи, включващи чилъри с големи мощности,
може да има до четири независими
хладилни контура, като за всеки контур се предвиждат един или два компресора. Всеки от тях би могъл да
разполага с до осем цилиндъра. Чрез
изключване на цилиндрите или компресорите се регулира студопроизводството.
Тъй като работата на компресора е свързана с отделяне на шум, за
да се ограничи разпространението
му, компресорът би могъл да се монтира в звукоизолиращ кожух. Електродвигателите на компресорите
са снабдени със защита от прегряване и се охлаждат, абсорбирайки
хладилен агент. В някои по-нови
модели чилъри вече се използват и
винтови компресори. Те разполагат
с вградени микропроцесорни системи за управление, характеризират
се с опростен монтаж, пуск и експлоатация.
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Пластинчати или кожухотръбни
топлообменници
От страната на водата се използва или пластинчат топлообменник,
изработен от корозионноустойчива
стомана, или кожухотръбен топлообменник, с кожух от въглеродна стомана и стоманени или медни тръби.
Чилърите за големи мощности се
изпълняват в различни конфигурации
- за повишена температура на околния въздух, в нискошумово изпълнение, за работа с разтвори (незамръзваща течност) и т.н. За редица модификации на чилъри са разработени и реализирани схеми за утилизация на топлината от кондензацията
на хладилния агент. За тази цел
чилърите се окомплектоват с пластинчати топлообменници, нагряващи вода, която би могла да се използва от потребителите през летните месеци. При това съществуват
модификации с пълна рекуперация на
топлина, характерно за която е преминаване на целия хладилен агент
през топлообменника, и с частична
рекуперация, когато през топлообменника за нагряване на вода постоянно се пропуска до 15% хладилен
агент.

Елементи на помпения агрегат
Помпената станция осигурява необходимото количество топлоносител към потребителя. Представлява
агрегат, включващ циркулационна
помпа, разширителен съд, спирателна арматура и необходимата автоматика. В някои станции се монтира и
акумулиращ блок. В стандартния вариант, помпената станция трябва да
осигурява поддържане на постоянен
разход на вода през системата при
всякакви условия. Температурата на
водата в акумулиращия съд, при стандартната схема на включване на
станцията, съответства на температурата на водата на изхода на
чилъра. Понякога е необходимо да се
осигури независима работа на отделните клонове на системата и произволно да се регулира разходът на вода
във всеки клон. В този случай е необходимо да се използва помпена станция с първичен/вторичен контур. При
такова включване работи само на
акумулиращия съд. Студената вода по основния (първичен) контур, осигурява помпената станция.
От акумулиращия съд, необходимото количество охладена вода с допълнителни циркулационни помпи се
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подава в различни независими клонове в системата, образуващи втория
контур. Температурата на водата в
акумулиращия съд - във варианта
първичен/вторичен контур, съответства на зададената входна температура на водата в чилъра.

Допълнително оборудване
на системата
Чилърните агрегати обхващат и
допълнително оборудване, различаващо се до известна степен за различните производители. Основните компоненти, които обикновено се включват, са антивибрационни опори (намаляващи разпространението на вибрации и ограничаващи нивото на
шума), защитна решетка за топлообменника, модул за дистанционно управление манометри за ниско и високо налягане, таймер за автоматично
включване и настройка и други.

Принцип на работа на чилъра
в режим термопомпа
В стандартния режим на охлаждане, при подвеждане на топлина от

охлажданата среда, хладилният
агент в изпарителя кипи и преминава в парообразно състояние - пара с
ниско налягане, която постъпва в
компресор за сгъстяване до налягане на кондензация. Парата с високо
налягане в кондензатора се превръща в течност с високо налягане,
която се събира в ресивер. Оттам
тя преминава последователно през
филтър-изсушител, електромагнитен клапан, терморегулиращ вентил,
в който се превръща в течност с
ниско налягане за сметка понижаване на налягането до стойности на
изпарение, и постъпва в изпарителя.
На пътя на хладилния агент е поставен обратен клапан, който осигурява неговото движение в определено
направление, и триходов клапан.
Когато чилърът работи в термопомпен режим, се осъществява реверсивен хладилен цикъл, с помощта
на четирипътен вентил. Топлообменниците сменят своите функции - изпарителят става кондензатор, а
кондензаторът - изпарител. В изпарителя се подвежда топлина от нис-

копотенциален източник, течният
хладилен агент кипи при ниско налягане и се превръща в пара с ниско
налягане. Преминавайки през четирипътния вентил, в който с помощта на шибър се променя превключването на ходовете, парата с ниско
налягане постъпва в компресора и се
превръща в пара с високо налягане.
След това постъпва в кондензатор,
където топлината на кондензация се
използва за нагряване на вода. От
него течността с високо налягане,
по обходен тръбопровод с обратен
клапан, преминава през трипътен
вентил и постъпва в ресивера. Оттам, аналогично на предходната
схема, преминава през съответното
оборудване, превръща се в течност
с ниско налягане и постъпва в изпарителя.
За надеждната и безпроблемна
работа на чилъра в контура на хладилния агент се включват ресивер,
филтър-изсушител, контролен прозорец, четирипътен вентил, както и
регулираща и измервателна апаратура.
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Съвременни фотоволтаични
системи
Критерии за класификация и основни елементи
Технологиите за оползотворяване на слънчевата енергия са сред приоритетните направления в развитието на енергетиката в световен мащаб. Известно е, че за момента себестойността на произведената от фотоволтаични системи електроенергия все още не е конкурентна на традиционно
използваните технологии. Въпреки това, общоевропейската политика включва все по-широкото им
използване. И неслучайно през последните години и у нас се наблюдава инвестиционен интерес към
проекти, включващи изграждането на слънчеви централи за производство на електроенергия.
В предишен брой на списание Технологичен дом представихме основните технологични, конструктивни и
технически специфики на фотоволтаичните панели. Предмет на статията в настоящия брой са видовете фотоволтаични системи и базовите елементи, от които се
изграждат те.

Класификация на фотоволтаичните системи
Фотоволтаичните системи се отличават с голямо
конструктивно разнообразие, което определя и големия

брой критерии за класифицирането им. Спрямо типа на
използваните фотоволтаични клетки се предлагат фотоволтаици, изградени от монокристален силиций, поликристален силиций, кадмиев телурит, както и елементи
с тънкослойна структура. Освен тях съществуват и други
видове фотоволтаични клетки, включително съвсем нови,
които все още се намират на експериментален етап на
развитие.
Начинът на присъединяване на електрическия товар
също е сред основните критерии за класификация на
фотоволтаичните системи. Спрямо него, фотоволтаичните системи се делят на автономни, хибридни и неавтономни (свързани с електрическата мрежа).

Със и без концентратори и отражатели
Начинът на концентриране на светлината е друг критерий, по който могат да се класифицират фотоволтаичните системи. Според него системите са два вида използващи директна слънчева светлина (без концентриране), и системи с концентратори и отражатели.
Концентраторите и отражателите на слънчевата светлина (системи от огледала и лещи) могат силно да повишат плътността на лъчистата енергия, съсредоточена
върху единица площ от фотоволтаичната клетка. Съществуват клетки, които работят по-добре при по-висока
плътност на радиацията, но за момента те са скъпи и
все още са в процес на изследване. Обикновените, масово използвани клетки прегряват при концентриране на
твърде голям лъчист поток върху тях.
Друг критерий е

ориентацията на фотоволтаичните панели
Предлагат се статични панели - с фиксирана ориентация спрямо Слънцето, както и следящи системи, които позволяват ориентация по една или две оси. При системите с една ос на следене обикновено се проследява
движението на Слънцето в рамките на деня - от изгрев
до залез. От своя страна, при системите с възможност
за движение по две оси панелите се позиционират сезонно, отчитайки положението на Слънцето спрямо хоризонта.

ÑÒÐ.

38

3*2009

> åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò
Позиционирането на фотоволтаичните панели се използва, за да се осигури перпендикулярност между вектора на падащата светлина и равнината на фотоволтаика, като по този начин се осигурява нейното максимално използване. Изградените по света фотоволтаични централи с позициониране на фотоволтаиците показват сериозен ефект в сравнение със статичните системи. Въпреки това обаче, по ред причини - и технически, и икономически, инвеститорите за момента предпочитат основно статични панели, наклонени под ъгъл,
равен на географската ширина в мястото на инсталиране.
Съществуват достатъчно основания да се каже, че в
момента най-разпространени са фотоволтаичните централи, изградени с елементи от монокристален и поликристален силиций, без концентратори и отражатели и
без позициониране.

Автономни фотоволтаични инсталации
Този тип системи обикновено са с инсталирана мощност до няколко десетки kWp. Основното им приложение
е осигуряване на електроенергия в места, в които отсъства централно електрозахранване. Приложната област на автономните фотоволтаични системи е разнообразна, например различни съоръжения, които работят
в отдалечени от централната мрежа места, например маломощни предаватели за телекомуникационната индустрия, отдалечени вили, хижи и др. В някои държави с
такива фотоволтаични системи се захранват светещи
надписи по магистралите извън населените места, осветяват се преносими табели и временни заграждения.
В редица национални паркове, от екологични съображения, автономните фотоволтаични системи са единствените източници на електроенергия в заслоните, където
се използват не за осветление, а за задвижване на съоръженията за преработка на биологичните отпадъци от
посетителите. Според наличната информация най-големият пазар на автономни фотоволтаични системи в
световен мащаб е в САЩ. Причина за това е и фактът,
че 8% от населението на държавата живее на места без
централна електрификация.

Базови елементи на автономните системи
Основни елементи на една автономна система са
фотоволтаични панели, управлявани от контролер, акумулаторна батерия и инвертор. Контролерът осигурява оптимална работа на фотоволтаичните панели, като
поддържа работната им точка винаги в зоната на максимална мощност. На фигура 1 е показана зависимостта на мощността от напрежението на фотоволтаичен
панел, състоящ се от 48 силициеви клетки (две паралелно свързани групи, всяка с 24 серийно присъединени
клетки). Видно е, че кривата има ясно изразен максимум.
Контролерът има за задача да поддържа напрежението
на фотоволтаичния панел на стойност от около 17 V,
за да се осигури максимум на генерираната мощност. В
случай че напрежението нарасне над 18,5 V, панелът ще
работи в режим на празен ход, т.е. големината на тока
ще клони към нулата. Ако клетката се експлоатира в
режим, близък до късо съединение, токът ще е голям, но
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Фиг. 1.

Фиг. 4.

Фиг. 2.

Фиг. 5.

Фиг. 3.

напрежението малко, което на практика означава отново малка полезна мощност.
При промяна на условията на осветяване на фотоволтаичния панел,
оптималната работна точка се измества. Следователно, задачата на
контролера е да „проследява“ изместването на работната точка във
времето и да поддържа работата на
клетката непрекъснато в оптималната зона. Описаният процес е познат и с абревиатурата МРРТ
(maximum power point tracking).
За сравнение на фигури 2 и 3 са
показани зависимостите на мощността от напрежението на същия фотоволтаичен панел, но при различна
степен на частично затъмняване.
Ясно се вижда, че точката на максимална мощност би могла да се изме-
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сти значително в зависимост от
условията на работа. Също така са
възможни локални максимуми в кривата. Следователно, изборът на контролер е много важен, тъй като той
би следвало да поддържа възможността да открие глобалния максимум и
да осигури работа на панела именно
в точката на глобалния, а не в локалния максимум.
Също така в немалък брой приложения контролерът осигурява и оптимален режим на заряд на

акумулаторната батерия
Нейното предназначение е да акумулира излишната енергия, генерирана от фотоволтаиците през светлата част на денонощието, и да я
отдава през нощта, поддържайки
непрекъснато електрозахранването
на консуматорите. Известно е, че
към постояннотоковите шини биха
могли да се свържат директно постояннотоковите консуматори. Такива са някои видове осветители,
телевизори, радиоапарати, хладилници и др.

Роля на инвертора
в автономните системи
Задачата на инвертора е да преобразува постоянното напрежение в
променливо с промишлена честота,
което позволява директно захранване на всички консуматори, стандартно изпълнение. Разбира се, възможно е системата да бъде ограничена
само до постояннотоковата си част,
без инвертор и възможност за захранване на променливотокови консуматори. Такова е изпълнението на наймаломощните инсталации, например
системи, предназначени за захранване на преносимо оборудване, като
светещи табели, временни осветители и др. Автономните фотоволтаични системи без инвертор, напълно
логично, са и най-евтините. Използването на инвертор дава възможност
автономната фотоволтаична инсталация да осигури енергия с показатели, идентични с тези на централното електроснабдяване. Качеството
на електроенергията е на приемливо
ниво както по честота, така и по
ниво. За най-маломощните инстала-
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ствено за производство и продажба
на електроенергия, акумулаторната
батерия би могла да отсъства. Обикновено системата включва батерия
с малък капацитет, която осигурява
непрекъсваемо оперативно напрежение. При слънчевите централи товарът на постояннотоковите шини
се интерпретира като собствени
нужди на централата. В този случай
не е необходимо инверторът да е обратим. Поставят се обаче много посериозни изисквания към качеството
на променливотоковата електроенергия, която той осигурява.

Фиг. 6.

ции обаче инверторите се явяват
сериозно оскъпяване. Блокова схема на
примерна автономна фотоволтаична
инсталация е показана на фиг. 4.

Неавтономни фотоволтаични
инсталации
Основната разлика между слънчевите системи, свързани към мрежата (фиг. 5), и автономните системи
е в инвертора. Той трябва да осигурява надеждна работа в паралел със
захранващата мрежа. През светлата

част на денонощието инверторът
работи в генераторен режим, позволявайки енергията от фотоволтаика
да се отдаде в захранващата мрежа.
През нощта или при недостатъчно
слънцесветене инверторът преминава в изправителен режим. Той вече се
явява консуматор за захранващата
мрежа и осигурява захранване, както
и подзаряд на акумулаторната батерия.
Когато става въпрос за електрическа централа, предназначена един-

Хибридни фотоволтаични
исталации
В случаите, когато фотоволтаиците не са единственият локален източник на енергия, системите обикновено се наричат хибридни. На фигура 6 е показана блокова схема на
система с фотоволтаици и вятърен
генератор. Комбинирането на различни възобновяеми източници на електроенергия увеличава едновременно
и капацитета, и надеждността на инсталацията.
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Пречиствателни станции
за битови отпадни води
Част 1. Критерии за оценка степента на замърсеност, основни
етапи и схеми на пречистване

Проблемът с отсъствието на канализационна система и пречиствателни станции в не едно и две малки населени места у нас
не е от вчера. В резултат на бурното развитие на строителството по Черноморието, в курортните и вилни селища, както
и предвид появата на малки затворени комплекси извън населените места, този проблем се задълбочи. И никак не е трудно да
се намерят примери, в които отпадните води се заустват в
най-близкия водоем или дере. Освен че нарушава екологичното
равновесие и е предпоставка за развитие на алергии и вирусни
инфекции, тази порочна практика противоречи на цялата философия на европейското законодателство в областта. Опасността от санкции и спиране на финансиране са основната причина, за съжаление, която би могла да раздвижи сериозно решаването на този наболял проблем във вярната посока.
Очаквайки инвестициите в областта да се увеличат, обръщаме внимание на критериите, по които се
оценява степента на замърсеност,
както и на основните етапи на пречистване на битови отпадни води.

Какво включва понятието
битови отпадни води?
Като битови се определят предимно водите, които се формират от
жилищните и обществените сгради,
както и от битовите помещения на
индустриалните предприятия. Това
са отпадни води от кухни, бани, заведения за хранене и други. Обикновено те са замърсени с органични
вещества от растителен или животински произход, соли, киселини и
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различни химични елементи. Характерна тяхна особеност е, че количеството им, както и количеството на замърсителите в тях, не се запазват постоянни през цялото денонощието. Най-големи са количествата, които се наблюдават през сутрешните, обедните и вечерните
часове, а най-малки - около 3 - 4 часа
сутринта.

Степен на
замърсеност
на отпадните води
За да се проектира коректно една
пречиствателна станция за битови
отпадни води, е необходимо да се
установи качеството на водите. За
тази цел се използват различни фи-

зични, химични, биологични и бактериологични методи. Обикновено степента на замърсяване на отпадните
води се изразява с концентрацията
на замърсяващите ги вещества. Тя
представлява отношение между масата и обема на веществата. Основните показатели, които се използват
за определяне степента на замърсеност на отпадните води от битови
обекти, са:
Общ сух остатък. Чрез определянето му се получава цялостна картина за замърсеността. Обикновено тя се пресмята като отношение
на масата на сухия остатък към
обема на водната проба. Измерва се
в g/m3 или mg/dm 3. В общия сух остатък се съдържат минерални вещества, които обикновено се изразяват в проценти спрямо масата на
сухия остатък. Мярка за количеството на съдържащите се минерални вещества в общия сух остатък е т.нар. накален остатък.
Той се получава чрез накаляване на
сухия остатък в муфелна пещ, при
температура +600 °С, до постоянна маса. Разликата в масите на
сухия и накаления остатък на дадена проба се дефинира като накалена загуба.
Неразтворени вещества. Намиращите се в отпадните води неразтворени вещества обикновено
са с диаметър по-голям или равен на
10-4 mm и се намират в грубо и фино
диспергирано състояние. Те са във
вид на суспензии, емулсии и пяна. В
зависимост от плътността на ча-
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стиците, суспендираните вещества се утаяват, изплуват върху
повърхността на водата или остават в плаващо състояние.

БПК и ХПК
на отпадните води
Биохимична потребност от кислород (БПК) и химична потребност
от кислород (ХПК). Като дефиниция
БПК представлява онова количество
кислород, което е необходимо за
протичане на биохимичното окисление на органичните вещества в разтворено колоидно и суспендирано
състояние, за определен интервал
от време. Тъй като чрез БПК не
може да се отчете общата маса на
органичните вещества, съдържащи
се във водата, за да се получи поточна и по-пълна оценка на качеството органични вещества, е необходимо да се определи ХПК. Например БПК не отчита органичното
вещество, което се използва за
синтез и прираст на нови бактерии.

ХПК се дефинира като количество
кислород под чиста или свързана
форма, което е необходимо да се
внесе в отпадните води с цел протичане на пълно окисляване на всички органични вещества, съдържащи
се във водата.
ХПК и БПК представляват международно признат показател за оценка на замърсеността на отпадните
води. Като правило - химичната потребност от кислород е по-висока от
биохимичната. Разликата се дължи на
наличието на примеси във водата,
неокисляващи се по биохимичен път,
и на количеството органични вещества, които се изразходват за изграждане на клетките на микроорганизмите.
За битовите отпадни води БПК
и ХПК могат да се приемат за приблизително равни, тъй като при
пречистването им кислородът се
консумира основно от микроорганизми. Обикновено за битовите
отпадни води БПК се равнява на 85

- 90% от ХПК или средно БПК =
0.86.ХПК. Съотношението между
БПК и ХПК се използва като показател за възприемане или отхвърляне на даден метод за пречистване
на отпадните води. Например при
съотношение БПК/ХПК > 0,5 се приема биологично пречистване на
отпадните води. Ако обаче стойността на съотношението е пониска от 0,5, прилагането на този
метод се смята за нецелесъобразно.
На основата на тези показатели
се подбират най-целесъобразните в
конкретния случай методи и съоръжения за постигане на желания пречиствателен ефект. Счита се, че
най-рационален е подходът, базиран
на разработването на няколко варианта и последващото им сравняване на базата на комплекс от технико-икономически показатели. Те
се съобразяват със санитарно-хигиенните и екологичните изисквания.
Препоръчително е да се проучат

3*2009 ÑÒÐ. 43

> ÂèÊ îáîðóäâàíå
възможностите за вторично използване на пречистените води и стабилизираните утайки.

Етапи
на пречистване
За да не се допусне вредните вещества, съдържащи се в битовите
отпадни води, да попаднат в околната среда, се използват различни
химични и биохимични технологии,
целящи пречистването им до безопасна степен. За целта се използват основно няколко метода - механични, физико-химични, химични и
биологични. Изборът на метод зависи от характера на замърсяването и от степента на вредност на
примесите. Обикновено преди биологичното и физико-химичното пречистване се провежда механично
пречистване, което е с цел отстраняване на неразтворените вещества. То включва процесите:
прецеждане през сита и решетки,
утаяване на суспендирани частици
с по-голямо обемно тегло от водата под действието на гравитационните сили и филтриране на фините суспендирани вещества. Тъй
като при този метод се отстраняват най-вече едри механични примеси и утайки, той по-често се
явява първи етап от пречистването на водите и много рядко се
прилага като единствен и окончателен метод. Обикновено на етапа се задържа около 60% от цялата маса на неразтворените вещества, а органичната замърсеност
се понижава от 15 до 35%. По този
начин се предпазват от задръстване и следващите пречиствателни
съоръжения.
Механично сепарираните отпадъци се третират по различен начин в
зависимост от вида си, например, те
могат да се подложат на изгаряне или
да се изхвърлят на специално определени за целта сметища. В редица
приложения е възможно дори да се
използват за храна на животни. За
интензифициране на процеса на механично пречистване се препоръчва
предаерация, биокоагулация с актив-
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на утайка или избистряне през суспендиран слой флокули.

Процесът
на коагулация
За да се пречистят отпадните
води в съответствие с нормативно
определените пределни концентрации на вредните вещества, както
вече бе споменато, механичното
пречистване не е достатъчно. По
тази причина в схемата за пречистване се включват и физико-химично, и биологично пречистване. При
битовите отпадни води физико-химичното пречистване не намира
широко приложение. То се използва
предимно за пречистване на промишлени отпадни води.
За отпадни води от градски райони често се прилага процесът коагулация, при който се повишава
ефектът на пречистване на водите
от диспергирани и колоидни замърсяващи вещества. За целта се използват минерални коагуланти и флокуланти. Веществата, които се образуват при този процес, се утаяват
или флотират. Използваните методи са и електрокоагулацията, както
и флотацията, при която чрез диспергиране на газове в пречистваната
вода замърсяващите вещества се
изнасят на повърхността й.

Същност на биологичното
пречистване
Поради високото съдържание на
органични замърсители в битовите
отпадни води, за тяхното пречистване е необходимо да се използват комбинирани методи. Те включват химическа подготовка и биодеградация с
използването на микроорганизми,
известни в практиката като активна утайка (АУ).
АУ от микроорганизми, на която се
основава биологичното пречистване,
представлява единичен щам или комплекс от щамове, които при подходящи условия на развитие (температура, киселинност и др.) и в присъствието на кислород се размножават,
консумирайки органичните замърсители от отпадните води. В от-

съствието на кислород се осъществява т.нар. анаеробна биодеградация, при която други типове микроорганизми предизвикват процеси на
пречистване.
Съоръженията, които се използват
за осъществяване на биологичното
пречистване, могат да бъдат разделени в две основни групи - съоръжения, в които пречиствателните процеси протичат в условия, близки до
естествените; и такива, при които
процесите протичат в изкуствено
създадени условия.

Дълбоко пречистване
на отпадните води
Повишените изисквания към качеството на биологично пречистените
води налагат тяхното допречистване. Често този етап е наричан трето стъпало, или дълбоко пречистване.
На този етап от пречистената
вода се отстраняват азотът и фосфорът и се намалява съдържанието
на неразтворените вещества. Пречистените води се подлагат и на
обеззаразяване, с което се цели окончателно ликвидиране на останалите
патогенни микроорганизми, както и
недопускане на заразяване на водоприемника.

Схеми на пречистване
на отпадните води
В зависимост от концентрацията
на замърсяващите вещества в отпадните води се прилагат различни
схеми за пречистването им. Както
вече бе подчертано, принципно те
включват комплекс от четири основни блока, в които се осъществява
механично и биологично пречистване,
обеззаразяване и третиране на утайките.
В някои случаи, например, при малки количества на отпадните води е
възможно да се използва само механично пречистване. Обикновено технологичната схема включва съоръженията - решетка за задържане на
едри примеси; песъкозадържател за
тежки примеси от минерален произход; утаители за отделяне на орга-
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нични вещества; хлораторно стопанство; метан-танкове или открити изгниватели, както и изсушителни полета за изгниване на утайките (б.ред. обикновено технологичната схема не включва изсушителни полета). При
големи водни количества обаче е необходимо механичното пречистване да бъде последвано от биологично
стъпало или съоръжения за физико-химично пречистване. Например биологичното пречистване на водни количества около 50 хил. куб. метра/d се осъществява с едностепенни и двустепенни биологични филтри. При поголеми водни количества - от порядъка на 50 - 100 хил.
куб. метра/d, е подходящо използването на биологично
пречистване с едностепенни или двустепенни биобасейни.
Водата, преминала през по-малки пречиствателни
станции с биофилтри, постъпва във вторични утаители. При по-висока замърсеност може да се предвиди и
рециркулация на биологично пречистената вода. Преди да се заусти в приемника, избистрената вода се дезинфекцира и обеззаразява. Изгнилите утайки се изпращат за обезводняване в изсушителни полета. В по-големи пречиствателни станции за обезводняване на
утайките се използват филтърпреси, центруфуги или
вакуумфилтри.
Когато се използва схема с биобасейни, механичното пречистване включва съоръженията - решетки, песъкозадържатели, предаератори и първични утаители. В
биобасейна пречистените от механични примеси води
се аерират, а органичните вещества се минерализират в аеробни с помощта на активна утайка. След биобасейна водата постъпва във вторичен утаител, в
който се отделя активната утайка. В биобасейните
количествата активна утайка непрекъснато нарастват, което налага непрекъснатото им извеждане от
системата. Излишните количества се изпращат в уплътнители, където обемът намалява за сметка на влажността им.
В процеса на планиране на разположението на съоръженията, включени в състава на пречиствателните
станции, обикновено се използват два подхода - принцип
на блоковата и на функционалната компановка.

отделни елементи, се налага спиране на работата на
целия блок. Друга специфика на блоковата компановка е
при необходимост от разширение, всички съоръжения в
блока да се разширяват едновременно.

Функционалната компановка по-гъвкава
Функционалната компановка се характеризира с подобра експлоатационна гъвкавост. Използва се ефективно
в райони с различна топография, а при необходимост от
разширяване на отделни елементи, не се налага едновременно разширяване и на всички останали. Най-често се
изпълнява чрез комбиниране на различни видове съоръжения. Широко се използват комбинирани съоръжения, включващи първични утаители, биохимични реактори и вторични
утаители.
Освен основни съоръжения, пречиствателната станция включва и редица спомагателни елементи. Сред тях
са:
n устройства за равномерно разпределение на отпадните води и утайките между отделните пречиствателни съоръжения и стабилизаторите за утайка;
n устройства за изключване от действие, изпразване и
промиване на различните съоръжения;
n устройства за измерване на количеството на пречистваните води, суровите първични утайки, количеството изразходван въздух и др.

Блоковата компановка икономически по-изгодна
Блоковата компановка се приема за икономически поизгодно решение, тъй като протичането на всички процеси се осъществява в общ блок. Използват се общите
стени на съседни съоръжения и се съкращава дължината
на различните канали и тръбопроводи. Използването на
блоковата компановка се характеризира и с по-малка заемана земна площ, както и с възможност при разширяване на станцията новият блок да се изгради, без да се
оказва влияние върху работата на вече функциониращите блокове. Недостатъците на блоковата компановка са
свързани, предимно, със зависимостта на отделните
съоръжения в блока. При необходимост от ремонт на
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Офисно осветление
Нови технически решения в областта и методи за бързо
изчисляване броя на осветителите

Както сме споменавали в предишни броеве на сп. Технологичен
дом, стандартизационната рамка в областта на осветлението
на работното място се формира от БДС EN 12464:2004 „Светлина и осветление. Осветление на работни места“. Стандартът
въвежда комплекс от фактори, влияещи върху осветителната
уредба, които трябва да бъдат предвидени в процеса на проектиране, нормите на осветеността на работното място и техните препоръчителни стойности. Разглеждали сме и видовете
осветителни тела, подходящи за инсталация в офисни помещения, както и основните принципи на проектиране. Специално внимание бе отделено и на възможностите за управление на осветлението, в зависимост от слънчевото греене, и на стандарта за
цифрово управление на осветителни системи DALI.
В настоящата статия продължаваме темата за офисното осветление с представяне на новите технически решения в областта. Сред разгледаните аспекти на темата са
биодинамичното осветление, методите за бързо изчисляване броя на
осветителите, дефиниране на зоната около работното място и яркоТаблица 1.
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стта на необходимото осветление,
както и критичният ъгъл на отражение на светлината.

Биодинамичното осветление
От техническа гледна точка, основни характеристики на концепцията за биодинамично осветление са
плавно регулиране на интензитета и

цвета на светлината, респективно
на цветната температура. Осветителните уредби за биодинамично
осветление обикновено се изпълняват
от трилампови луминесцентни осветители с различна цветна температура. Всяка лампа е с димируема електронна пуско-регулираща апаратура
(ЕПРА).
Сред основните предимства на
биодинамичното осветление е формиране на светлинна атмосфера,
близка до създаваната от естественото осветление в затворени работни помещения. Част от помещенията в съвременните бизнес сгради са изцяло лишени от достъп на
естествена светлина. Използването на биодинамично осветление в
тях създава благоприятни възможности за труд и почивка. Друго предимство на системите за биодинамично осветление е възможността за
създаване на различни светлинни
сцени, в зависимост от възрастта
на работещите; вида на зрителната работа и индивидуалното психическо състояние на пребиваващите
в помещението.
Счита се, че биодинамичното осветление оказва благоприятно влияние върху биологичния ритъм на хората и е предпоставка за повишаване
работоспособността на работещите. Направени анализи свидетелстват, че използването на биодинамично осветление способства за
намаляване на необходимото време за
извършване на дадена дейност. Установено е, също така, че спектърът
на изкуствената и дневната светлина оказват влияние върху чувството
на умора - високите стойности водят по-висока степен на умора, а
ниските - до по-ниска.
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форт и UGR;

Таблица 2.

n разпределението на коефициента

на пулсации на светлината и др.
Добре е проектантите да имат
предвид, че не всички софтуерни пакети за изчисляване на осветлението са актуализирани в съответствие
с изискванията на европейските
стандарти - по отношение на дефиницията на работна повърхност и
зоната около нея спрямо експлоатационния фактор EF (не коефициент на
запаса Кз) и други.

Бързо изчисляване броя
на осветителите

Специални луминесцентни
лампи и I-панели
Наред с развитието на биодинамичното осветление, при което се
изменя както цветната температура, така и нивото на осветеността,
са разработени и специални луминесцентни лампи, които се базират на
откриването на третия фоторецептор и въздействието, което оказва
върху него синята светлина. Този тип
лампи излъчват естествена студено-бяла светлина, която съдържа
повече електромагнитни вълни, съответстващи на синята дължина на
вълната. Когато се използват за
индиректно осветление (насочени
към тавана), тези осветители създават реален ефект за синьо небе, т.е.
създава се илюзията, че в помещението има естествена дневна светлина. Проведени тестове с подобни
лампи показват увеличаване на производителността на труда с повече
от 10%, благодарение на постигнатите по-висока активност, жизненост
и съсредоточеност на работещите.
Сред най-новите технически раз-
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работки в областта на офисното
осветление са и т.нар. I-панели. Представляват светодиодни панели с
размера на строителните модули,
които създават приятна атмосфера
без отразен блясък, поради ниския
интензитет и липсата на заслепяване.

Специализирани пакети
за проектиране на осветление
През последните години все поспециализираните софтуерни продукти, предназначени за проектиране на
осветителни уредби, се превърнаха в
задължителен инструмент на проектантите. Тези пакети изчисляват
количествени и качествени показатели на вътрешни осветителни уредби,
сред които:
n средна осветеност и яркост на
работната повърхност, стените
и тавана;
n разпределение на хоризонталната,
цилиндричната и вертикалните
осветености в четири посоки (директна + индиректна компонента);
n показател на заслепяване, диском-

В случаите, когато се налага бърза
оценка на необходимия брой осветители, могат да се използват различни методи за изчисление, при които
не е нужно пресмятане на формата и
размерите на стаята или на коефициентите на отражение на отразяващите повърхности (таблица 1).
Монтажната височина Ply е равна на
височината на стаята минус височината на работната маса (повърхност). Например, средната осветеност е 50lx с 4 осветителя, разположени в стая от 70 квадратни метра
площ, с височина на окачване Lph =
2,65 метра. С 8 осветителя, средната осветеност и Е = 100 lx. Известно е, че средната осветеност нараства почти пропорционално с броя на
осветителите. Следователно, 16
осветителя ще дадат около 200 lx и
т.н. При разглеждане на данните в
таблица 1 е добре да се обърне внимание на коефициентите на отражение 80/80/30 и на коефициента, отчитащ поддръжката, за които се
отнасят те.

Оценката на заслепяването
от осветителите
се базира на т. нар. UGR (Unified Glare
Raiding), по формулата:
UGR = 8log10 ((0.25/ Lb) x Σ(L2 ω/p2)).
UGR е унифициран, уеднаквен индекс в
международен мащаб, разработен от
Международната комисия по осветление. Той дава оценка за прякото
въздействие върху наблюдателя и
приема следните стойности: 10, 13, 16,
19, 22, 25 и 28. Счита се, че ако UGR
има стойност, по-малка или равна на
13 - няма заслепяване. Ако индексът е
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Фиг. 1.

Фиг. 2.

Фиг. 3.

13 или 16 - осветителят е подходящ
за прецизна зрителна задача. Стойности на UGR, равни на 16 или 19, се
отнасят за осветител, подходящ за
средна зрителна задача; 19 и 22 - за
умерена зрителна задача. В случай че
индексът е в интервала между 22 и 28,
осветителят би могъл да се използва
за несложна зрителна задача. Ако превишава тези стойности, се счита, че
той не е подходящ за работно осветление. Заслепяването се оценява по
този начин единствено в Европа. В
САЩ е възприет методът VCP (Visual
Comfort Probability).
В таблица 2 са посочени стойности на UGR за различни условия в
помещението. Когато размерите и
коефициентите на отражение на
стаята са известни, могат да се
отчетат некоректни стойности за
броя на осветителите, от таблицата за UGR. Определеният брой осветители следва да бъде коригиран за
позицията на наблюдателя; истинското разстояние между осветителите, както и по отношение на истинските използвани лампи.

Осветлението на зоната
около работното място
Стандартът БДС EN 12464:2004
дефинира размера на непосредствената зона около работното място и
яркостта на необходимото осветление. В случая, онагледен на фигура 1,
непосредствената заобикаляща среда е ивица, с ширина 0,5 метра, по
цялата зона на действие. Работната зона е непосредствено около работното място. Периферната зона
представлява площ около работната
зона, която за конкретния пример е с
ширина 0.5 и 0.7 m ширина. За тях
важат различни стандартизационни
изисквания по отношение на осветлението.

Критичен ъгъл на отражение
на светлината
Преди десетина години един от
големите проблеми в процеса на проектиране на осветлението в компютърни зали бе появата на отразен
блясък върху екраните на мониторите. Тогава проблемът допълнително
се усложняваше от технологичните

несъвършенства на екрана. На фигура 2 е онагледен критичният ъгъл, при
който се избягва отразената светлина от дисплея (вляво), както и защитният ъгъл и ъгълът на заслепяване (за точков и за линеен светлинен източник - вдясно).
Днес, проблемът все още съществува, но при плоските монитори решаването му е значително по-лесно.
Отразен блясък възниква както от
проникваща дневна светлина през
прозорците, така и от неправилно
разположени осветители на тавана
или стените. За решаване на проблема - през деня, се търси най-благоприятното разположение на работните
станции спрямо прозорците. Препоръчва се светлината да идва отляво, а
не отпред или отзад на работещия
(фиг. 3). При изкуственото осветление този проблем е решен с новите
осветители, създадени специално за
компютърни зали, чиято габаритна
яркост се ограничава. Все пак, за
предпочитане е прилагането на индиректно осветление в този вид помещения.
3*2009 ÑÒÐ. 49
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Работно облекло и предпазна
екипировка
Съвременни изисквания към работното облекло и личните
предпазни средства, използвани в строителството
Всеки работодател в сферата на строителството има задължението да осигури благоприятни условия на труд на служителите
си, като гарантира безопасност и сигурност на работното място
чрез използване на подходящо облекло и лични предпазни средства.
Без да се спираме на степента, в
която и работодателите, и работещите спазват нормативно регламентираните си задължения, ще обърнем
влияние на законовата рамка в областта. Изискванията са поместени в
Наредба 3 „Безопасност и здравословни условия на труд в строителството“, в сила от 2001 г. В нея са описани минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите чрез използване на лични
предпазни средства на работното
място. Обект на настоящата статия
са съвременните изисквания към производството, нивото на защита и
използваните материали в работното облекло и личната предпазната
екипировка.

Лични предпазни средства
По смисъла на наредбата, лично
предпазно средство (ЛПС) е всяко
устройство или средство, предназначено да се използва от едно лице, с цел
да го предпази от една или повече
възможни опасности, заплашващи
неговото здраве и безопасност. Като
ЛПС се определя също съвкупността
от устройства или средства, взаимно свързани от производителя, целящи да предпазят едно лице от опасности, които могат да се проявят
едновременно. Като лично средство се
дефинира и всяко предпазно устройство или средство, свързано неделимо или делимо с лично средство без
защитна функция, използвано от лицето за извършване на определена дейност.
Личните предпазни средства трябва да отговарят на нормите, осигуряващи безопасност и опазващи здравето. Те следва да съответстват на
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изискванията, свързани с оценяване
на съответствието на такива изделия и със свободното им движение на
пазара. Съгласно текста на наредбата, лични предпазни средства се използват, когато рисковете не могат
да бъдат избегнати или намалени в
достатъчна степен чрез средства за
колективна защита, както и посредством мерки, методи и процедури по
организация на работата.
Съгласно нормативния документ,
е задължително ЛПС да осигуряват
защита от рисковете, за които се
прилагат, без те самите да водят до
увеличаване на риска. От тях се очаква да отговарят на условията на
съответното работно място. Също
така трябва да са съобразени с ергономичните изисквания и здравословното състояние на работещите.
Важно е и да съответстват на размерите на използващия ги, ако е необходимо, след подходящо регулиране.
Когато е налице повече от една опасност, работещите следва да носят
повече от едно лично предпазно средство. Те трябва да са съвместими и
при едновременното им използване да
продължават да бъдат ефективни
срещу съответните опасности.

Времето и условията за използване
на личните предпазни средства се
определят в зависимост от конкретното работно място, от експозицията, от степента на риска и от характеристиките, от ефективността на ЛПС.
Личните предпазни средства, по
принцип, са предвидени за индивидуално използване, но когато е необходимо те да се използват от повече от
едно лице, трябва да се вземат под-

ходящи мерки. Целта е да не се допусне възникването на хигиенни и здравословни проблеми, произтичащи от
различните ползватели. Материалите
трябва да са внимателно подбрани, за
да не оказват вредно влияние върху
хигиената и здравето на хората. Също
така повърхностите на всяка част на
ЛПС, които са или могат да влизат в
контакт с ползвателя при използването им, не трябва да са грапави или да
имат остри ръбове, издатини и др.,
които биха могли да предизвикат силно нараняване или дразнене. ЛПС не
трябва да пречат на извършването на
движения, на заемането на различни
пози на тялото, на сетивните възприятия, както и да предизвикат движения, които биха поставили в опасност
ползвателя или други лица.

Задълженията на работодателя
са законово обусловени в нормативния
документ, по-специално в чл. 12. Той
гласи: „Работодателят предварително информира всеки работещ за рисковете, от които го защитават личните предпазни средства, които той
му предоставя за ползване“. Освен
това за всяко лично предпазно средство в предприятието (организацията) се осигурява достъпна за работещите информация по отношение прилагането на изискванията от нормативния документ. Работодателят
трябва да осигурява на работещите
и обучение, както и да организира
демонстрации за използването, съхраняването и начините за проверка на
изправността на личните предпазни
средства. Важно изискване към ЛПС е
условието да се използват по предназначение, само в редки случаи при специфични и изключителни обстоятелства се допуска отклонение от нормата.

Задължения на работещите
Работещият е задължен да спазва инструкциите на работодателя и
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производителя на ЛПС. Според нормативния документ, самият производител е длъжен да пуска на пазара ЛПС
придружени с инструкция за употреба. Инструкцията за употреба трябва да е изчерпателна и разбираема,
както и да съдържа името и адреса
на производителя и на лицето, което
го пуска на пазара. Инструкцията би
следвало да дава и необходимата информация за съхраняване, употреба,
почистване, поддържане, обслужване,
дезинфекция, препарати за почистване и др.

Оценка на предпазните средства
Преди да влязат в експлоатация,
личните предпазни средства се оценяват от работодателя. Самата
оценка е в съответствие с ал. 1, която включва: анализ и оценка на рисковете, които не могат да бъдат
избегнати по друг начин; определяне
на характеристиките, които всяко
лично предпазно средство трябва да
притежава, за да е ефективно срещу
рискови ситуации; отчитане на всички рискове, произтичащи от използването им. Оценката включва и сравняване на характеристиките на ЛПС и
необходимите специални работни
облекла. Работодателят определя
работните места и видовете работа,
при които се използват лични предпазни средства. Това се прави на основата на извършена оценка на риска на
работното място. За целта се прави
списък от дейностите, които могат
да изискват прилагане на лични предпазни средства.
След извършване на изискващите
се от тази наредба дейности, работодателят съставя пълен списък,
който съдържа: работните места,
професиите и видовете работа, за
които се използват ЛПС; вида, наименованието и точната идентификация
на всяко лично предпазно средство;
конкретните опасности, за които се
прилагат посочените ЛПС и срокът за
износването им. Списъкът се обявява
пред работещите, а личните предпазни средства им се предоставят в деня
на постъпване на работа.

Експлоатация на ЛПС
Съгласно текста на наредбата
работодателят трябва да осигури
използването само на изправни и
отговарящи на изискванията лични
предпазни средства. За тази цел

трябва да следи и да се полагат грижи за тяхното почистване, дезинфекциране, дегазиране, дезактивиране,
ремонтиране и други действия по
поддържането, както и периодичната подмяна на ЛПС.
Употребата на личните предпазни
средства се осъществява постоянно,
когато опасностите действат непрекъснато и периодично - когато
опасностите възникват при определени видове и условия на работа. Използват се и аварийно - при възникване
на аварии, бедствия, катастрофи и
други подобни обстоятелства. ЛПС,
които се използват аварийно, се съхраняват на места, определени от работодателя със заповед. Работната
екипировка се проверява периодично
от работодателя, който след проверката трябва да състави протокол.
Когато бъде открита неизправност
на ЛПС, работещите са задължени
веднага да уведомят работодателя, за
да бъдат взети необходимите предпазни мерки.

Допълнителни изисквания към ЛПС
Съществуват и допълнителни
изисквания към ЛПС, свързани с някои
техни конструктивни особености.
Сред тях е необходимостта специалното работно облекло да осигурява
въздухопропускливост, когато плътно
покрива части на тялото. Изискването е с цел да се ограничи изпотяването в резултат на носенето му.
Когато въздухопропускливостта не е
възможна, облеклото трябва да е
снабдено с материали и/или приспособления, позволяващи абсорбирането на потта.
В Наредбата има специална клауза, която дефинира изискванията към
личните предпазни средства, предназначени за лицето, очите и дихателните пътища. Необходимо е те да
се проектират и произвеждат така,
че да ограничават минимално видимостта или полето на зрение на ползвателя. Окулярните системи на ЛПС
трябва да притежават степен на оптична неутралност, съответстваща
на прецизността или продължителността на извършваната дейност от
ползвателя. При необходимост трябва да се обработят или снабдят със
средства, позволяващи да се избегне запотяването им, а в случаи, при
които ЛПС е предназначено за ползватели, нуждаещи се от корекция на

зрението, трябва да позволяват носенето на очила или контактни лещи.
Специалната работна екипировка,
която е предназначена за употреба в
експлозивна атмосфера, трябва да се
проектира и изпълни така, че да не е
източник на образуване на електрическа, електростатична или получена в резултат на механичен удар
искра или дъга, които могат да предизвикат възпламеняване на експлозивната смес.
Когато характеристиките им, определени от проектанта, биха могли
да се променят поради стареене, върху
всяко ЛПС или негова заменяема част,
както и върху опаковката му се маркира, по траен начин и без риск за
неправилно тълкуване, датата на
производство. Ако е възможно, би следвало да се маркира и крайната дата
на допустима употреба. При положение, че производителят не може да
даде информация за срока на използване на ЛПС, той е длъжен да предостави писмена информация за качествата на модела, условията за съхраняване, използване, почистване, обслужване и поддържане, която да дава
възможност на потребителя да определи срока на употреба.

ЛПС, използвани при спешни
действия
както и такива, предназначени за
бързо поставяне и/или сваляне, трябва да се проектират и произвеждат
така, че да могат да се поставят и/
или свалят за възможно най-кратко
време. Всяка система за закрепване и
поддържане на ЛПС в правилно положение или за сваляне от ползвателя
следва да дава възможност за бързо и
лесно опериране. Инструкцията за
употреба на ЛПС трябва да съдържа
данни, предназначени за компетентни, обучени и квалифицирани лица. Тези
лица трябва да осигурят правилното
използване на специалното работно
средство от ползвателя.
Темата за личните предпазни средства
и работните облекла, необходими при работа в строителния сектор, продължава
в други броеве на сп. Технологичен дом. В
следващите материали ще бъдат разгледани по-детайлно изискванията към сигналната маркировка на облеклата, средствата за защита срещу падане, статичен натиск, шум, топлина, ниски температури, електрически ток и др.
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Проектиране и експлоатация
на сградни газови инсталации
Наредба №6 обосновава правилното проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение и доставка
на природен газ. Нормативният документ е от 25.11.2004 и е утвърден от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на енергетиката и енергийните ресурси.
В този брой на списание Технологичен дом ще обърнем специално внимание на експлоатацията и проектирането на обектите и съоръженията
на сградната газова инсталация,
като основно ще се движим в рамките на посочения документ.

Общи изисквания
Нормативният документ дефинира сградните газови инсталации,
които, според него, представляват
съвкупността от газопроводите,
съоръженията и уредите за природен
газ, както и комините за отвеждане
на димните газове от газовите уреди след границата на разпределителната мрежа.
В него още е посочено, че в жилищни сгради - етажна собственост,
сградна газова инсталация е всяка
газова инсталация от вътрешните
газови инсталации на потребителите в отделните имоти, която започва след средствата за измерване на
природния газ - собственост на разпределителното предприятие, както
и газовата инсталация в общите
части на сградата, захранваща отделните газови инсталации на потребителите. А в административни и
общественообслужващи сгради
сградната газова инсталация е
вътрешна и започва след границата
на разпределителната мрежа. Тя се
проектира като съвкупност от газопроводите, съоръженията и уредите
за природен газ, в т.ч. комините за
отвеждане на димните газове от
газовите уреди. В член 133 от Наредба №6 са описани по-специфичните
особености при проектирането на
сградните газови инсталации, които
трябва да са с налягане до 0,01 МРа
включително. Допуска се и в помещения на отоплителни котелни, изградени в сгради, да се проектират га-
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зопроводи с налягане до 0,5 МРа включително, при условие че са осигурени
работна и аварийна вентилация, газосигнализация и взривобезопасно
осветление.

Газопроводи на сградни газови
инсталации
Нормативният документ постановява газопроводите на сградните газови инсталации да се проектират от
безшевни или електрозаварени стоманени тръби, медни тръби, тръби от
полиетилен с висока плътност, тръби
от пластифициран поливинилхлорид и
от други видове тръби, предназначени за природен газ. Открити инсталации се проектират само от метални тръби. Но се допуска и проектиране на открити инсталации от тръби
от друг материал, предназначени за
вграждането им в открити инсталации. Резбови и фланцови съединения се
допускат само в местата на монтиране на арматура и контролно-измервателни уреди и присъединяване на
консуматора на газ. В зависимост от
външния диаметър на стената на
медните тръби в сградни газови инсталации, номиналната им дебелина се
определя, както следва: при диаметър
до 22 mm - 1 mm; при диаметър над 22
до 42 mm - 1,5 mm; при диаметър над
42 до 89 mm - 2 mm; при диаметър над
89 до 108 mm - 2,5 mm; при диаметър
над 108 mm - 3 mm. Възможно е металните газопроводи в сгради да се изолират електрически от разпределителните стоманени газопроводи с изолиращ елемент. Но в близост до входа и изхода от сградата на захранващия газопровод се предвиждат спирателен кран и разглобяема връзка.
Също така монтирането на газовите уредби трябва да е в съответствие с техническите спецификации
и инструкциите на производителя,

определени в проекта. Според чл. 138,
газовите уреди трябва да се монтират на разстояние най-малко 0,4 m от
леснозапалими материали, а разстоянието може да бъде намалявано,
като се вземат предпазни мерки,
осигуряващи при номинална мощност
на уреда повърхностна температура
на леснозапалимите материали не повисока от 85 °С. Там е посочено и
изискването към газовите уреди „да
се свързват към газопроводите с
твърди връзки“, но се допуска и използването на гъвкави връзки при
работно налягане на природния газ до
0,01 МРа, при условие че се спазват
специални норми при проектирането
им. А те са: да са възможно най-къси;
да могат да работят при най-високата и най-ниската работна температура и при работно налягане 1,5
пъти по-високо от максималното
работно налягане, но не по-ниско от
0,015 МРа; да са съоръжени с трайно
закрепени фитинги; да се закрепват
по начин, който не позволява завъртане и опасност от нараняване.
Друго важно изискване към проектирането на газопроводите е да се
монтират под мазилката без кухина
около тях при налягане на природния
газ до 0,01 МРа включително. А при
преминаването на газопроводите
през стени и подове се предвижда
защитен кожух (обсадна тръба). Но
трябва да се има предвид чл. 140 от
наредбата, според който не се допуска преминаване на газопроводи през:
вентилационни тръби; димоотводи;
асансьорни шахти.

Проектирането на сградни
газови инсталации
При газови инсталации за сгради не
трябва да се излиза от нормативната рамка, и по-точно чл. 141, според
който сгради с височина до 15 m включително трябва да се проектират,
като: вертикалният газопровод (общ
или индивидуален) се предвижда за
монтаж открито в общите части на
етажните и/или междуетажните площадки - в стълбища и стълбищни площадки; изходящите от газозамерните

> ñèãóðíîñò
табла (ГЗТ) газопроводи се предвиждат за полагане на открито на височина не по-малко от 2 m в стълбищата и/или междуетажните площадки,
при което не се затруднява използването на последните; таблата за разходомери за природен газ се предвиждат за монтаж в етажните или междуетажните площадки на места, незатрудняващи използването на
стълбищата, и на височина, която
позволява отчитане на разходомерите; таблата за разходомери за природен газ се осигуряват с вентилационни отвори за връзка с обема на стълбището. Когато се проектират газопроводи през стълбища и стълбищни площадки за сгради с височина над 15 m,
освен изискванията на чл. 141 трябва
да се спазват и следните изисквания:
в най-ниската част на входа на сградата се предвижда вентилационен
отвор със сечение, равно или по-голямо от 100 кв. см; в най-високата част
на стълбищата се предвижда вентилационен отвор със сечение, равно или
по-голямо от 100 кв. см; на всеки 10 m
височина от сградата се предвижда
междинен вентилационен отвор със
сечение, равно или по-голямо от 100
кв. см. А при сгради, които разполагат
с изградени и отделни аварийни
стълбища, се допуска газопроводите
да преминават през аварийните
стълбища и стълбищните площадки
единствено при осигуряване най-малко на едно от следните изисквания,
посочени в чл. 142: газопроводите да
са разположени в инсталационни шахти или канали от негорими материали с граница на огнеустойчивост 90
min; шахтите се вентилират поетажно или общо, като вентилационните
отвори са със сечение 100 кв. см и
нямат връзка с въздуха на стълбището; вентилация не се изисква, ако шахтите са плътно запълнени с негорим
материал; газопроводите са разположени върху негорими носачи под замазка с дебелина най-малко 15 mm без
въздушен луфт.

Газови уреди към сградни газови
инсталации
Газовите уреди, предназначени за
сградни газови инсталации, се проектират при спазване изискванията на
БДС EN 30-1-1 и на съответните
нормативи и стандарти, посочени в
чл. 145. Според този казус разстоянието между газовите уреди трябва
да е най-малко 0,4 m от леснозапали-

ми материали, но също така се допуска да бъде намалявано, при условие че се вземат предпазни мерки. Те
трябва да осигурят номинална мощност на уреда, при което повърхностната температура на леснозапалимите материали не трябва да е повисока от 85 °С. При номинална мощност на уреда в процеса на експлоатация повърхностната температура на елементите на носещите строителни конструкции не може да превишава 45 °С.

Изисквания към помещенията
за газови уреди
Според чл. 146, газовите уреди и
котелните инсталации (котли, пещи,
агрегати и др.) се проектират в подземни и надземни помещения, като
местоположението, големината и
функционалното им предназначение
осигуряват необходимите условия за
техния монтаж и безопасна експлоатация. Но не се допуска монтиране на
газови уреди: в стълбища, с изключение на жилищните сгради до два
етажа с не повече от две жилища; в
санитарно-хигиенни помещения (бани,
тоалетни и др.) без осигурена естествена вентилация чрез външни прозорци или с принудителна смукателна вентилация; в помещения, в които
се съхраняват взривоопасни или леснозапалими вещества, чието запалване може да предизвика експлозия. В
нормативния документ газовите уреди са разделени на няколко вида. Тип
„А“ с обща номинална мощност до 11
kW се допускат в помещения с обем
най-малко 20 куб. м и с една външна
врата на фасадата или с отварящ се
прозорец. Допускат се газови уреди
в помещения с принудителна вентилация, когато работата на газовите
уреди е възможна само при работещ
смукателен вентилатор, изхвърлящ
отработения въздух извън помещението в атмосферата. Допускат се
газови уреди в помещения, които
отделят не повече от 30 куб. см
въглероден оксид на 1 куб. м в помещението. Газови уреди тип „В“ се
предвиждат в помещения, в които при
под налягане не по-голямо от 4 Ра е
осигурено подаване най-малко на 1,6
куб. м въздух за 1 kW обща номинална
мощност на газовите уреди и уредите за течни и твърди горива, когато
са монтирани в помещението и отнемат въздух за горене. Газови уреди
тип „В1“ се предвиждат в помещения

със или без врати, водещи на открито, или с прозорци, които се отварят,
при обем най-малко 1 куб. м/kW обща
номинална мощност, ако е гарантирано подаване на достатъчно количество въздух за горене чрез външен
отвор със свободно сечение най-малко 150 кв. см или чрез два отвора със
свободно сечение най-малко 75 кв. см
всеки.
Тип „В2“ и „В3“ може да се монтират в помещения със или без външна
врата или прозорец, който се отваря независимо от обема на помещението, ако е гарантирано подаване на
достатъчно въздух за горене чрез
външен отвор със свободно сечение
най-малко 150 кв. см или чрез два
отвора със свободно сечение наймалко 75 кв. см всеки. Последният тип
е С, според чл.151. В тази категория
влизат газови уреди, които могат да
се монтират във всички помещения.
Газови уреди тип „С11“ може да се
монтират само на външна стена,
като за отоплителните тела номиналната им мощност е до 7 kW, а за
водонагревателите - до 28 kW. Газови уреди тип „С12“ и „С13“ може да
се монтират на външна и на вътрешна стена, като за отоплителните
тела номиналната им мощност е наймного 11 kW, а за водонагревателите - 28 kW.

Отвеждане на димните газове
от газовите уреди
За газовите уреди в сгради с газови инсталации се предвиждат самостоятелни газоплътни комини с гладки стени без издатини, които осигуряват възможност за почистване, но
сечението на комините трябва да е
по-голямо от сечението на присъединителния отвор на включения към него
газов уред. Комините, в които се предвижда включване на повече от един газов уред, се оразмеряват, като се
приема, че газовите уреди работят едновременно, а металните комини се
топлоизолират с негорим материал,
според Наредба №6. Също така там е
определено димните газове от газови уреди тип „В“ да се отвеждат на
открито посредством: комини; вертикални инсталации за отвеждане на
димните газове, включително обща
система въздух-димни газове; шахти
за отработен въздух, съответстващи на изискванията към инсталациите за отвеждане на димни газове;
вентилационни системи. Важно усло-

3*2009 ÑÒÐ. 53

> ñèãóðíîñò
вие, което е дефинирано в чл. 153, е
инсталациите, които са предназначени за отвеждане на димни газове, да
се монтират в специални шахти. Те
работят под налягане и са с граница
на огнеустойчивост най-малко 90 min.
А при проектиране на обща инсталация за отвеждане на димните газове
на газови уреди от един и същ тип „В1“
и „В2“ трябва да се спазват следните изисквания: всяка газова горивна
инсталация да има собствен димоход;
димоходите да не се извеждат на една
и съща височина; разстоянието между входа на най-горния и най-долния
димоход да не надвишава 6,5 m, като
по-голямо разстояние се допуска по
изключение при осигурена пожарна
безопасност.
Съставни части на газовите горивни инсталации са тръбопроводите за захранване с въздух за горене
и за отвеждане на димните газове при
газови уреди тип „С“. За проектантите е важно да знаят това, че не се
допуска, според чл. 154, извеждането
на тръбопроводи за отвеждане на
димни газове: в проходи и тесни улици; във вътрешни дворове, ако широчината и дължината на двора са помалки от височината на най-високата граничеща сграда; във въздушни
и осветителни шахти; в лоджии и покрити галерии; под еркери, които
могат да възпрепятстват отвеждането на димните газове; във взривоопасни и пожароопасни зони, в които
могат да се образуват леснозапалими или взривоопасни смеси. А минималното разстояние за извеждане на
тръбопроводите за захранване с
въздух за горене и отвеждане на димните газове трябва да е на разстояние най-малко 0,3 m от долния край
на тръбата над кота нула, а при леснодостъпни зони тръбопроводите
трябва да се извеждат на не по-ниско от 2 m от котата на прилежащия
терен. Допуска се и извеждане на
тръбопроводите за газови уреди тип
„С1“ в леснодостъпни зони на разстояние, по-малко от 2 m, от котата на
прилежащия терен, ако тръбопроводите са защитени от удар със защитни съоръжения от негорими материали. Разстоянието между устието на
тръбопровода за отвеждане на димните газове и покривната конструкция е определено в чл. 156, който
гласи: най-малко 0,4 m - при обща
номинална мощност на газовия уред
до 50 kW; най-малко 0,4 m над билото
на покрива или 1 m над покрива - при
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обща номинална мощност на газовия
уред над 50 kW.
Тръбопроводите за захранване с
въздух за горене и отвеждане на димните газове, които са в близост до
бензиностанции и резервоари за горива, трябва да се отвеждат на хоризонтално разстояние най-малко 5 m.
Допуска се намаляване на разстоянието по ал. 1, ако отвеждането е наймалко на 3 m над котата на прилежащия терен.
Чл. 158 се отнася до присъединяването на газовите уреди към комините, което става посредством тръби,
изпълнени от негорим материал. Диаметърът на присъединителната
тръба обаче не може да е по-голям от
диаметъра на димоотвеждащата
тръба (отвора) на газовия уред. Хоризонталните участъци на присъединителните тръби се предвиждат с наклон към газовия уред не по-малък от
1 на сто, посочено в същата клауза.
Присъединителните тръби се осигуряват срещу огъване и провисване.
Звената на присъединителните тръби
осигуряват не изтичане на газове в помещението при плътно свързване без
просвет. При свързване на няколко
газови уреда в общ комин не се допуска преминаване на димни газове между работните помещения или изтичане на димни газове от неработещи газови инсталации.
В наредбата са посочени и специалните изисквания към комините, които трябва да се извеждат: на разстояние най-малко 0,5 m над билото на
скатни покриви, като комините се
предвиждат на хоризонтално разстояние до 1,5 m от билото; на нивото на
билото, когато са на разстояние от
1,5 до 3 m от билото на скатен покрив;
под нивото на билото на покрива, но
не по-ниско от правата, прекарана под
ъгъл 10° от билото спрямо хоризонта
- когато комините са на разстояние
от билото на скатния покрив, по-голямо от 3 m; на разстояние най-малко
0,5 m над плоскостта на покрива - при
плоски покриви. Задължително е, според нормативния документ, комините
да се проектират с шапки, които ги
предпазват от валежи.

Разходомери за газ
В зависимост от възприетата
схема за газоснабдяване на сградата
разходомерите се предвиждат на
сградното газопроводно отклонение
или на газопроводите за отделните
жилища, според чл. 160. Но се допус-

ка разходомерите да се поставят и
в сухи подземни помещения на сгради, измазани с негорима мазилка, с
обем не по-малък от 3 куб. м и с осигурена естествена вентилация. Задължително е обаче, най-близкият консуматор на газ да се проектира на
разстояние най-малко 1 m от разходомера. Но съществува клауза в нормативния документ, която допуска да
се намали разстоянието до 0,5 m, при
условие че разходомерът е защитен
с негорима преграда с граница на
огнеустойчивост 60 min. Разходомерите се проектират в негорима ниша,
кабина или шкаф със заключващи се
врати и естествена вентилация,
когато разходомерите се предвиждат върху външна стена, стълбище
или помещение за общо ползване.
Необходимо е при самото проектиране на помещенията или пространствата, в които се предвиждат нишите за разходомерите, да е осигурена естествена вентилация. Не се
разрешава през нишите, кабините или
шкафовете, според чл. 161, да преминават други газопроводи или тръбопроводи. Не се допускат разходомери
в помещения, в които се предвиждат
електрически съоръжения с номинално напрежение над 400 V, и в помещения с категория на пожарна опасност
А и Б. Но се допуска до нишите, кабините и шкафовете да преминават
електрически кабели, водопроводни,
канализационни и други инсталации,
при условие че те са отделени с негорима преграда. Стените на нишите, според наредбата, трябва да се
измазват с негорима мазилка.
Нормативният документ допуска и
групов монтаж на разходомери с общ
номинален дебит над 60 куб. м/h да се
предвижда в самостоятелни помещения - с естествена вентилация, с
негорими стени с граница на огнеустойчивост най-малко 90 min, с таван
с граница на огнеустойчивост 60 min,
с най-малко една външна стена, с
отваряща се навън врата и с осигурен пряк достъп или достъп през помещение с естествена вентилация.
Групов монтаж на разходомери с общ
номинален дебит до 60 куб. м/h включително се допуска при спазване на
следните изисквания: помещението, в
което се монтират, е с общо предназначение; разходомерите се разполагат
в заключващи се шкафове.
Пред разходомерите за газ задължително се предвижда спирателна
арматура.
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Талон за безплатен специализиран абонамент
Списание Технологичен дом - Инсталации, Оборудване, Инструменти, се разпространява чрез безплатен
специализиран абонамент до професионалисти в областта на сградните инсталации, оборудване и инструменти.

дата:
/
/
име:
компания:
Моля, попълнете:
Адрес за получаване: служебен

(дд / мм / гггг)
фамилия:
отдел:
домашен

пощ. код:

длъжност:
населено място

/ жк.
________________________________________________ No.:
/ бл. ____________________ вх. ______ ет. _______ ап.
ул.
тел.: ___________ / __________________ мобилен: _____________ / _____________________ e-mail:
Дейност:
Инвеститор
Строителна фирма
Строителен консултант
Мебелист
Друго

Строително-инвестиционна компания
Проектантско и архитектурно бюро
Инсталаторска и инженерингова фирма
Фирма за градинско и парково строителство

Частен инвеститор в строителни обекти
Общински архитекти, инженери и специалисти
Дизайнерски студиа, къщи и бюра
Доставчик на продукти за инсталации, оборудване и
инструменти
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Талон за личен платен абонамент
Ако не отговаряте на условията за безплатен специализиран абонамент за списание Технологичен дом - Инсталации,
Оборудване, Инструменти - можете да се абонирате, като заплатите сумата от 36 лева с включен ДДС.

дата:
/
/
име:
компания:
Област на дейност:
Адрес за получаване: служебен

(дд / мм / гггг)
фамилия:
отдел:
домашен

пощ. код:

длъжност:
населено място

/ жк. ________________________________________________ No.:
/ бл.
____________________ вх. ______ ет. _______ ап.
ул.
тел.: ___________ / __________________ мобилен: _____________ / ______________________ e-mail:
не
плащане: пощенски запис
банков път
Желая данъчна фактура: да
Организация:
МОЛ:
EИН:

ЕИН по ЗДДС:

Седалище: _____________________________________________________________________________________ град:
За да станете абонат на сп. Технологичен дом: попълнете съответно един от двата талона или формите на www.tech-dom.com
За личен платен абонамент заплатете сумата от 36 лв. с ДДС по някой от следните начини:
банков превод: Ти Ел Ел Медиа ООД, ОББ – клон Цар Борис III, BIC CODE: UBBS BGSF, IBAN: BG04 UBBS 78271013893307
Пощенски запис: София 1612, бул. "Акад. Ив. Гешов" 104, офис 9, Ти Ел Ел Медиа ООД
Пратете талона и копие от платежния документ по пощата, на факс: 02/ 818 38 00 или на ludmil@tech-dom.com
Абонаментите стартират веднага след получаване на потвърждение за извършеното плащане или регистриране на заявка за безплатен абонамент
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Електроинсталационни решения за сгради Unica System
Подови кутии и аксесоари
Модерно и гъвкаво решение за сградния сектор при полагане
на инсталациите в двойни подове или вградени в замазка.
Просторно вътрешно пространство. Фиксиране на капака
при 90o за улесняване на работата. Механизмите, панелите
и рамките се закрепват с натиск, без да се използват
инструменти.
Алуминиеви колони и миниколони
Инсталационни решения, позволяващи пълна гъвкавост в
разположението и захранването на работните места.
Улеснено фиксиране и полагане на кабелите. Бърз монтаж:
както механизмите, така и панелът и рамката се поставят
с натиск, без да се използват инструменти.
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София 1756, бул. Андрей Ляпчев 4, ПК 21, тел. (02) 817600, 0888-000061, факс (02) 8176999
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Сливен 8800, бул. Стефан Стамболов 18, тел. (044) 682829, 0888-290978, факс (044) 672829
Бургас 8000, ул. Гладстон 94, тел. (056) 836440, 836540, 0888-000067, факс (056) 814564
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