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Стефан Кинарев е новият председател на КИИП
Общото събрание на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, проведено на 10 и 11 ноември миналата година, избра ново ръководство - инж. Стефан Кинарев - председател, инж. Георги
Симеонов - зам. председател, и инж. Марин Младенов - главен секретар. Близо 400 делегати, представители на 10 000 членове на КИИП,
дискутираха възможностите за търсене на ефективни и прагматични решения за защита на творческия труд на инженерите проектанти и на обществения интерес за качествено проектиране и строителство в България, уверяват от КИИП.
„В мандатната платформа на новото ръководство са заложени
принципи и правила на дейност като: самостоятелност на регионалните колегии; равнопоставеност на отделните секции; изграждане на
механизми на контрол за спазване решенията на УС; децентрализация;
изграждане на работещ механизъм и мобилност на организацията и
други“, коментират от камарата. „Приоритети за новото ръководство ще бъдат грижата за професионалната реализация на инженерпроектантите, както и партньорствата с външни организации в бранша. Целта е КИИП да се превърне в добре синхронизирана структура,
с административен капацитет и финансово обезпечаване. Организацията трябва да предлага качествени услуги за членовете си и да
гарантира висок професионализъм в инвестиционното проектиране“,
заяви новият председател на камарата инж. Кинарев.

Грундфос България с нов офис

От началото на тази година Грундфос
България посреща клиентите си в нов офис,
намиращ се на ул. Източна Тангента, в непосредствена близост до Аерогара София. "НовиÑÒÐ. 4
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ят офис създава по-добри условия за работа
на разрастващия се екип на Грундфос, а също
така предоставя и отлична възможност за
обучения, благодарение на намиращата се в

него голяма семинарна зала. Мястото е удобно и комуникативно, тъй като е близо до
двете изходни артерии на София – магистрала Тракия и магистрала Хемус, както и до
Аерогара София", коментира предимствата на
новия офис Аделина Дабчева, маркетинг и
реклама в Грундфос България.
Фирма Грундфос е позната на нашия пазар
като една от водещите компании в производството на циркулационни, потопяеми и центробежни помпи. "В заводите на датския производител се произвеждат годишно около 10
милиона броя помпи, които се доставят до
всички точки на света. Приложната им област покрива много широк диапазон - от осигуряването на питейна вода за антарктически експедиции, напояването на холандските
лалета, мониторинг на подпочвената вода под
сметищата в Германия, до климатичните
инсталации в египетските хотели", споделят
от българския офис на компанията. "Планираме разрастване на бизнеса ни в страната в
областта на водоснабдяването, отпадните
води, пречистването, дозирането и дезинфекцията, както и при помпите с индустриални
приложения", заяви г-жа Дабчева.
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Нов централен офис на WURTH - България

От края на миналата година W ÜRTH България, дъщерна компания на немския концерн ADOLF WÜRTH, работи в нов централен
офис, намиращ се в Бизнес Парк София. "Предвид динамичното развитие на компанията,
замяната на досегашния офис с по-просторен
бе неизбежна. Бизнес Парк София предоставя

чудесни условия за обединяване на централен
офис и складови помещения, както и необходимите паркоместа за автомобили, обслужващи бързо разрастващия се екип от търговски представители на компанията. В плановете за развитие наWÜRTH - България за 2008
г. сме заложили увеличаване на екипа до 250

търговски представители за територията
на България. Предпоставка за оптимистичния
растеж са високото качество на предлаганите от нас продукти, успешното им налагане
на пазара, непрекъснатото обогатяване на
гамата от продукти, както и постоянната
специализация на търговските представители в посока по-добро обслужване на клиентите ни", заявява Богдан Хаджиянчев, управител
на WÜRTH - България.
В плановете на компанията влиза и отварянето на магазин в Бургас и втори магазин
в София, наред с действащите в момента
магазини в Плевен, Русе, Пловдив, София и
Варна, съобщават от W ÜRTH - България.
"Вече 15 години развиваме успешна търговска дейност на територията на България.
Предлагаме над 10 000 вида продукти, с приложение във всички браншове на индустрията, включително поддръжка на автомобили,
камиони и машини, производство на мебели
и дограма, изграждане на сградни инсталации,
поддръжка на хотели и административни
сгради, производство на бетонови изделия,
производство на метални конструкции и
много други", допълва г-н Хаджиянчев.

Кондензационни котли MODULEX от Топлик Ко

Нова гама модулни кондензационни котли
MODULEX на италианския производител
UNICAL започва да лансира на пазара в страната представителят им за България - фирма Топлик Ко, съобщи Васил Иванов от Топлик Ко. Серията MODULEX включва модели от
100 до 340 kW, както и котли SUPER MODULEX
с мощност от 440 до 900 kW. „В новата проÑÒÐ. 6
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дуктова линия мощността на модулите, от
които се изгражда котелът, е повишена с
20%. Съоръженията са снабдени и с нова горелка, вентилатор и газов вентил, както и с
осъвременена електроника и електрически
връзки. Всеки модул разполага с отделна платка, управляваща работата на горелката му.
Със спирането на една горелка не се наруша-

ва работата на котела, а необходимата мощност се разпределя върху останалите модули“, заявяват от фирмата вносител. „Новото електронно управление Е8 дава възможност за управление на няколко котли (до 8
броя), свързани каскадно. То позволява контрол не само на котлите, но и на цялата отоплителна система. При отказ на електронното управление автоматично се включва резервно вторично управление, което поема
контрола върху работата на котела при фиксирана температура (~70 °C) и мощност,
намалена до 50%. Чрез MODBUS комуникация
управлението на котлите и системата би
могло да се осъществи и дистанционно, с
помощта на компютър“, допълват представители на Топлик Ко.
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Ревма ТМ с нов търговски склад

На 25 януари т.г. официално отвори врати новият търговски склад
на фирма Ревма ТМ, съобщи за списание Технологичен дом Георгиус Алексиу, управител на Ревма ТМ. Складът се намира на ул. Владайско въстание в град Перник. На площ от 560 кв.м. фирмата предлага кабелни скари
ELVAN, специални кабели V.O.P. Cables, индустриални съединители PCE,
автоматика Schneider Electric, Hager, Legrand, инструменти и електрически машини AEG, Haupa, Knipex, светлинни източници EUROLAMP,
OSRAM, аварийни осветителни тела Univel, осветителни тела и спотове марка REVMA. „Новият склад разполага с достатъчни количества, за
да извършва търговия на едро, и има потенциал за обслужване на търговци от цялата страна“, заявява г-н Алексиу.
Фирма Ревма ТМ е позната на нашия пазар като вносител на електроматериали, автоматика и осветителни тела от водещи в света
производители, сред които Hager, Legrand, ABB, Schneider Electric,
Siemens, Finder, Olympia electronics, Spot Light, Viso и други.

Нов офис на П и М Консултинг
в столицата
От средата на
декември 2007 г.
фирмите П и М
Консултинг и ПИМ
Д.Иванова, познати у нас с дългогодишната си работа в областта на
отоплението, климатизацията, водоснабдяването и
канализацията, посрещат клиентите си в нов офис. Офисът се намира на улица Босилек в столичния квартал Симеоново.
„Новият офис е ситуиран на много комуникативно и лесно достъпно място, разполагащо с достатъчно паркоместа. Също така, в
сравнение с досегашния ни офис, новият е със значително по-голяма
площ. С увеличаването й имаме възможност да подобрим условията
и организацията на работа на вече създадената структура във фирмата, да създадем нови работни звена в дружеството, да разширим
и развием сервизната дейност, както и да постигнем по-добра организация на складовото пространство“, коментира предимствата на
новия офис г-жа Донка Илиева, икономически директор на П и М Консултинг и ПИМ Д. Иванова. „На практика всичко това ще доведе до
повишаване ефективността на работа, увеличаване на продуктовата гама, разширяване на предлаганите услуги, подобряване обслужването на клиентите“, допълва г-жа Илиева.

Нов магазин на Ел Енерджи 03 в София

В края на миналата година фирма Ел Енерджи 03 официално откри нов магазин в столичния квартал Овча купел. На площ от 220
кв. м. в магазина се предлагат електромаÑÒÐ. 8
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териали, кабели и проводници, шлаухи – РVС
и термосвиваеми, осветителни тела и аксесоари за тях, крепежни елементи, изолационни ленти, кабелни превръзки, апартамен-

тни табла, кутии, конзоли, кабелни канали и
аксесоари. Разширяването на търговските
площи и възможността да се предлага поголям асортимент от стоки са в основата
на решението да инвестират в новия магазин, твърдят от фирмата.
„Директни вносители сме на повечето от
изделията, които предлагаме. Стремежът
ни е насочен към поддържането на високо
ниво на складовите наличности. Държим да
предоставим на клиентите възможността,
освен на добра цена, да закупят необходимите им продукти на момента“, коментира
търговската политика на фирмата Биляна
Стоядинова, маркетинг и продажби на Ел
Енерджи 03. „Друго преимущество на новия
обект е, че се намира в близост до основния
ни склад, което е предпоставка за бързо
изпълняване на големи заявки. Обслужването на клиента и подобряването на качеството на услугите, които предлагаме, са основни приоритети в работата ни“, допълва гжа Стоядинова.
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Легранд България представи серията Galea Life
Гамата съчетава функционалност, модерна технология и елегантен дизайн
На 17 декември в сградата на Археологическия музей в София Легранд
България официално представи новата серия електроинсталационни елементи на Legrand - Galea Life. Серията включва контакти, модули за автоматично управление на осветление
и ролетни щори, термостати, ключове за контрол на достъпа, детектори за наводнение и газ, системи за
разпределение на звука, розетки за
телефон и данни.
За дизайна на Galea Life френските производители са се спрели на
изчистените форми и естествените
материали. Доминиращи в серията са
рамките, изработени от пластмаса
и алуминий в многообразни, модерни
цветови съчетания. Луксозните модели в Galea Life са направени от
черешово, кленово дърво, махагон и
естествена кожа, както и от специалния обновен материал Corian.
„Серията Galea Life съчетава изключителен дизайн с модерна техно-

логия. Обширната функционална гама
на ключовете е проектирана с цел да
задоволи и най-взискателните клиенти и да им предложи индивидуално
решение за повече комфорт, сигурност и комуникация в дома и на работното място“, заяви на представянето инж. Християн Гуцов, отговорник
Техническа поддръжка и обучение в
Легранд България. „Функцията In one
by Legrand на системно ниво обезпечава взаимната връзка между различните компоненти и позволява цялата
електрическа инсталация да работи
в мрежа, без добавяне на кабели или
комплексно програмиране. Предаването на сигнала е осъществено чрез
радиовълни или чрез интегриране на
сигнала в захранващата мрежа – комуникация по силови кабели. Предавателите могат да бъдат ключове,
димери, дистанционни или ключовесценарий, които управляват няколко
приемника едновременно. Приемниците са ключове, димери, но също така

ключове за ролетни щори, контрол на
тенти или преносими розетки. Тъй
като всички компоненти са направени така, че да могат да се програмират чрез вградената интелигентна
технология, програмирането на системата е просто като детска игра
- просто натискате бутон за всеки
механизъм“, допълва характеристиките на серията г-н Гуцов.

АССИСТ представи новости в автоматиката за врати
Летящи, плъзгащи и въртящи врати запазват микроклимата в помещенията
На 15 ноември фирма Ассист представи автоматика за врати от шведската компания Besam, на която е
официален представител. На презентацията, организирана в столичния
комплекс Макси присъстваха архитекти, строители, инвеститори, производители на окачени фасади, алуминиева дограма, както и представители
на фирми за контрол на достъпа. Специални гост-лектори на събитието
бяха Хенрих Ларсон, управляващ директор на Besam Export AB, и Лена Немет,
експорт мениджър на Besam Export AB.
В презентациите си двамата лектори показаха новости при автоматичните плъзгащи, въртящи и херметични врати и цялостните входни системи. „Системите на Besam се отличават с голяма гъвкавост и могат да
бъдат изработени според специфичните изисквания на всеки проект, което им осигурява широко приложение в
различни сфери. Подходящи са за луксозни хотелски комплекси, админист-

ративни сгради, болници, обществени здания, летища, авто- и жп гари,
големи търговски центрове, супермаркети и други. Летящите, плъзгащи и
въртящите се врати са най-доброто
решение за запазване на микроклимата и топлината в големи фоайета и
входни пространства. Сред останалите им конкурентни характеристики се
нареждат дългата и безпроблемната
експлоатация и атрактивният им

външен дизайн“, заяви г-жа Немет.
Продуктовата гама на Besam
включва освен компонентите за автоматизация на вратите – механизми, активиращи сензори, датчици за
безопасност и сигурност, системи за
контрол на достъпа и възможност за
поставяне на термовъздушни завеси
над вратите, които допълнително
биха допринесли за подобряване на
климата в сградите.
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Новите
технологии
повишават
изискванията
към
качеството на
проектиране
инж. Десислав Николов,
главен специалист ОВК
във фирма БУЛКЛИМА,
пред списание Технологичен дом
Уважаеми г-н Николов, какви са найновите технически решения за климатизация на обществени, административни и битови сгради?
Най-новите тенденции в климатизацията се свързват с разработването на технологии, повишаващи енергийната ефективност на системите. Напоследък всички големи производители на климатична техника
предлагат и усъвършенстват инверторните модели климатици. При тях
температурният контрол е много
по-прецизен и постоянен, работата
при ниски външни температури е поефективна в сравнение с конвенционалните модели, също така се намаляват и разходите за електроенергия. По отношение на централната климатизация на сгради, най-новата използвана технология е VRF
системите на директно изпарение.
От всички възможни системи за
централна климатизация VRF технологията е с най-голям коефициент на
полезно действие. Подходяща е за
хотели, административни сгради и
къщи.
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Според вас, потребителите ориентират ли се вече към по-високоефективни модели или цената все още е определящ фактор при избора на климатична
инсталация?
През последните години определено
нараства търсенето на климатични
инсталации от по-висок клас – енергоспестяващи, с високоефективно
топло- и студоотдаване, с по-ниски
нива на шума и т.н. Постоянно нарастващите цени на парното принуждават все повече домакинства да прибягват към други средства за отопление. Отоплението с климатик е една
добра алтернатива, тъй като експлоатационните разходи са до три пъти
по-ниски в сравнение с парното, а
първоначалната инвестиция се изплаща реално за два отоплителни сезона. Обикновено по-евтините климатици се предпочитат от клиентите,
когато климатикът се използва предимно за охлаждане, т.е. само 2 - 3
месеца в годината. Ако климатичната инсталация ще се използва и като
основно отоплително средство, то
изискванията към нея се повишават

значително. Работният период става
8 - 9 месеца, работи при много ниски
външни температури, до -20 оС, което натоварва многократно механиката. Както и при по-евтините автомобили, и тук ниската цена е постигната предимно с по-опростената и недостатъчно надеждна механика, което е причината за по-бързата амортизация на тези модели.
По какво архитектът или проектантът би могъл да отличи качествения модел?
Водещите производители на климатични системи, сред които с пълно
основание бих могъл да поставя японските компании, гарантират качеството на инсталацията с подбор на
суровините, от които се произвеждат различните възли, и с прецизност
в технологията и изработката. Повисоките технологични изпълнения,
като инверторното, поставят още
по-сериозно въпроса с качеството.
Отличните качество и надеждност,
независимо в коя област, струват
повече, но се изплащат многократно.

> èíòåðâþ
Ниската цена не компенсира високото качество!
От съществуващите типове слънчеви
колектори кои определяте като найподходящи за целогодишно използване в
страната?
Приложението на слънчевите колектори в България не подлежи на съмнение, тъй като страната се намира в
метеорологична област с висока
интензивност на слънчево облъчване. Усвояването на тази енергия зависи изключително от качествата на
слънчевите колектори. Предлаганите
от Булклима слънчеви инсталации със
сухи вакуумни тръби имат редица
предимства пред „плоските колектори“. Те позволяват енергията на директното и дифузното излъчване да
бъде използвана целогодишно за ефективно загряване на битова гореща
вода, респективно за отопление на
еднофамилни жилища, хотели и обществени сгради. При това произведената в излишък гореща вода през
лятото може да се използва за затоп-

ляне на басейни. Първоначалната
инвестиция не е малка, но е практически без никакви експлоатационни
разходи и се изплаща в рамките на 3
- 5 години.
Смятате ли, че вече съществуват пазарни нагласи за изграждането на термопомпени инсталации?
Все повече клиенти се интересуват
от алтернативни варианти за подгряване на вода за битови нужди.
Освен слънчеви колектори, на пазара вече се предлагат различни комбинирани варианти „вода-въздух“. Новите технологии позволяват термопомпените климатични инсталации
да се използват едновременно за
подово отопление/охлаждане, климатизация и подгряване на вода за
битови нужди. Например, Булклима
предлага инверторна термопомпа
въздух/вода на Atlantic Fujitsu, с чиято помощ е възможно да се постигне намаляване на разходите за отопление на жилището и на битовата
вода с 40%.

Напоследък много се говори, че действащите изисквания за проектантска правоспособност не гарантират висок професионализъм. Какви са вашите впечатления от професионалните качества на
проектантите на ОВК инсталации?
Въвеждането на новите технологии,
VRF системи, слънчеви инсталации и
други поставя по-високи изисквания
към качеството на проектантските
и инженеринговите услуги. Не е достатъчно само проектът да отговаря на нормативните изисквания. Клиентът се интересува преди всичко от
това дали изградената с негови средства система работи ефективно.
Практическият опит и консултациите с вносителите на съответната
техника са задължителни, особено
когато става въпрос за инсталиране на големи и скъпи мощности. Утвърдените на пазара фирми разполагат с квалифицирани специалисти, които могат да предоставят цялата
необходима техническа информация
за продукта както на проектантите,
така и на инвеститорите.
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Семинар на Шнайдер Електрик България
Компанията представи новости в офертата си за електроразпределение
Мащабна маркетингова проява организира за клиентите си от
областта на електроразпределението екипът на Шнайдер Електрик България в края на миналата година. Между 12 и 16 ноември
дистрибутори на компанията, специалисти, работещи в сферата на производството, преноса и разпределението на електроенергия, и енергетици от индустрията се събраха в Парк-хотел
Санкт Петербург в Пловдив.
В съответствие с вече установените от двете предходни издания на
събитието традиции, домакините заложиха на провеждането на два двудневни семинара. Гости на първия семинар, организиран в дните от 12 до
14 ноември 2007 г., бяха дистрибутори, представители на строителния
сектор, производители на табла и
електроинсталационни фирми. Втората част на семинара, която се проведе в дните от 14 до 16 ноември, бе
организирана специално за големи индустриални клиенти, електроразпределителни предприятия и проектанти
на електрически инсталации.
И тази година екипът на Шнайдер
Електрик България се беше постарал
да предложи на многобройните гости на проявата разнообразна семинарна програма с практическа насоченост. „Опитахме се да изберем
интересни теми, съобразени с проблематиката на нашите клиенти и
партньори, и да дадем право за избор
в работните сесии. Акцентите бяха
насочени към решения в сградната
автоматизация, някои новости по
отношение на катодните отводители, системите шинопроводи Canalis,
както и някои традиционно силни
оферти и решения в енергетиката,
инфраструктурата и строителството“, заяви Милен Колев, маркетинг
директор на Шнайдер Електрик
България.

Ще инвестираме в нови направления,
заявяват от Шнайдер
В уводната част на семинара домакините информираха клиентите си
за структурното развитие на Шнайдер Електрик България през изтеклата година. "В областта на крайното
електроразпределение компанията ни
вече е безспорен пазарен лидер. ЦифÑÒÐ. 12

1*2008

рите са високи и в останалата част
от фирмената ни оферта. Бих искал
да благодаря на всички наши партньори и клиенти за приноса им към постигнатите резултати. Успехът ни
се дължи на тях. Безспорна е ролята
и на екипа на Шнайдер Електрик
България, който положи много усилия
през последната година", подчерта
г-н Колев. "Запазване на настоящите
ни пазарни дялове, използване на благоприятната пазарна динамика и
ръст са в основни линии приоритетите, които ще следваме и през следващата година. Що се отнася до
офертата ни, ще инвестираме в новите направления за нашия бизнес сградна автоматизация и индустриална автоматизация. Друг много важен акцент ще бъде офертата ни в
областта на енергийната ефективност. Предстои развитие на досега
предлаганите продукти и решения в
инсталационната техника, новости
в индустриалния контрол и автоматизацията, както и в традиционните ни продукти", допълва той.

Pelco вече е част от Schneider
Electric
По време на семинара бяха представени новоприсъединените компании към структурата на Schneider
Electric, чиито продукти скоро се
очаква да навлязат и на нашия пазар.
Сред тях е американската компания
APC - лидер в малките непрекъсваеми захранвания и системи. „Продуктите на компанията са в синергия с
офертата на MGE UPS в големите
UPS системи и съпътстващата ги
сервизна дейност“, пояснява Милен
Колев. Част от новоприсъединените
компании е и Pelco, водеща в развитието и производството на системи за видеонаблюдение и прилежаща

апаратура, включително камери, рекордери и други. „Все по-растяща
става необходимостта от пълно
интегриране на сградните инсталации и системи в едно. В този смисъл
след придобиването на компанията
TAC, водеща в областта на сградната автоматизация, присъединяването на Pelco е напълно логично. Компанията Pelco вече присъства в
България, като за момента ще запазим съществуващия модел на работа
на локалния пазар“, допълва маркетинг директорът на Шнайдер Електрик България.

Продукти за строителството приоритет за 2008 г.
Част от бъдещото развитие на
мултинационалната компания е постепенното обединение на различните търговски марки в общия бранд
Schneider Electric. „Брандовата миграция е процес, който ще отнеме известно време, но ще подсили идентичността и пазарната стойност на
цялата ни гама предлагани продукти“,
заяви г-н Колев. „Сред стратегическите приоритети на компанията за
следващата година стои и повишаването на клиентската удовлетвореност и подобряването на работния
процес с вече утвърдените и новите
ни партньори. Офертата ни ще
продължи да се обогатява и с нови
предложения в областта на крайното електроразпределение (ключове,
контакти, димери и други). Едновременно с това ще навлизат и продукти, касаещи комфорта, безопасността и енергоспестяването в жилищното строителство - теми, които
все повече ще застават на дневен
ред“, допълни Милен Колев по повод
бъдещите планове на Шнайдер Електрик България.
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Пазарът на циркулационни
помпи
Внос и износ на циркулационни помпи за централно отопление
и топла вода за периода 2003 - 2007 г.

Фиг. 1. Внос на циркулационни помпи за централно отопление и топла вода за периода 2003 - октомври 2007 г.

Фиг. 2. Износ на циркулационни помпи за централно
отопление и топла вода за
периода 2003 – октомври
2007 г.

Графиките илюстрират развитието на пазара на циркулационни помпи за централно отопление и топла
вода в България през последните пет
години. Данните обхващат периода
2003 - 2007 г. и се базират на предоставена на редакцията информация
от Националния статистически институт (НСИ). Данните за 2007 г. са
предварителни и обхващат периода

от месец януари до месец октомври.
Поради отсъствието на достатъчно задълбочени и всеобхватни проучвания за мащабите на този пазарен сегмент у нас, редакцията приема като официална информацията,
базирана на Митническата тарифа на
Република България. Проучване на
редакцията показва, че достоверността на данните за мащабите на па-

зара на циркулационни помпи, предоставена от НСИ, не се възприема
еднозначно сред специалистите в
бранша. Застъпват се различни становища, дори абсолютно противоположни. Някои смятат, че реалният
обем на вноса и износа се различава
съществено от показания, докато
други се доверяват напълно на данните от НСИ.
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Котли на биомаса
Видове биомаса, технологии за оползотворяването й, основни
характеристики на котлите на биомаса
Котлите, захранвани с дървесина, имат дълга приложна история
у нас. От първообраза си - печките на дърва до най-съвременните
модели котелни инсталации, работещи на пелети, котлите на
биомаса са широко използвани за отопление на отделни помещения и дори цели сгради. Появата и навлизането на котли, работещи с алтернативни горива, не измести от пазара в страната
съоръженията, изгарящи биомаса. Допълнително, принадлежността на биомасата към възобновяемите енергийни източници
превръща работещите с тях отоплителни съоръжения в част от
различни европейски програми, стимулиращи използването им.
Какво включва терминът
биомаса?
Под биомаса се разбира органична
материя с растителен произход, която може да бъде рециклирана, преработена и използвана за добив на
енергия. Преди всичко това са отпадни продукти с растителен произход
от дървообработващата промишленост, селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост,
бита, индустрията и други. Основното предимство на биомасата, в сравнение с други възобновяеми енергийни източници, е способността й директно да се преработва в течни
горива като биодизел и биоетанол, а
също така и възможността да се
използва за производството на газ.
Сред основните източници на биоенергия са

която не е прибрана от сечищата,
както и материали, добивани при
разреждане или премахване на загиващи дървета.
Дървесните трици и отпадъци са
основната суровина за производството на дървесни пелети, които придобиха особена популярност през последните години. Причината е не само
във факта, че калоричността на пелетите е близка до тази на въглищните брикети, но и поради значително по-ниското съдържание на пепел
от това на брикетите.
Друг основен източник на биомаса са течните и

Твърдите селскостопански
отпадъци
От твърдите селскостопански
отпадъци за производство на топлинна енергия се използват най-вече
слама, царевични стебла, оризови
стебла и други, като сериозен дял се
пада на царевичния фураж. Течните
селскостопански отпадъци, които
основно представляват отпадни продукти от животновъдни и птицевъдни ферми, се използват предимно за производството на биогаз.
Освен селскостопански култури, към
биомасата спадат и някои водни култури. Това са различни видове водорасли, предимно. Като биомаса се
определят и някои твърди промишлени отпадъци като масла и мазнини от

Дървесината и дървесните
стърготини
като освен отпадни продукти за производството на биомаса се използват и бързорастящи дървесни видове с твърда дървесина. Обикновено
това са специално селектирани
дървесни видове като хибридни върби
и тополи, клен, ясен, орех и чинар,
които достигат размери, подходящи
за оползотворяването им от пет до
осем години след засаждането им.
Към отпадните продукти от лесовъдството се отнася биомасата,
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Съпоставка между калоричността на различни видове горива
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Принципна схема на котел за изгаряне на пелети: а) общ изглед на котела; б) конструктивен разрез на котела; в) бункер

растителен и животински произход,
както и част от битовите отпадъци, съдържащи значителна част от
органичния материал, добиван от растения.

Технологии за оползотворяване
на биомасата
Съществуват различни технологии за оползотворяване на биомасата. Сред основните са директно изгаряне, успоредно горене, газификация, пиролиза и анаеробно асимилиране. Като цяло, тенденциите в развитието на технологиите са насочени
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към подобряване на коефициента на
полезно действие на енергийното
преобразуване.
Сред най-лесните за приложение
технологии за оползотворяване на
биомасата е директното й преобразуване в топлинна енергия. Тези котли са добре познати на потребителите, но до преди години основния им
недостатък бе ниската им ефективност. Например, котлите за изгаряне на слама се отличаваха с много
нисък КПД, който варираше в порядъка от 30 до 35%. Коефициентът на
полезно действие на съвременните

модели надвишава 70%. Високият КПД
е едно от предимствата на най-новите котли за изгаряне на биомаса.
При котлите на биомаса успешно
се прилага и технологията на пиролизата. Пиролизните котли, предназначени за изгаряне на биомаса, се
характеризират с висок КПД вследствие на по-пълноценно оползотворяване на горивото.
Сред най-разпространените и
най-познатите на потребителите
са котлите, предназначени специално за изгаряне на пелети, трици,
дървен чипс, трески и други. Изпол-

> ÎÂÊ îáîðóäâàíå

зват се за загряване на вода за отопление и за битови
нужди и се произвеждат с различна мощност, което ги
прави подходящи за отопление, както на еднофамилни
къщи, така и на по-големи жилищни и административни
сгради.

Директно изгаряне на биомасата
На пазара се предлагат котли за директно изгаряне на
различен вид биомаса. Основният недостатък на този вид
горене е по-ниската му ефективност, поради загубата
на топлина през корпуса на котела или чрез димните
газове.
Известно е, че за осъществяване на ефективен горивен процес е необходимо да се осигури поддържането на
достатъчно висока температура в зоната на горене,
подаването на достатъчно количество въздух и необходимото време за осъществяване на пълното изгаряне на
горивото. От основно значение за постигането на висока ефективност на процеса е подаване на точното количество въздух, необходим за горенето. Недостатъчното
количество въздух води до непълно горене, вследствие на
което в димните газове се съдържа значително количество въглеродни окиси. При подаване на повече въздух от
необходимото част от топлината се губи с димните
газове. Точното определяне на необходимото количество
въздух гарантира ефективен горивен процес. Обикновено регулирането на подавания въздух се осъществява чрез
димохода или вентилатора.
Конструкцията и ефективността на котела за директно изгаряне зависи от вида на използваното гориво.
Принципно, технологията за изгаряне на биомаса е подобна
на тази на изгаряне на въглища. Въглищата и биомасата
на практика се подават и изгарят по подобен начин, поради
което е възможно едновременното им използване - чрез
смесване в определени пропорции.

Пиролизната технология
Друга технология за енергийно оползотворяване на
биомасата е пиролизното изгаряне. Въпреки по-високата си цена, пиролизните котли разширяват пазарния
си дял поради по-високия си КПД. Пиролизата на биомаса представлява процес, при който биомасата се излага на висока температура - обикновено до 300-500
оС, в отсъствието на въздух, което води до разлагането й. Крайният продукт на пиролизата е смес от
твърди (въглен), течни (оксидирани масла), и газови
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За котлите на
биомаса
Съвременните модели котли за изгаряне на биомаса представляват ценово и технически ефективни съоръжения за отопление и производство на
топла вода. За разлика от съоръженията, работещи с някои други видове
горива, преработката на биомасата в
топлинна енергия се приема за екологично чиста. Съществуват разнообразни технологии, на основата на които функционират тези съоръжения.
Важно условие за постигане на проектната им ефективност е да се захранват с вида биомаса, за който са проектирани.

(метан, въглероден моно-оксид и въглероден диоксид)
съставки. Конструктивните и топлотехническите характеристики на пиролизните котли ще бъдат обект
на разглеждане в следващ брой на списание Технологичен дом. Успоредното горене, газификацията и анаеробното асимилиране са други технологии за енергийно
оползотворяване на биомасата, които са приложими

предимно в индустрията. При успоредното горене, биомасата се използва като допълнителен източник на
енергия във високоефективни парни котли, работещи
на въглища. Газификацията е свързана с производството на биогаз, който се използва като гориво в заводи
с комбинирани цикли на производство, а анаеробното
асимилиране е процес, чрез който органичната материя се разлага от бактерия в отсъствието на кислород за производството на метан и други вторични
продукти.

Котлите на биомаса са екологични съоръжения
Според специалисти от фирми, предлагащи котли на
биомаса, все още решаваща роля за покупката играе
цената, макар че на фактори като икономичност и ефективност се обръща все по-голямо значение. Пазарен
стимул за котлите на биогорива е и непрекъснатото
увеличаване на цените на природните горива. В някои
отношения биомасата превъзхожда по-голямата част от
използваните горива, например цена на добиваната топлинна енергия и дори топлотворна способност.
Но освен икономическата полза, биомасата има и друго съществено предимство, а именно нейната екологичност. Разбира се, не бива да се забравя, че при непълно
горене на въглеродосъдържащи горива като въглищата
и други се отделят въглеродни окиси. А те са сред основните газове, благоприятстващи парниковия ефект и
разрушаването на озоновия слой. Доказано е, че при използване на биомаса, специално третирана като гориво,
се постига намаляване на емисиите от въглеродни окиси. Количествата въглеродни окиси, отделяни при изгарянето на биомаса, са в граници, при които се счита, че
те не оказват съществено вредно влияние върху околната среда.

Видове котли на биомаса
Основно съоръженията за изгаряне на биомаса в зависимост от съдържанието на вода в горивото могат да
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Видове потенциал на биомасата
При анализиране на възможностите за използване на определен възобновяем
енергиен източник се използва т.нар. потенциал, разглеждан в четири основни аспекта.
Теоретичен потенциал – обхваща целия физически наличен ресурс на определен възобновяем енергиен източник. Например, теоретичният потенциал на биомасата от
дървесина представлява цялото количество стояща на корен дървесна маса. Теоретичният потенциал е основа за оценка на техническия потенциал.
Технически потенциал – определя се като частта от теоретичния потенциал, чието използване е ограничено от технически и нетехнически условия, възпрепятстващи използването на цялото количество дървесна маса. Пример за нетехническо
условие, ограничаващо оползотворяването на ресурса от биомаса, са защитените
от закона територии, където е забранено извършването на стопанска дейност.
Пазарен потенциал – дефинира се като налични и прогнозни потребности от енергия (електрическа и топлинна).
Пазарно проникване - представлява част от пазарния потенциал, съответстващ
на реалната пазарна ниша за съответната технология. Показателят е пряко свързан
със себестойността на произвежданата (предлаганата) енергия. Например, приема
се, че използването на дървесни отпадъци от дървопреработвателната индустрия
с цел производството на топлинна енергия за собствени нужди е икономически изгодно и инвестициите са оправдани, защото себестойността на енергията е пониска в сравнение с технологии, използващи други енергоносители. На практика
пазарното проникване се основава на икономическия принцип „cost benefit analysis“, а
именно конкурентна цена за конкретния случай.

се разделят на три групи:
n котли, предназначени за изгаряне
на пресована биомаса – брикети и
пелети;
n котли, в които може да се изгаря
биогориво с влажност до 30%
n котли за влажни биогорива, т.е. горива с влажност до 55%.
Отделно, в зависимост от вида на
използваната биомаса, котлите могат да бъдат съоръжения, специално
предназначени за изгаряне на пресовано биогориво, за изгаряне на дървесни трески и стърготини, костилки, за
изгаряне на торф и смес от торф и
други.
Влажността на горивото е сред
основните фактори, оказващи влияние върху ефективността на котела. В енергетиката под влажност се
разбира влагосъдържание, т.е. количеството вода, съдържащо се в горивото. Например, ако дадено гориво има влагосъдържание 10%, то
това означава, че в 1 кг гориво се
съдържат 100 г. вода. Понякога се
използва и понятието относителна
влажност на горивото, като тези
две понятия не са еднозначни. Относителната влажност при влагосъдържание 10% е 11,1%, а при 50%
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влагосъдържание относителната
влажност е 100%.

Критерии за избор на котел
на биомаса
При избор на котел на биомаса е
добре потребителят предварително да се поинтересува от вида на
биогоривото, за което съоръжението е разработено. Причината е, че
един котел предназначен за определен вид биомоса не би работил толкова ефективно с друг вид биомаса
поради специфичните характеристики на отделните биогорива. Максималната ефективност на котела
би била постигната само тогава,
когато той работи с вида гориво,
за което е проектиран. Например,

котлите за изгаряне на биомаса с
влажност не повече от 30%, не биха
били ефективни при изгарянето на
биомаса със съдържание на вода
около 50%, нито за рафинирано биогориво. Причината е, че за изгарянето на суровините с по-висока
влажност е необходимо достигане
на по-висока температура във
вътрешността на котела. А когато съоръжението е разработено за
суровина с по-малка влажност, то
е проектирано за по-ниска работна
температура, което води до съществено намаляване на ефективността му при изгаряне на биомаса с
по-висока влажност.
Друг основен критерий е разходът
на гориво, който обикновено се посочва от производителите в продуктовите каталози.
За определянето на икономическата ефективност на една инсталация,
работеща на биомаса, се взимат
предвид комплекс от фактори, сред
които - цена на биомасата, годна за
енергийна преработка; вид на генерираната енергия (гореща вода, пара
или комбинирано производство на
топло- и електроенергия); изисквания
към инсталацията и други.
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Вибрации в климатичните
инсталации
Видове виброизолатори и рационалното им използване
Шумът и вибрациите са чести спътници на работата на вентилационните и климатичните инсталации. За съжаление, често
стават обект на дискусии между настоящия собственик или
ползвател на сградата и строителя след завършването на строителните работи. А тогава възможните решения са малко и обикновено са много скъпи. Шумът и вибрациите във вида им на
съпътстващи явления, вредни за комфорта на обитателите на
сградите, следва да се изследват и минимизират още в процеса
на проектиране и изграждане на вентилационните и климатичните инсталации. Техни източници са самите съоръжения, изграждащи инсталациите, затова решаването на проблемите,
свързани със наличието им, са свързани с прилагане на икономически изгодни технически решения, осигуряващи поддържането
на звуковото налягане в рамките на допустимите нива.
Основни моменти при проектирането на климатичните инсталации са
изборът на подходящи съоръжения,
определянето на ограничителни условия при оразмеряване на въздуховодите и отчитане степента на естествено понижаване нивото на шум в
тях, както и изборът на подходящи
шумозаглушители.

Основни източници на вибрации
в климатичните системи са съоръженията с движещи се части като
помпи, компресори и вентилатори.
Характерно за тези съоръжения е
вибрирането, с което е съпроводена
работата им. Механичните предавки, лагерите и скоростните кутии
представляват отделни източници на
вибрации, създаващи допълнителен
шум, както и самите електродвигатели.
При работата на системата, вибрациите се предават чрез строителните и другите елементи, с които
вибриращите детайли са в пряк или
косвен контакт. Обикновено, това са
свързаните към съоръженията въздуховоди, тръбопроводи, както и задвижваният флуид. Тъй като се предават, създадените от едно съоръже-
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ние вибрации могат да причинят неблагоприятно въздействие върху елементи на инсталацията, намиращи се
на сравнително големи разстояния от
източника. Често, в зависимост от
честотата и амплитудата им, вибрациите, предавани на еластична
среда, като например въздуха, могат
да се превърнат в неприятен шум.
Ограничаването на неблагоприятното въздействие на вибрациите и
тяхното разпространение се постига чрез поставяне на еластични вибропоглъщащи детайли между
съоръженията, явяващи се източник
на вибрации, от една страна, и строителните конструкции и свързаните
към тях проводи, от друга страна.

Видове трептения
Известно е, че свободните или
собствените трептения на системата представляват честотата на
вибрирането й, единствено под действието на еластичните сили на
подложката. Редки са случаите, обаче, когато съоръженията са подложени само на собствените си трептения. В повечето случаи те са подложени и на въздействието на вибрации, предизвикани от други променя-

щи се сили. Честотата, с която тези
сили се променят, може да е различна от честотата на собствените
трептения. В климатичната техника тези вибрации, наречени принудени, обикновено се предизвикват от
дебаланс на въртящи се части, променящи се магнитни сили в намотките на електрически двигатели, от
скоростни кутии, лагери и други елементи.

Условия за възникване на резонанс
Външната сила, която предизвиква принудените вибрации, се определя чрез отчитане на амплитудата,
цикличната честота, с която се изменя, и времето, за което се извършва
изчислението. Съществено влияние
върху амплитудата на принудените
трептения и енергията, предавана
от вибриращата система, оказват
разликите между честотите на собствените и принудените вибрации,
както и коефициентът на затихване.
При ниски стойности на коефициента на затихване амплитудата на
принудените вибрации бързо нараства при доближаване на двете честоти и системата изпада в състояние на резонанс.
При избора на антивибрационни
подложки обикновено се търси решение, при което се постига голяма
честота на принудените трептения
и ниска собствена честота.

Целта е затихване на вибрациите
За да се ограничат свободните
трептения, предизвикани от някакъв
начален импулс, и да не се допуска
трептене на съоръжението за неопределено време, се цели затихване
на вибрациите. Това се постига, като
на еластичните сили се противопоставят други сили, действащи в противоположна посока. Обикновено затихването е следствие на силите на
триене в самата система и съпротивлението на въздуха, което е пренебрежимо малко. Под въздействие-
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на съоръжението с масивната подложка, ако има такава, δ – дебелината на корковата подложка в cm, А –
площта на корковата подложка в cm,
а Ed (N/cm2) – динамичният модул на
еластичност.

Каучукът се използва широко

то на тези съпротивителни сили,
амплитудата намалява до нула, тъй
като енергията на трептенията
постепенно се превръща в топлина.
Влияние върху избора на вибропоглъщащи устройства и необходимите
мерки за ограничаване на разпространението на трептенията оказва
т.нар. критично затихване. Критичното затихване зависи от начина на
монтаж на съоръжението и от неговите физични показатели. Дефинира
се като достатъчно значимото затихване, което е необходимо, за да
предизвика постепенно завръщане на
системата в първоначалното й
състояние.
В ролята на виброизолатори за
ограничаване разпространението на
вибрации обикновено се използват
стоманени пружини, както и виброизолиращи материали - корк, каучук и
кече.

Стоманените пружини
се използват рядко
Характеризират се с добра еластичност, издръжливост на въздействието на масла, вода и горива.
Работата им е устойчива в сравнително голям температурен диапазон.
В климатичната и вентилационната
техника, обаче, те намират ограничено приложение. Причините са, че
често се налага да се съчетават с
подложка от други виброизолационни
материали като корк, гума и други,
тъй като не осигуряват сигурна пре-
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града срещу разпространението на
високочестотните вибрации, разпространяващи шум. Друг съществен
недостатък е невъзможността им да
поемат вибрации в близост до критичните честоти, а за съжаление
тези честоти не могат да бъдат
избегнати при пускане или спиране на
помпи и вентилатори. Стоманените
пружини обикновено се предпочитат
в приложения, при които честотата
на принудените вибрации надвишава
1.4 пъти резонансната честота.

Коркът във функцията
на виброизолатор
Над три пъти е по-твърд спрямо
динамичните товари, предизвикани
от вибрациите. Характеризира се с
ограничена еластичност, а качествата му зависят от честотата на
вибрациите. Важното условие за получаване на приемлива ниска собствена честота се изпълнява чрез осигуряване на подходящо слягане. За постигането му обикновено се прилага
увеличаване на масата на съоръжението. При вентилаторите обикновено това се изпълнява чрез монтирането им върху масивни бетонни подложки. Целта е да се осигури намаляване амплитудата на вибрациите и
снижаване центъра на тежестта на
вибриращата маса. За изчисляване на
статичното налягане, необходимо за
определяне на собствената честота,
обикновено се използва изразът:
x = Gδ/AEd, където G (N) е теглото

Той е един от най-широко разпространените виброизолатори, въпреки неустойчивостта му на температури, по-високи от 60 °С, както и на
въздействието на органични масла и
нефтопродукти. Основна причина за
масовото използване на каучука е
ниската му цена. При използване на
каучукови подложки следва да се има
предвид, че каучукът е несвиваем.
Привидната му еластичност се дължи
на способността му да се деформира, намалявайки размерите си в една
посока и увеличавайки ги в друга, при
запазване на общия си обем. Поради
тази си особеност е препоръчително използването на каучукови подложки с височина, равна най-малко на една
четвърт от най-големия им напречен
размер. Ако подложката е с големи
напречни размери и малка височина,
тя не би могла лесно да поеме вертикалните деформации. Като добро
решение се приемат вибропоглъщащи устройства, при които каучукът
работи на срязване.
Въпреки че в повечето случаи в
техническата документация на вибропоглъщащите устройства се посочва статичното слягане, препоръчително е в изчисленията да се отчита динамичното слягане, тъй като
каучукът показва по-голяма твърдост
спрямо динамични товари, дължащи се
на вибрациите. При липса на достатъчно данни се допуска динамичното слягане да се приеме за равно
на 70% от статичното - за мек каучук, и 40% - за твърд каучук. Често
срещано е и приемането на средна
стойност от 50%.

Кечето има добро
вибропоглъщане
Обикновено намира приложение
като препятствие срещу директно
предаване на вибрациите. Чрез използването му се избягва директният
контакт между строителната конструкция и твърдите метални части
на вибриращия агрегат. Характеризира се с много добро вибропоглъща-
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не, както и с ниска еластичност.
Подходящо е за ограничаване на вибрации с честоти в областта на шумовото усещане.

Вентилаторите
са сред основните източници на шум
и вибрации във вентилационните и
климатичните системи. Шумът,
възникващ при работата им, би могъл
да се раздели на шум от аеродинамичен произход и на шум от механичен
произход. Аеродинамичният шум обикновено се предизвиква от възникнали вихри в междулопатъчните канали, пулсации на налягането и скоростта и други. Механичният шум е пряко
свързан с появата на вибрации вследствие на дебаланс на работните колела, на вибрации в електродвигателя, както и на вибрации, възникнали в
отделни части на вентилатора, като
лагери, механични предавки, съединители.
Възникването на вибрации е нежелателно не само поради създавания
допълнителен шум, но и тъй като те
се разпространяват чрез свързаните
с вентилатора съоръжения. Вибрациите биха могли да окажат неблагоприятно въздействие върху хората в
помещенията. Също така, появата на
необичайно високи вибрации би могла да доведе дори до сериозни повреди на строителната конструкция.

Източници на вибрации
от вентилатор
Една от основните причини, водещи до възникване на вибрации при
работата на вентилатори, е не добре балансираното работно колело. За
съжаление, разбалансирането на работното колело е сравнително често явление, съпътстващо работата
на вентилатора.
Освен от работното колело, големината на вибрациите, съпътстваща
работата на вентилаторите, се влияе
и от оборотите им. Обикновено, при
по-високи обороти на вентилатора,
вибрациите са значително по-осезаеми. При вентилатор, работещ добре
при ниски обороти, рязкото увеличаване на оборотите на въртене би
могло да доведе до значителни вибрации. Препоръчително е вентилаторът
да не се монтира непосредствено
върху метална конструкция, тъй като
дори и при добре балансирано работ-

За вибрациите в климатичните системи
Съоръженията, изграждащи вентилационните и климатичните системи, често са
източници на шум и вибрации. Освен че нарушават комфорта на хората, живеещи или
работещи в една сграда, вибрациите и шумът биха могли да окажат неблагоприятно
въздействие върху здравето им. Не бива да се подценява и обстоятелството, че появата на необичайно високи вибрации би могла да доведе до сериозни повреди в строителната конструкция.
В статията са разгледани различни видове виброизолационни материали, характеристиките и приложната им област, както и източниците на вибрации от вентилатори. От материала бихте могли да научите и какви са най-новите нормативни технически правила, отнасящи се до недопускане възникването и разпространението на вибрации във вентилационните и климатичните системи.

но колело, това е възможно да доведе
до вибрации на строителните елементи на сградата.

Монтажни специфики
С цел ограничаване възникването
на вибрации и разпространението им,
вентилаторите обикновено се монтират върху стоманобетонни плочи,
лежащи на еластични антивибрационни подложки или пружини. Дебелината на плочата, върху която ще се
монтира вентилаторът, се избира в
зависимост от вида на вентилатора, размерите му, оборотите му на
въртене и други. За намаляване на
вибрациите и ограничаване разпространението на генерирания механичен шум, който те предизвикват, се
препоръчва вентилаторите да се
монтират в специални отделения,
оградени със звукоизолиращи прегради. За да се избегне предаването на
вибрации чрез въздуховодите, е добре свързването им с вентилатора да
се извърши посредством мека връзка.
При виброизолирането на вентилатори най-широко приложение намират
стоманените пружини.

Нормативни изисквания
Към обектите и съоръженията е в
сила пакет от технически правила,
отнасящ се до недопускане възникването и разпространението на вибрации в системите. Техническите правила се отнасят за проектиране,
изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията и са залегнали
в Наредба № 15 от 28 юли 2005 г.
Според клаузите на нормативния
документ (чл. 367) машинните помещения, вентилационните камери и
топлообменните станции следва да
се изградят в отделни сгради или са-

мостоятелни помещения във или до
обществени и жилищни сгради. Също
така, машините и съоръженията се
разполагат върху фундаменти, които
се проектират при спазване изискванията на нормите за проектиране на
фундаменти, подложени на динамични натоварвания от машини (чл. 368,
ал. 1). Машините и съоръженията
следва да се свързват към тръбопроводната мрежа с гъвкави връзки. За
недопускане предаването на вибрации
и структурен шум по топлопроводите се предвиждат антивибрационни
подложки и опори, а при преминаването им през стени, междуетажни плочи и други строителни елементи - антивибрационни обвивки.
Намаляването нивото на аеродинамичните шумове (чл. 369) се постига
чрез естествено шумозаглушаване в
елементите на въздухопроводната
мрежа; вграждане на шумозаглушители във въздухопроводната мрежа към
и от помещенията, както и на местата на засмукване на пресен въздух и
на изхвърляния въздух (при необходимост). За увеличаване на шумопоглъщащата способност на въздухопроводите и на техните елементи се допуска вътрешното им облицоване с
шумопоглъщащи материали. Вградените шумозаглушители се оразмеряват
за остатъчното звуково налягане след
естественото шумозаглушаване в
елементите на въздухопроводната
мрежа до постигане на допустимите
нива в помещенията. Друго изискване,
дефинирано от документа, е звукоизолирането на машинните помещения,
вентилационните камери, топлообменните станции и котелни чрез подходящи конструкции на ограждащите
елементи (многослойни стени, плаващи подове, облицовки).
1*2008 ÑÒÐ. 25
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Axis решения за видеонаблюдение
Axis Communications предлага голямо разнообразие от мрежови камери за осигуряване безопасността на хора и имущество чрез наблюдение
от разстояние на оборудвани сгради. Компанията е световен лидер в производството на
мрежови системи за наблюдение (IP камери, видео сървъри, софтуер) и независим доставчик на
принт сървъри. Компанията разработва своите
високотехнологични продукти още от 1984 г. и
със своите над 700 000 разработки и над 3 000
000 продажби в световен мащаб, Axis успява да
задоволи и най-взискателните потребители.

Какво е мрежова камера?
Мрежовите камери могат да
бъдат описани като камера и компютър, обединени в едно интелигентно решение. Те заснемат и изпращат видео на живо директно през IP
мрежа (вътрешна мрежа или интернет) и позволяват на потребителите да виждат и дори управляват камерите, използвайки стандартен уеб
браузър или софтуер за видео управление на всеки локален или отдалечен
компютър в мрежа.

Изключително високо качество
на изображението
Качеството на изображението
несъмнено е една от най-важните
характеристики на всяка една камера, ако не и най-важната. Това е така,
особено при приложенията за наблюдение и контролиране, където яснотата и достоверността могат да
бъдат оспорвани. Много от видео
продуктите на Axis предлагат едновременна поддръжка и на двата формата Motion JPEG и MPEG-4. Това дава
възможност да прегледате всички
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записани до момента видео кадри във
формат MPEG-4 и в същото време да
записвате във формат Motion JPEG,
с оптимизирано качество на изображението и звука. Цифровият запис
осигурява значително по-високо качество на картината от аналоговите
решения, благодарение на технологията за запис, която превъзхожда
възможностите на по-старите решения за видеонаблюдение.

Истински IP мрежови камери
Снабдени с вграден уеб сървър, Axis
мрежовите камери не се нуждаят от
директна връзка към компютър или
някакъв друг хардуер или софтуер за
заснемане и прехвърляне на изображения. Те работят като самостоятелни единици и изискват единствено
връзка към IP мрежа – без значение
дали е кабелна или безжична. Чрез
технологията Захранване по мрежата (Power over Ethernet – PoE) имате

възможност да използвате същия
Ethernet кабел както за обмен на данни, така и за трансфер на захранващо напрежение. Тази функция улеснява инсталирането на продукти, тъй
като електричеството не е задължително и мрежовият видео продукт
може да работи дори когато има
повреда в електроснабдяването.

Axis предлагат
фиксирани камери с приложение както в закрити пространства, така и
на открито, като някои мрежови камери дават възможност да контролирате камерата отдалечено през IP
мрежа. Axis също предлагат и видео
сървъри, които допълват аналоговите CCTV системи и осигуряват плавен преход към дигиталния мрежови
свят. Нещо повече – възможни са и
комбинирани решения, в случай че не
е възможен постепенен преход към
IP видеонаблюдение.

тел.: 02/960 23 25
e-mail: info@solytron.bg
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Предстои актуализация
на противопожарните норми
Присъединяването на България към
Европейския съюз и главоломният
ръст в строителството поставиха
сериозни предизвикателства пред
осигуряването на висока степен на
пожарната и аварийна безопасност
при проектирането и строителството на сгради. Провокирани от интереса на архитектурните и инженерните среди в страната, както и от
страна на фирмите, доставчици на
елементи и цялостни решения за
сградни инсталации, се обърнахме за
коментар към Националната служба
за „Пожарна безопасност и защита на
населението“ (НС ПБЗН) към Министерството на вътрешните работи
с въпроса предстоят ли промени в
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нормативната база и ще бъде ли тя
хармонизирана с европейското законодателство.

Няма единни европейски норми
Към момента в страната действат Противопожарните строително-технически норми, приложени
към чл. 1 на Наредба №2 от 1987 г.,
изменяна последно през 1994 г. В
отговор на запитването ни, от НС
ПБЗН увериха, че до момента няма
разработени единни европейски изисквания за пожарна безопасност в
строителството и поради тази причина задължителните противопожарни изисквания в България не съответстват в пълен обем на европейските.

„Всяка държава от Европейския съюз
има свои изисквания за пожарна безопасност в строителството. Няма
разработени общи задължителни
изисквания за целия Европейски съюз.
Някои от изискванията, регламентирани в Противопожарните строително-технически норми (ПСТН), съответстват на изискванията на отделна държава (напр. Германия), но не
съответстват на други (напр. във
Франция, Италия и др.). По друг показател българските нормативните
изисквания съответстват на такива от друга отделна държава, но не
съответстват на тези в останалите държави“, коментира Ж. Мартинов, началник сектор НД и НС.

> ñèãóðíîñò
Подготвя се нова наредба за
пожарна безопасност
От Националната служба съобщават също, че понастоящем в Генерална дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“ работи комисия, която има за задача да разработи нова „Наредба за строително–
технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар“,
която ще замести действащата към
момента „Наредба №2 за ПСТН“. В
комисията са включени представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
и на различните структурни звена на
НСПБЗН (Национална служба за пожарна безопасност и защита на населението) – Генерална дирекция,
Научно-приложен институт по ПБЗН
(Пожарна безопасност и защита на
населението), Столична дирекция
ПБЗН, както и Факултет ПБЗН към
Академията на МВР. „В заседанията
на комисията са привлечени за участие и представители на други организации, имащи отношение към осигуряването на пожарната безопасност в инвестиционния строителен
процес. В основната си част проектът за Наредбата е разработен,
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като са съобразени адаптираните
европейски норми и добрите практики в областта на противопожарното
нормиране. Същият е предоставен
чрез МРРБ за становище от заинтересованите институции. Принципните положения, на основата на които
България и другите държави, членки
на Европейския съюз, развиват концепциите си при разработването на
нови нормативни документи за осигуряване на пожарна безопасност, са
- защита живота и здравето на хората и тяхното имущество и осигуряване на условия за успешни пожарогасителни и аварийно-спасителни
действия от специализираните звена за пожарна безопасност“, допълват от Националната служба.

Инсталациите за пожароизвестяване - задължителни
„В действащата в момента Наредба №2 за ПСТН са регламентирани
сградите и съоръженията, които
задължително подлежат на осигуряване с инсталации за пожароизвестяване и пожарогасене. Тези технологии в европейските страни са навлезли в значително по-голяма степен,
отколкото у нас. В голяма част от

строежите в страната, особено в
тези с чуждестранно участие, се
предвиждат такива инсталации,
въпреки че действащата нормативна уредба допуска същите да не
бъдат монтирани. В новият проект
за „Наредба за строително–технически правила и норми за осигуряване на
безопасност при пожар“ са актуализирани изискванията по отношение на
сградите, които ще се осигуряват с
ПИИ (Пожароизвестителни инсталации) и ПГИ (Пожарогасителни инсталации)“, коментират от НС „Пожарна безопасност и защита на населението“.
„В техническо отношение инсталациите също подлежат на изменение и
усъвършенстване. Те в момента са на
високо технологично ниво и непрекъснато се развиват. Изискванията към
тях се определят от европейски стандарти, хармонизирани и приети като
БДС. Техническите изисквания към пожароизвестителните и пожарогасителните инсталации непрекъснато
следва да развиват и изменят в съответствие с технологичното ниво на
развитие на тези системи“, заявяват
в допълнение от НС „Пожарна безопасност и защита на населението“.

> ÂèÊ îáîðóäâàíå

Технико-икономическите
показатели на ПСБОВ
Методи за пресмятане при оценяване на ефективността
Съвременните пречиствателни станции за битови отпадни води
(ПСБОВ) са сложен комплекс от съоръжения, чрез които се осигурява не само механично, но и биологично пречистване на отпадните води, както и обеззаразяване и третиране на получените като следствие от пречиствателния процес утайки.
Изграждането на пречиствателни станции за битови отпадни води
е стратегическа цел в концепциите
за опазване на околната среда и ограничаване на замърсяването на водните течения и басейни, както и основно направление в развитието на
водоснабдителния и канализационен
сектор.
Процесът по изграждане на една
пречиствателна станция преминава
през няколко основни етапа. Първият
включва определяне на необходимата
степен на пречистване. На базата на
степента на пречистване впоследствие се избират необходимите
съоръжения и се съставят няколко
варианта на технологични схеми.
Преди да се пристъпи към изграждането на една пречиствателна станция, различните варианти се сравняват и се избира най-подходящият от
тях. Основен момент при избора е
оценяването на ефективността на

всеки един от вариантите, като
преди да се вземе окончателното
решение, е необходимо да се докаже,
че избраният вариант е не само достатъчно ефективен, но и икономически изгоден.
Оценяването на отделните варианти обикновено се базира на

метода на техникоикономическата ефективност
Оценката се извършва, като се
вземат предвид няколко основни показателя, сред които са необходимите капитални вложения, годишните
експлоатационни разходи, себестойността на 1 m 3 пречистена вода.
Включват се и приведените разходи,
общата и застроената площ, както
и разходът на електроенергия.
При сравняване на вариантите,
логично, първият етап включва определяне на необходимите капитални
вложения и годишните експлоатаци-

онни разходи. Тъй като се сравняват
няколко варианта, се получават няколко възможности, които трябва да се
анализират. Ако за удобство, например, приемем, че разглеждаме само
два варианта, за които означим необходимите капитални вложения
съответно с К1 – за първия вариант,
и с К2 – за втория, а годишните експлоатационни разходи съответно с Е1
и Е2, при сравняването им възможните варианти са следните. В първия
случай, ако К1 е по-малко от К2 и Е1
е по-малко от Е2, то анализирането
е лесно, тъй като ясно се вижда, че
първият вариант е по-изгоден.
Във втория случай обаче, се получават два подслучая, при К 1 по-голямо от К2 и Е1 по-малко от Е2 или К1
по-малко от К2 и Е1 по-голямо от Е2.
В подобни случаи е трудно да се направи коректно заключение, без да се
направят допълнителни изследвания,
с помощта на които да се определи
по-изгодният вариант. Обикновено
при тази ситуация се въвежда величината Т, която се дефинира като

Нормативен срок за откупуване
на капиталните вложения. В практиката също се използва и реципрочната й величина Ен = 1/Т - нормативен
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коефициент на ефективност на капиталните вложения. Този коефициент
е индивидуален за всяка страна и се
определя в зависимост от икономическите й условия. За България например е възприет Т=10, откъдето следва, че Ен=0,1.
Взимайки предвид тези два коефициента, се правят допълнителни изчисления, за които обикновено се използват следните два израза: К1- К2 = (Е2
- Е1).Т или К2 - К1 = (Е1 - Е2).Т. За поикономичен се счита вариантът, при
който нормативният срок Т е по-малък
или равен на 10 г., т.е вариантът с помалък срок на откупуване.
За сравняване на икономическата
ефективност на капиталните вложения за всеки отделен вариант може
да се използва и критерият

Минимални приведени разходи
Минималните приведени разходи са
практичен критерий, за изчисляването на който се използва следната
формула - П = Е + ЕнК, където Е съответно са годишните експлоатационни разходи в лв., К - капиталните
вложения, а Ен е нормативният коефициент на ефективност. Получените на базата на тези изчисления
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резултати се сравняват, като за поизгоден логично се приема вариантът
с по-малки приведени разходи.
Друг критерий, които се взема
предвид, е

Годишният икономически ефект
Основен компонент при определяне на годишния икономически ефект
ЕФ са приведените разходи, като при
изчисляването му се вземат предвид
приведените разходи на отделните
варианти и годишното пречиствано
водно количество. Формулата съответно има вида ЕФ = (П1 - П2)Q, където Q е годишното пречиствано водно количество и Q = 365Qср.д, m3.

Приведен коефициент
Често при сравняване на отделните варианти се достига и до случаи,
при които вариантите се различават
по сроковете си за изпълнение. В подобни приложения, както и когато
въвеждането в експлоатация се извършва на етапи, се въвежда допълнителен коефициент В, наречен приведен коефициент. Този коефициент се
изчислява по формулата В=1/(1+Епр.к)t,
където Епр.к е преводният норматив,
а t е периодът на привеждане.

Коефициентът В се взема предвид
и при изчисляване на общите приведени капитални разходи, като се използва формулата Кпр = К 1 + К2В1 +
К3В2 + KnBn-1, където К 1, К2... Кn са
капиталовложенията, разпределени
по години за съответния вариант.

Себестойност на един кубичен
метър пречистена вода
Един от основните икономически
показатели за всяка пречиствателна станция е себестойността на
един кубичен метър пречистена вода.
За изчисляването й се използва отношението на сумата от годишните
експлоатационни разходи към годишното водно количество, което се
пречиства в станцията, или С = Е/Q,
лв./m3, където с Е съответно е обозначена сумата на годишните експлоатационни разходи в лева, а с Q
годишното количество, което се
пречиства, m3/г. Към годишните експлоатационни разходи се включват
сумата от преките експлоатационни разходи Еn, амортизационните
отчисления А и други, или Е = Еn + А,
лв. Към преките експлоатационни
разходи се включват разходите,
свързани със заплатите на служите-
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Как се оценяват икономически пречиствателните станции?
Преди да се пристъпи към избор на конкретен вариант за изграждане на пречиствателна станция за битови отпадни води, се прави оценка не само на техническата, но и
на икономическата им ефективност. Съществуват различни методики за оценка, базирани на комплекс от оценъчни показатели. Сред най-широко използваните от проектантите са нормативен срок за откупуване, минимални приведени разходи, годишен икономически ефект, приведен коефициент и себестойност на един кубичен метър пречистена вода. Други показатели за оценка са капитални вложения, годишните експлоатационни разходи, себестойността на 1 m 3 пречистена вода и др.
лите, премиите, добавките и т.н;
разходите за електроенергия; разходи за текущи ремонти; средствата,
изразходвани за материали, например,
за различните видове реагенти. За
пресмятане на количеството изразходван материал се използва формулата М1 = (QДа/1000)t/г, където М1 е
разходът на определен вид реагент,
t/г, Q е количеството пречистена
вода за една година, m3/г, Д – средно
тегловното количество на химично
чист реагент в грамовете на 1 m3
пречистена вода, g/m3 , а – количеството на чистото вещество в реагента на стоковия продукт в %.
При изчисляването на общите разходи за всички видове материали се
вземат предвид количеството изразходвани материали от различните

видове, както и цената на един тон
материал. Амортизационните отчисления се определят в проценти от
стойността на капиталовложенията.

Допълнителни показатели
За по-добро анализиране на вариантните решения е добре да се вземат предвид и още няколко допълнителни показателя като капиталоемкост, обща специфична площ за 1 m3
пречистена вода, застроена специфична площ, разход на електроенергия, необходима електрическа мощност, работна електрическа мощност, разход на труд. Всички изброени показатели се отнасят за 1 m3
пречистена вода. Капиталоемкостта
се изразява като отношение на обема на капиталните вложения, необхо-

дими за изграждане на пречиствателната станция, към количеството
пречистена вода до момента на пълно
амортизиране на станцията.
Общата специфична площ се определя в зависимост от общата проектна площ, отнесена към производителността на пречиствателната
станция, а застроената специфична
площ е отношението на проектната
застроена площ и производителността на станцията. Разходът на електроенергия се определя, като се вземе предвид общият годишен проектен
разход на електроенергия в станцията, отнесен към годишно пречистения воден обем. За определяне на
необходимата електрическа мощност се взема предвид общата проектна инсталирана електрическа
мощност към проектната производителност, а при определянето на работната електрическа мощност се
вземат предвид съответно общата
проектна електрическа мощност,
отнесена към производителността
на станцията. Разходът на труд се
определя в зависимост от изразходвания труд за една година, изразен в
човекочасове към проектния годишен
обем пречистена вода.
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Сградни водопроводни
инсталации
Нормативни изисквания за оразмеряване на инсталациите
Оразмеряването при битовите водопроводни инсталации за гореща и студена вода е регламентирано в Наредба 4 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)
на основание Закона за устройството на териториите (ЗУТ),
член 18, ал. 1. Този нормативен акт отменя Нормите за проектиране на водопроводни и канализационни инсталации в сгради.
Наредба 4 се прилага едновременно с нормативните актове и техническите спецификации, които
съдържат изисквания към ВиК инсталациите, качеството на питейната
вода, хигиената, здравето и опазването на околната среда, пожарната
безопасност, здравословните и безопасните условия на труд, както и
правилата за изпълнение и приемане
на строителните и монтажните
работи. Изискванията в Наредба 4 се
отнасят за сградни водопроводни и
канализационни инсталации, чието
проектиране е започнало след
29.09.2005 г.

Оразмерителни водни количества
При гравитационно водоснабдяване, както и след хидрофор или високоразположен резервоар при помпено водоснабдяване, водопроводните
инсталации се оразмеряват найобщо по два начина. При самостоятелни и обединени водопроводни инсталации, които не провеждат вода
за пожарни и аварийни нужди, базирайки се на сумата от максималните секундни водни количества. При
обединени водопроводни инсталации,
които провеждат вода и за пожарни
и аварийни нужди - за по-голямата
сума, получена или от максималните
секундни водни количества за пожарни и аварийни, производствени и
питейно-битови нужди, без да се
отчита разходът на вода за смесители за душ и вана и за измиване на
подове в сградата, или от максималните секундни водни количества за
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производствени и питейно-битови
нужди.
Смукателят от черпателен резервоар до помпа и тласкателят до хидрофор или високоразположен резервоар се оразмеряват за дебита на работната помпа, а когато са предвидени повече от една работни помпа
- за дебита на работната помпена
група. Оразмерителното максимално
секундно водно количество за питейно-битови нужди във водопроводните
участъци в сгради са залегнали в
приложения към наредбата.

Хидравлично оразмеряване
Наредбата определя максималните
оразмерителни скорости на студената и на горещата вода за битови
нужди. За питейно-битови гравитационни и помпени водопроводни инсталации в сгради с помещения с
допустимо ниво на шума до 40 dB(A),
максималната скорост е 2,0 m/s. За
всички водопроводни отклонения и за
водопроводните инсталации във всички останали сгради, максималната
скорост е 2,5 m/s. В смукателя на
помпи за питейни води максималната скорост на водата може да достига 0,7 m/s, докато в тласкателя на
помпите - 1,2 m/s. Максималната
оразмерителна скорост във водопроводните клонове за пожарни и аварийни нужди към пожарни кранове е 2,5
m/s.
В наредбата се посочва, че при
хидравличното оразмеряване на водопроводите за студена вода и за гореща вода за битови нужди се изпол-

зват общоприетите хидравлични
формули и таблици или подходящи
диаграми и номограми в съответствие с указанията на производителите на съответните продукти. При
възникване на спорни случаи се използва формулата на Колбрук-Уайт.
При определяне на загубите на
налягане в отделни водопроводни
клонове се отчитат загубите от
триене по дължина и загубите от
местни съпротивления. Те, както и
общите загуби на налягане, се определят съгласно специални приложения
на наредбата.
В приложение на наредбата е посочено и минималното работно налягане за най-неблагоприятния водочерпен кран на водопроводната инсталация. При условие че налягането във
водоснабдителната мрежа е по-малко от определеното, според ал. 1 се
проектира система за повишаване на
налягането при спазване изискванията на глава шеста.
Наредбата предписва хидравличното оразмеряване на

Инсталацията за гореща вода
за битови нужди се извършва при
максимално секундно потребление на
вода, едновременно и съгласувано с
оразмеряването на инсталацията за
студена вода, като разликата на
налягането в етажните разпределителни клонове преди смесителя е наймного 30 kPa. Наредбата съдържа
специални изисквания по отношение
на оразмерителните сумарни загуби
на налягане в битовата инсталация
за гореща вода. В съответствие с
проекта на отоплителната инсталация и изискванията на тази наредба
се определят водонагревателите на
системата.
Оразмерителното водно количество на инсталациите за гореща
вода (qогв) в dm3/s, за които не е необходима циркулация или за които
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Определяне на коефициента Кц
qц/qмакс сек
Кц

гв

0,5

0,57

0,66

0,8

0,00

0,03

0,12

0,25

циркулационното водно количество (qц ) е по-малко от
половината оразмерително максимално секундно количество на гореща вода за битови нужди (qмакс сек гв), се приема
равно на оразмерителното максимално секундно количество гореща вода за битови нужди.
Оразмерителното водно количество на инсталациите
за гореща вода за битови нужди qо гв, за които qц е поголямо от половината qмакс сек гв, се определя по формулата:
qогв = qмакс сек гв + Kц . qц ,
където Кц е коефициент, който отчита влиянието на qц
върху qмакс сек гв, и се определя в съответствие с таблицата
При определяне на топлинните загуби за тръбен
участък от инсталацията за гореща вода и за циркулационна вода се отчита проектната топлоизолация. Загубите се определят съгласно специално приложение на
наредбата, което не изключва използването и други общоприети методики.

ната и циркулационната мрежа, а ∆θw е съответно общият пад на температурата на водата в разпределителната и циркулационната мрежа в К. В наредбата е заложено, че дебитът вода е не по-голям от 5К (член 92, ал.
2). Дебитът на циркулационната помпа (Qп) се приема
равен на Qоб ц.
При проектирането на

Сгради с ниско застрояване
се допуска оразмерителният дебит qц в dm3/h за отделните циркулационни кръгове да се определя по формулата q ц = 4Vц, където Vц е обемът на водата в тръбите на
съответния циркулационен кръг, dm 3, а необходимият
дебит на циркулационната помпа, според зависимостта
qц = 4ΣVц, където ΣVц е сумарният обем на водата във
всички циркулационни кръгове на инсталацията за гореща вода за битови нужди, dm3. Скоростта на водата в
циркулационните кръгове при помпена циркулация е не поголяма от 0,7 m/s.
Циркулационната помпа трябва да осигурява налягане
с 30 на сто по-голямо от загубите на налягане в разпределителната и циркулационната мрежа при преминаване
на циркулационните водни количества от нагревателя до
най-отдалечената критична точка на инсталацията за
гореща вода за битови нужди и обратно.
Наредбата съдържа необходимите изисквания, които
трябва да се спазват при избора на циркулационна помпа
и при проектирането на помпено помещение.

Оразмеряване на инсталациите за гореща вода
За осъществяване на помпената циркулация на горещата вода за битови нужди се използва циркулационна
помпа, която осигурява пълен оборот на водата в инсталациите за гореща вода за битови нужди и на циркулационната вода. В общата точка на съседни клонове за
битова гореща вода и в общата точка на съответните
им циркулационни клонове наляганията се изравняват чрез
намаляване на разликите между загубите на налягане в
тези кръгове до 10%. В наредбата се посочват два начина да се осъществи това. Първата възможност е чрез
промяна диаметрите на циркулационните клонове, като
не се допуска намаляването им по посока на движението
на водата. Втората - чрез подходящи устройства, например дросели с ръчно регулиране, автоматично действащи термостат-вентили и други, които създават необходимите хидравлични съпротивления в циркулационите
клонове.
Оразмерителният дебит qц в kg/h за циркулационен
кръг, необходим за покриване на топлинните загуби, се
определя по формулата:
qц = ΣQTз /(1,163 . ∆θw)
където ΣQTз са сумарните топлинни загуби в кръга, W; а
∆θw е разликата в температурите на водата в началната и крайната точка на кръга, K.
Дебитът вода (Qоб ц ) в kg/h, който циркулира в инсталацията за гореща вода за битови нужди, когато няма
потребление, се определя според дадената формула, като
ΣQTз са сумарните топлинни загуби от разпределител1*2008 ÑÒÐ. 35
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Метални кабелни скари
Основни характеристики на най-разпространените видове
кабелни скари
Като основен елемент на всяка електроинсталация, кабелните
скари имат важна роля за надеждната й работа. Естественият
стремеж е насочен към постигане на дълъг експлоатационен
живот, осигуряване на възможности за допълнително натоварване и надграждане, превенция на повреди по кабелите, прегледно провеждане на кабелния сноп и др. Оптималният избор на
кабелна скара включва и отчитане на т.нар. скрити разходи,
свързани с инсталацията. Тема на настоящата статия са основните видове метални кабелни скари - плътни, перфорирани,
телени мрежести, стълба - като конструкция, елементна база
и технически характеристики.
Товароносимостта - основна
характеристика
При избор на кабелоносеща конструкция от метални скари трябва да
се отговори на редица въпроси. Сред
основните критерии за избор на кабелна скара са видът на материала и
необходимата корозионна устойчивост, предвид работната среда.
Също така е важно да се вземат под
внимание видът и броят са кабелите,
например захранващи или комуникационни, както и какъв е обемът на кабелите по различните трасета и
какво е тяхното тегло на линеен
метър.
Кабелоносещите скари са създадени за да поддържат кабелните трасета и един от основните критерии
за тяхната оценка е товароносимостта. Сред критериите за избор на
кабелна скара са и мястото или т.нар.
запас, който трябва да се остави за
бъдещи разширения, както и да се
вземе предвид обемът и теглото на
добавяните кабели при промени на
кабелното трасе. Важен е и въпросът
с типовете подпори и използваното
закрепване - таванно, стенно, в двоен под, към метални конструкции,
директно към машини и оборудване,
вертикали по нива, естакади за
външен монтаж и др.
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Съществен въпрос при избор на
кабелна скара е възможността за

Лесно трасиране на кабелите
впоследствие. Една добре изградена
система кабелни скари с подходящи
конзоли, неограничаващи полагането
на кабела, същевременно ускорява и
улеснява монтажа на електроинсталацията, уверяват специалисти. Често над или под кабелните скари се
монтират разклонителни кутии, пасивно електрооборудване или евакуационно осветление.
Друг фактор, който следва да се
вземе предвид, е възможното разстояние между подпорите, съобразно
архитектурата. Не бива да се подценява и мястото на трасето – външен
монтаж, интериорно. При трасета за
външен монтаж се препоръчва поставянето на капак за защита. Важен
елемент тук е добрата ветроустойчивост. При конструкции, преминаващи през трудно достъпни места,
следва да се прецени какви мероприятия да се предприемат с цел олекотяване на трасирането на кабелите и улесняване достъпа до скарата.
Специфични среди с изискване на помалко прахозадържане, налагат изпълнението на максимално отворена
структура и вертикален монтаж. За

места с пряк и лесен достъп от неквалифициран персонал се препоръчва по-затворен тип конструкция.

Широчина и дълбочина на скарите
Критерии при избора на кабелни
скари са и необходимата им широчина и дълбочина. Те зависят от типа
и броя на кабелите, според обема и
теглото им. Разстоянието между
подпорите променя товароносимостта. Видът стомана и различните
модификации скари имат различни
параметри.
Друг фактор, който следва да се
отчете, е какъв свързващ метод да
се използва. Важен е и броят на необходимите монтажни фитинги. Колко завои, денивелации, отклонения,
кръстопът, редукции на размера или
спусъци към оборудване ще има? Вертикали и захранване по оборудване?
Колкото по-сложна е една система,
толкова по трудно е предвиждането
на точния брой допълнителни скъпоструващи елементи.
При добре изработен проект е
лесно да се определи предварително
сложността на инсталацията. Други въпроси са как ще бъде направено
окабеляването към оборудването и
излазите от основното трасе и
възможни ли са комбинации от различни типове кабелоносещи/кабеловодещи системи за отделните участъци.

Лесни и бързи промени
по трасето
Добре планираната и изградена
инсталация дава възможност за лесни, бързи и без допълнителни разходи
промени по кабелното трасе. Добрият кабелен мениджмънт и проследяемостта на кабелното трасе ще
редуцира излишното добавяне на нови
и нови кабели и оставане в снопа на
вече ненужни кабели. При проектирането на една кабелоносеща система
следва да се отчете обстоятелство-
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то, че основният разход не е в кабелоносещата конструкция, а в самите
кабели.
Водещите фирми в областта предлагат консултации, инженеринг, продуктови обучения и т.н. Повечето
фирми имат специализирани модели,
покриващи дори най-строгите критерии и изисквания. Специалистите в
областта съветват преди даден
инвеститор да вземе окончателно
решение да покупка на определен вид
кабелни скари, да се консултира с цел
избягване на скъпоструващи погрешни решения. Факторът качество, пак
според специалистите от бранша, би
следвало да е от първостепенно значение, а не цената. Дълготрайността на скарите се измерва с живота
на сградата, а не с живота на кабелите, тъй като кабелният сноп се
променя често.

Плътни (trunking) кабелни
скари
Представляват затворена конструкция с капак от листова ламарина,
огъната до определената форма.

Използват се предимно за силови
кабели. Намират приложение също и
за комуникационни кабели. Не е допустимо смесване на захранващи и
информационни трасета в една скара. Предлагат се варианти със степен на защита IP40 или IP44 с допълнителни китове. 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. Сред факторите, на
които следва да се обърне внимание,
са закръглени ръбове на борда, които биха осигурили подходяща защита
на ръцете при полагане и предотвратяване на повреждането изолацията
на кабелите. Плътните кабелни скари се предлагат в комплект с широк
набор от аксесоари и фитинги-детайли. Сред основанията да бъдат предпочетени са и естетични съображения.
Плътните кабелни скари са най
широко разпространени в САЩ, пора-

ди спецификата на действащите там
стандарти. На европейския пазар са
доста предпочитан избор в Италия,
твърдят запознати с пазарното предлагане.

Перфорирани (perforated)
скари
Изработват се от листова ламарина, щанцована и огъната до определената форма. Опционално разполагат с капак. Ламарината е с дебелина съобразно 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. Използването 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. Препоръчва се
избор на дизайн с огънат горен ръб,
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за да се намали рискът от повреждане на изолацията на кабелите и от
нараняване на монтажниците. Сред
характеристиките на перфорираните скари е взаимозаменяемостта на
аксесоарите и фитингите с тези за
плътни скари.
Основна област на приложение на
перфорираните скари са захранващите и комуникационните кабели. Допустимо е полагане на смесени трасета от захранващи и комуникационни
кабели, като се препоръчва разделител между тях. Моделите, изработени от по-тънка ламарина, се нуждаят от допълнително оребряване, поради опасност от усукване или пречупване на скарата.
Според специалисти най-голям е
пазарният им дял в Централна Европа. Не са разпространени в САЩ.

Телени (wire mesh)
мрежести скари
Изработват се 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.
Моделите с безопасен ръб на борда
предотвратяват риска от повреждане на изолацията на кабелите при
полагане, както и от нараняване на
инсталатора. За телените мрежести скари не са необходими допълнителни елементи. Всички фитингидетайли се създават на строителната площадка, като се използват
арматурни ножици.
Намират приложение за захранващи и комуникационни кабели. Допустимо е полагане на смесени трасе-
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та от захранващи и комуникационни
кабели, като се препоръчва разделител между тях.
Най-широко разпространи са във
френски говорещите страни в Европа, по мнението на специалисти. В
САЩ се използват предимно за комуникационни кабели, където са се наложили като стандарт. Разпространени в европейското корабостроене
и нефтените платформи.

Скари (ladder) тип стълба
Изработват се от профили или
винкелна конструкция, заварени/занитени заедно. Възможно е и профилите да са направени от огъната ламарина. Външният им вид наподобява стълба, откъдето произлиза наименованието им. Скарите тип
стълба се изработват дори от
тръби или С-профили с прорези за
пристягане на кабелите. Използват
се предимно за силови кабели. 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 срещани в
България 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. Сред пазарното многообразие са и модели,
които се доставят с дължини четири или шест метра.
Според специалисти, поради спецификата си, пазарният им дял не надхвърля 20%, като в някои страни от
Източна Европа е дори 5%. В страни
като САЩ или Австралия са по-широко разпространени. Широко се използват в корабостроителната индустрия в световен мащаб.
Предлагат се и кабелни скари със
специфични параметри, представляващи комбинация от няколко типа
скари с цел покриване на строго определени изисквания.
Кабелните скари, използвани в
страните от Европейския съюз, трябва да отговарят на европейския стандарт IEC/EN 61537, както и на директиви 73/23/CEE и 93/68/CEE.

Каква е товароносимостта
на различните видове?
Товароносимостта е един от основните параметри, отличаващи
различните видове кабелни скари.
Добрата товароносимост позволява
поставяне на подпорите през по-голямо разстояние и допринася за икономия на конзоли и труд. Водещите
производители предлагат подпорите
да се поставят през средно 2 метра
разстояние. Добре е кабелните скари да се разглеждат и като инвестиция в бъдещето, за да се посрещнат
нови изисквания към кабелните трасета при модернизация или промяна
на кабелния сноп, съветват специалисти.
При сравняване на товароносимости трябва да се обърне внимание на
максималното провисване на скарите. Най-строгите стандарти допускат провисване до 1/100 (2 см при
подпори през 2 м) от разстоянието
между подпорите. Водещите производители дават тяхната товароносимост при провисване до 1/200 (1 см
при подпори през 2 м).
Нереален капацитет крие измерването на товароносимостта с поставен капак или разделител в самата
скара, твърдят специалисти. Добре
е да попитате производителя дали
приложените графики се отнасят за
конструкция с капак, съветват те.
Някои фирми показват товароносимостта само за най-големия размер,
което логично не се отнася за помалките скари. Разликата би могла да
е в десетки пъти, твърдят специалисти.
В зависимост от товароносимостта им кабелните скари могат да се
разделят в четири категории – за
много тежки, тежки, средни и леки
кабелни снопове. Един и същ вид конструкции при еднакви условия, но от
различни производители биха могли да
се категоризират в различни нива.
Според това условно разделение, скарите, тип плътни, са подходящи за
тежки (150-300 кг/м при подпори през
1.5 м), средни (50-150 кг/м при подпори през 1.5 м) и леки (под 20 кг/м)
кабелни снопове. Производителите на
перфорирани скари предлагат модели, покриващи различни категории предимно за леки до средно тежки
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кабелни снопове. Разработени са и
специални модели за тежки кабелни
снопове. Визуално различните модели биха могли да изглеждат еднакви,
но съществена роля за различната им
товароносимост играе дебелината
на ламарината. Важно е да се има
предвид, че в случай на претоварване на плътните и перфорираните
скари, съществува опасност от спукване на ламарината. Най-често описаните видове скари се укрепват през
1.5 м.
Производителите на телените
мрежести скари предлагат специални модели, наричани „heavy duty“, предназначени за тежки кабелни снопове.
Съществуват и други модели, с така
наречената форма C, които са предназначени предимно за средно тежки
и тежки кабелни трасета. Моделите
телени мрежести скари са напълно
подходящи за средни кабелни снопове, твърдят специалисти. В САЩ
този вид скари се използват предимно за комуникационни кабели. Някои
производители предлагат основно
модели за леки кабелни снопове. Те са

различни от общоприложимите в
Европа и са с по-малко сечение на
използваните телове. От съществено значение за товароносимостта им
е диаметърът на носещите телове
и дълбочината на заварката между
тях.
Скарите, тип стълба, определено
попадат в категорията на предназначените за много тежки кабели - от
порядъка на няколко стотин килограма на метър. Възможно е монтирането на подпорите през 6 м, например.
Съществуват и конструкции от два
вида скари. Например основа на трасето от тип стълба, която се явява
като вид подпора, с монтирани отгоре перфорирани или телени мрежести скари.

Стандартни размери на скарите
Нормално, повечето видове скари
се доставят с дължина до 3 метра.
За скари, тип стълба, има модели и с
дължина 6 метра. Важни критерии са
височината на борда и широчината на
скарата. Тези два параметъра определят полезното сечение или колко

кабела могат да се съберат вътре.
Добре би било да се обърне внимание
дали става въпрос за вътрешни реално използваеми размери или за
външни габаритни, съветват специалисти. За скари, тип плътни и перфорирани, това е без значение, тъй
като дебелината на ламарината
обикновено е около 1 мм и не оказва
съществено влияние. За тези скари
е необходимо да се вземе предвид и
евентуалният огънат ръб на борда,
който се явява неизползваем обем.
Водещи производители на кабелни
скари дават тази информация в каталозите си. По-важно е да се обърне
внимание дали размерът е вътрешен
или габаритен при скари тип стълба
или телени-мрежест. За тези видове скари разликата между обявения и
полезния обем би могла да достигне
над 10%.
Стандартни височини на борда на
една кабелна скара са 30 мм, 50-60 мм,
75-80 мм, 100-110 мм, 150 мм. При
разглеждане на височината на борда
трябва да се има предвид дали ще има
покривен капак. Допустимо е кабелът
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да е над горния ръб, ако няма покривен капак. Това е една от причините
най-често специфицираната характеристика на скарата да е нейната
широчина. Стандартните размери
тук са 50 мм,100 мм,150 мм,200 мм,300
мм,400 мм,500 мм и 600 мм. Тук отново трябва да се обърне внимание дали
каталожният размер е външногабаритен или вътрешен използваем.

Използвани материали
Металните кабелни скари се изработват от високоякостна допълнително поцинкована или прахово боядисана стомана, в съответствие с
изискванията на европейските норми
(EN 10142, EN 10244-2, EN 12329 , EN
146), неръждаема стомана AISI 304L /
DIN V2A или AISI 316L / DIN V4A, алуминий за специализирани приложения.
Използват се стоманени/алуминиеви
листове, огънати и щанцовани до
необходимата форма за плътни и
перфорирани скари. За телени мрежести кабелни скари се използват стоманени телове, заварени заедно и
огънати до определената форма.
Скарите от тип стълба се изработват с комбинирана стоманено/алуминиева листова или винкелна конструкция. Специалисти съветват да се
обърне внимание на корозионната
защита на използваните материали,
тъй като тя гарантира дълготрайност на инсталацията. Препоръчва се
обработката на скарите да е след
процеса на производство, уверяват
специалисти.

Възможности за адаптация
на топологията
При плътните или перфорираните
кабелни скари до кабелните излази
обикновено се поставят гумирани
предпазни елементи, за да се предотврати прерязване на изолацията на
кабелите. За изработката на сложна топология скари са необходими
различни фитинги и аксесоари. Често се оказва, че проектът и архитектурната подложка на чертежа не
покриват на 100% реалната обстановка, твърдят специалисти.
„Възможността от адаптивност на
място се оказва ключова при избора
на кабелоносеща конструкция. В
България все още съществуват по-
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рочни практики да се режат с ъглошлайф перфорирани/плътни скари и да
се правят опасни подобия на елементи с решещи ръбове за завои или
отклонения. Определено тези техники и похвати не са и дори споменати
в каталозите на производителите“,
допълват те.
Добре е да се знае, че завой под
всякакъв ъгъл, направление, редукция,
денивелация и детайли с произволна
сложност могат да бъдат направени на място без необходимост от нов
проект, например с телените мрежести скари. При скари тип стълба не
са възможни адаптации на място и е
необходим пълен набор от аксесоари
и фитинги. По принцип, изграждането на трасе с този тип скари е найтрудоемко и сложно от гледна точка
на елементи и монтиране.
Различните производители предлагат различни похвати за монтаж на
скарите към конзолите. Традиционният начин включва използването на
скоба с болт и гайка. Броят им зависи от широчината на скарата. Някои
модели скари предлагат възможност
за бърз монтаж на скара към релса/
конзола чрез скоби или пластини.
Редица компании предлагат специални монтажни системи с вграден захват в самата релса и конзола чрез
шипове, огъвани с отверка или чук за
законтряне.

Варианти за свързване
на скарите
Използваният от някои монтажни
фирми начин на свързване, включващ
заваряване на скарите една за друга,
води до нарушаване на повърхностната им обработка и не отговаря на
спецификациите на производителите, твърдят специалисти. Затова
трябва да се обърне внимание на
свързващите елементи като част от
кабелоносещата конструкция. Те са
необходими както за свързване на
скарите една с друга, така и за монтаж към трасето на детайли като
отклонения или завои. Стандартни
свързващи елементи са планки в комплект с болтове и гайки. Повечето от
водещите фирми предлагат също и
собствени модели патентовани бързи
безболтови надлъжни съединители.
Най-модерните технологии в този ас-

пект включват предварително монтирани в самите скари свързващи
конструкции, с които монтажът
става само с щракване на скарите
една с друга. Важни характеристики
на свързващите елементи са здравина на захвата и недопускане на саморазглобяване. По стандарт, електрическата проводимост на свързващите елементи трябва да е под 50
милиома. Предлагат се и свързващи
елементи с електрическа проводимост под 10 mОm. Това осигурява
надеждна електрическа свръзка и
няма нужда да се заземява всяка скара поотделно или да се изискват
допълнителни заземителни пластини
между елементите на кабелоносещата конструкция, уверяват специалисти.

Класове пожароустойчивост
на скарите
При възникването на пожар е необходимо кабелоносещите конструкции да издържат определен минимален времеви период, за да се предотврати падане на кабелите и да се
осигури достатъчно време хората да
се изтеглят по евакуационните коридори. Също така, ако в конкретната
скара са положени кабелите за централно евакуационно осветление и за
пожароизвестителната инсталация,
въпросът с пожароустойчивостта на
скарите е още по-важен. Класовете
пожароустойчивост за различните
типове сгради в България съответстват на европейските норми. Кабелните скари следва да са устойчиви
съответно на 30, 60 или 90 минути
при 1000 оС пожар - съответно класове E30, E60 и E90.

Вентилиране на скарите
Вентилацията на силовите кабели е важна с оглед понижаване на работната им температура, което от
своя страна води до намаляване на
загубите по енергопреноса. С добра
вентилация се характеризират скари тип стълба и телени мрежести
скари, при които свободният достъп
на въздух е над 90%. Отворите на
перфорираната скара подобряват
вентилацията й в сравнение с
плътната. При плътните скари вентилацията е почти нулева.
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Ключове с антибактериална
защита
Сребърни йони не допускат разпространението на
болестотворни бактерии
Развитието на новите технологии и нарастващите изисквания
на потребителите отправят несекващи предизвикателства към
производителите на стоки за бита и обществения сектор. Наред със стремежа да създават мултифункционални, висококачествени продукти, които пестят време и усилия, производителите отдават приоритетно значение и на грижата за здравето и
безопасността на потребителите, влагайки в продуктите си
модерни технологии, разработени на базата на нанотехнологии.
Пример за това са антибактериалните покрития, създадени на основата на положително заредени сребърни йони, които блокират патогенните микроорганизми, попаднали върху
повърхността на продукта и възпрепятстват репродукцията им. Този
тип покрития добиват все по-голяма
популярност и вече се полагат, макар и на експериментален етап, върху
различни продукти, станали неизменна част от всекидневието ни, сред
които ключовете за осветление,
например.

Защо точно сребърни йони?
Антибактериалните свойства на
среброто са открити още през древността, когато този благороден
метал е намирал широко приложение.
Освен в бижутерията и в производството на домакински съдове и прибори, среброто се е използвало и в
медицината поради удивителната му
способност да унищожава микробите
и същевременно да е безвреден за
човешкото тяло. Египтяните изработвали специални сребърни контейнери, които предпазвали храната им

от гъби и плесени. Подобно на тях
финикийците съхранявали питейната
вода в сребърни съдове, откъдето
вероятно християнската църква е
заимствала идеята за изработката
на сребърен, а не златен бокал през
1300-та година, с което е възнамерявала да сведе до минимум вероятността от обмен на микроби между
енориашите. От антибактериалните
свойства на среброто се възползвали и първите заселници в Америка,
които са слагали сребърни монети
във водата и млякото.
През 21-ви век среброто изживява
своебразен ренесанс в науката, провокиран от развитието на нанотехнологиите и приложението му става
все по-широко. Новостта, която
въвеждат нанотехнологиите, се
състои във възможността за целенасочено влияние върху свойствата на
материалите чрез големината на използваните в тях частици. По този
начин се получават нови функционални характеристики и възможности за
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Фиг. 1. Структура на
антибактериално покритие

оптимизация на вече съществуващите или за разработката на нови продукти и разширяване на приложната
им област. Медта и алуминият, например, имат различна електропроводимост. Но ако се вземат само 10 атома мед и 10 атома алуминий, свойствата им ще бъдат еднакви, тъй
като на микрониво от значение е
броят, а не видът на атомите. Така
при групирането им в микроскопични
размери частиците придобиват уникални свойства. Сребърните наночастици, могат да обезвреждат над 650
типа бактерии, с което не може да
се похвали нито един съвременен антибиотик, и да бъдат добавяни във
всеки материал или субстанция, което им осигурява неограничена сфера на приложение, твърдят специалисти по темата.

Как действат сребърните йони?
Известно е, че бактериите, плесените и гъбите могат да се открият
във всяка среда и са естествена част
от всекидневния ни живот. Дори и при
поддържането на висока хигиена бактериите се размножават по повърхностите, понякога до болестотворни нива. Твърде вероятно е, когато
докоснете ключ за осветление, по
пръстите ви да полепнат болестотворни микроорганизми. Ако обаче разсъждавате всеки път над тази вероятност, много скоро ще добиете па-

Фиг. 2.
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тологична склонност към хигиената
и ще докосвате всичко със снежнобяла кърпичка или ще миете ръцете
си по сто пъти на ден. Нормалните
хора не само че не го правят, но и
рядко се замислят над подобни опасности. Вместо тях за здравето им
могат да се погрижат сребърните
йони, импрегнирани в покритието на
ключа за осветление (фиг. 1). Мощните антибактериални и антивирусни
качества на среброто, специално в
йонна форма, улесняват натовареността на имунната система при евентуална инфекция. Свързвайки се с
виталните кислородни метаболизиращи ензими, намиращи се в едноклетъчните бактерии, вирусите и гъбите,
колоидните сребърни йони блокират
патогена за няколко минути, предпазвайки го от репродукция. Йоните
използват момента, когато вирусът
нахлува в клетките на тъканите и ги
използва за размножаване. По време
на този цикъл, той се намира в попримитивно едноклетъчно състояние,
което позволява на сребърните йони
да го обезвредят (фиг. 2).

Как се постига
антибактериалният ефект?
Антибактериалният ефект на материала, от който са изработени
ключовете за осветление, се постига, благодарение на прахообразен керамичен слой, наречен зеолит, в кой-

то са уловени сребърните йони (фиг.
3). Всяко зрънце зеолит е „пронизано“
от микроскопични тунели, в които се
намират сребърните йонни микрочастици, суспендирани в много чиста
вода в съотношение около 5 - 15 частици на милион частици, и направени
чрез специален строго контролиран
електролитен процес. Сребърните
йони в зеолита взаимодействат с
натриевите йони във влагата в обкръжаващата ги среда, което води до
контролирано освобождаване на необходимото за постигане на антибактериален ефект количество сребро (фиг.
4). Големината на сребърните частици е не повече от 0.005 - 0.0015 микрона в диаметър (размери 75 000 пъти
по-малки от дебелината на човешкия
косъм). Благодарение на този размер,
сребърните частици лесно проникват
в клетките на микроорганизмите, а положително заредените им йони увличат след себе си броя на отрицателните, като увеличават тяхната очистваща способност.

Видове техники при покритията
Информацията, засягаща спецификите на технологичния процес, при
който се отлагат антибактериалните покрития върху ключовете за осветление, за момента е твърде оскъдна, тъй като разработките все
още са на проектен етап. Технологията е съвсем нова и производителите грижливо пазят “ноу-хауто“, в
което са инвестирали милиони. Според информацията, успяла да добие
гласност, тези покрития се полагат
чрез процеса електролиза. С промяна в честотата и големината на
тока става възможна и промяната в
дебелината и вида на сребърните
слоеве, които обаче рядко надвишават 20 нанометра. Друга популярна
технология се основава на паровото
отлагане на твърди частици. Този
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Фиг. 3. Зареден със сребърни йонни наночастици зеолитен слой

процес се осъществява в състояние
на вакуум. Върху продукта се отлагат микроскопични частици чрез бомбардиране с йони. По този начин могат да се направят много тънки покрития – от 1 до 3 микрона. Антибактериалните покрития върху ключовете за осветление, създадени на основата на сребърни йони, се характеризират с голяма устойчивост срещу външни въздействия.

Други приложения на сребърните
йони
Приложението на антибактериалните покрития добива все по-голяма
разностранност. Можем да ги срещ-

Фиг. 4.

нем върху кухненски уреди, филтри на
климатици и прахосмукачки, филтри
за пречистване на питейна вода,
дръжки на врати, телефони, медицински и стоматологични прибори, преси и маши за коса, както и много
други. Особено популярни напоследък
са хладилниците с антибактериално
покритие върху вътрешните стени на
корпуса, което освен че унищожава
болестотворните бактерии по
повърхността на хладилника, и запазва продуктите свежи за по-дълго
време, също така неутрализира и
неприятните миризми във вътрешността на уреда. На нашия пазар вече
могат да се намерят и първите

силвър нано перални, които осигуряват високо качество на прането и
блокират развитието на бактериите в продължение на 30 дни.
Понастоящем както НАСА, така и
руски учени използват среброто за рециклиране на водата в космоса. Нараства и употребата на среброто
вместо хлор за филтриране на водата в плувните басейни. Несъмнено
развитието на нанотехнологиите и
мощните антибактериални свойства
на среброто, доказани още през древността, ще ни предложат и още
много неподозирани възможности за
приложението на този естествен
антибиотик и за в бъдеще.
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Аварийно и евакуационно
осветление
Необходимост или пожелание
в обществения
и административния сектор
Години наред присъствието на аварийното и
евакуационното осветление в обществените и
административните сгради не бе нищо повече
от добро пожелание за далечното бъдеще. На инвестицията в аварийно и евакуационно осветление се гледаше като на незадължителен, ненужен разход. Разбира се, изискванията, залегнали в БДС по онова време, не винаги и не повсеместно се заобикаляха явно. Но едва през последните години в страната бяха изградени нови
сгради, в които на аварийното и евакуационното осветление бе обърнато нужното внимание.
Като членове на Европейския съюз България
трябваше да синхронизира нормативната и
стандартизационната си база с европейската,
включително и по отношение изискванията към
аварийното и евакуационното осветление.
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По мнението на редица специалисти, дори някои изисквания, залегнали в БДС, са били по-строги от европейските. Така че проблемът тогава, както и сега, не е в отсъствието на изисквания, а в спазването
им.

У нас са представени водещи
производители
За разлика от родната ни действителност, неспазването на
изискванията, свързани с безопасността на труда в други държави
от ЕС, излиза „солено“. Защото функционира механизъм, в който участват от една страна представителите на съответния обществен
обект, от друга страна - контролните органи, т.е. държавата, и от
трета - застрахователният бизнес.
Ролите са строго дефинирани и
механизмът работи.
Заслуга за това, разбира се, имат
и обществените нагласи, високата
„икономическа“ цена на травмите и
особено на човешкия живот, общественият престиж на синдикатите
и т.н. На този фон на фирмите, предлагащи аварийно и евакуационно осветление, им е много по-лесно да
оперират на пазара в други държави, членки на ЕС, в сравнение с нашата пазарна действителност. За
родния бизнес остава стимулиращия
факт, че при бума в строителството на обществени сгради мащабите на пазара на аварийно и евакуационно осветление в страната значително се увеличиха. Добрите
възможности за пазарна реализация
на такъв вид осветление се потвърждават и от присъствието в
страната на водещи европейски
производители, както и на стабилни български фирми.
Положително отношение оказва и
по-сериозното отношение, което се
обръща на аварийното и евакуационното осветление, и обстоятелството, че като част от ЕС по-рано или
по-късно ще „заиграем“ съобразно европейските изисквания.
Основното предназначение на аварийното и евакуационното осветление е да осигури
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Безопасно напускане на сградата
в случай на пожар, земетресение,
опасност от отравяне и т.н. Именно
затова изграждането на системи за
аварийно и евакуационно осветление
е важна част от строителството и
поддръжката на всички административни и обществени сгради. Типът,
размерите, характеристиките, местоположението и захранването на
осветителите, които могат да се
използват във функцията на аварийно и евакуационно осветление на
сградата, трябва да отговарят на
съответните стандартизационни
изисквания.
Навсякъде в Европа готовите планове за реализацията на системите
се одобряват от упълномощени за
това органи. Нито една новопостроена обществена или административна сграда не би могла да бъде пусната в действие, без да са изпълнени
стандартизационните изисквания за
изграждане на аварийно и евакуационно осветление. Разбира се, изборът
на аварийно и евакуационно осветление е и вероятно ще продължи да бъде
правен на базата на особеностите на
сградата и възможностите и желанията на клиента.

Аварийното осветление
възстановява осветлението
Функцията на аварийното осветление е да възстанови осветяването в сградата при цялостно или частично отпадане на основното захранване поради неизправности. Европейската стандартизационна
база указва продължителността и
силата на светене, разстоянието и
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взаимното разположение между отделните осветители, времената за
работа в авариен режим и други
характеристики.
В обществения сектор изграждането на системи за аварийно осветление е от изключителна важност.
Особено в обекти, в които частичното и особено цялостното електрозахранване би могло да доведе до
сериозни нарушения в работата.
Например, болнични заведения - операционни и реанимационни отделения,
както и детски градини. На закрити
и открити места, където се наблюдава струпване на много хора, например стадиони или концертни зали,
аварийното осветление също е от
съществено значение.
Минималната осветеност в случай
на необходимост от авариен режим
е 5% от нормираната осветеност на
повърхността при основно захранване.

Функции на евакуационното
осветление
За разлика от аварийното, евакуационното осветление има за цел да
осигури достатъчна осветеност на
изходните маршрути и безопасността на хората, напускащи сградата,
поради възникнали аварийни ситуации. В обществения и административния сектори изграждането и поддържането на евакуационното осветление в добро техническо състояние е от много важно значение. Например в кина, театри, бизнес сгради и т.н. евакуационното осветление е важно условие за гарантиране
безопасността и здравето на хората.

Към осветителите за евакуационно и аварийно осветление съществува изискването да се захранват от
независим източник на напрежение
или да се превключват към него автоматично при внезапно отпадане
на основното захранване. Европейската стандартизационна база в областта на евакуационното осветление регламентира не само приложенията, при които е необходимо да се
монтира такова осветление, но и
конкретното местоположение на осветителите и големината на надписите върху табелите. По този начин
основният изходен маршрут е в много висока степен дефиниран. В зави-
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симост от конкретния случай, контролните органи
разполагат с правомощията да изискат поставянето на
евакуационни табели и на допълнителни изходни маршрути. Сред местата, на които се поставят евакуационни осветители, са - близо до всяка изходна врата и
противопожарно табло. По отношение на стълбищата
изискванията са много строги - необходимо е всяко
стъпало да бъде осветено от директно насочена светлина.

Дефинирана е осветеност
на маршрута
Означаването и осветяването е задължително и при
всяка промяна в нивото на пода, посоката на маршрута,
при пресичане на коридори и на всеки външен изход. Приблизителното разстояние между евакуационните осветители е около два метра. Принципно, дистанцията между
отделните осветители зависи от фотометричните им
характеристики. При изграждане на евакуационни осветителни системи на основни изходни маршрути с ширина до два метра се изисква осигуряване на осветеност
от минимум 0.2 lx по централната линия на коридора и 0.1
lx на един метър от нея. За осветяване на отворени или
широки помещения нормираната осветеност е със средна стойност 1 lx. Приложения, в които изграждането на
системи за евакуационно осветление е от особена важност, са помещения с постоянно работещи хора, напус-

кането на които е свързано с опасност от наранявания,
опасни за преминаване на хора и много други.
Освен да осигурят подходяща осветеност, системите за евакуационно осветление имат и важната задача
да информират и ориентират хората, движещи се по него
за всяка промяна в основния и допълнителните изходни
маршрути от сградата. За тази цел е разработена строга
система от

Типизирани стандартни
символи
общи за всяка от държавите, членки на Европейския съюз.
Чрез подреждането им съобразно спецификите на конкретния изходен маршрут движението на хората по него
се улеснява. Минималното видимо разстояние на изходно
означение, регламентирано стандартизационно, е приблизително 200 метра.
Високата точност на дефиниране на основния и спомагателните изходни маршрути, залегнала в европейската стандартизационна база, улеснява проектирането
на системите за евакуационно осветление и най-важното - трудно допуска възможността за одобрение на обект,
несъответстващ на изискванията.
Важна характеристика на аварийното и евакуационното осветление е продължителността им на светене.
Тя е различна в зависимост от конкретното приложение
на осветителите. За да се осигури оптимална работа на
системите, европейската стандартизационна база регламентира и тестовите мероприятия, свързани с проверка на изправността им.

Когато се говори
за системи за аварийно и евакуационно осветление, следва
да се има предвид, че съвременните технически решения
са много повече от отделни осветители със съответстваща на изискванията осветеност, местоположение
и продължителност на светене. Съвременните схващания за аварийно и евакуационно осветление включват изграждането на комплексни системи с възможности, далеч надхвърлящи предшествениците им отпреди десетилетие. С тях ще ви запознаем в следващия брой на списание Технологичен дом.
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Кухненски вентилационни
модули
Част II. Характеристики и възможности на съвременните
аспиратори и абсорбатори.
В продължение на статията за кухненските вентилационни
модули, публикувана в миналия брой на списание Технологичен дом,
в този брой обект на разглеждане са характеристики от техническата им спецификация като работен шум, осветление, начини за управление, материали и монтажни специфики.
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Параметри на шума
При избор на абсорбатор трябва да
се обърне специално внимание на
генерирания при работа на модула
шум. Съвременните модели вентилационни модули в режим на максимално натоварване генерират шум не повисок от 50 dB, което се приема за
нормално ниво в жилищни помещения.
С цел да намали работният шум на
вентилационните модули са разработени и се предлагат модули с два
вентилатора. Те се отличават с пониски нива на генерирания шум, което се постига, благодарение на помалките обороти на двигателите им.
Използването на модели кухненски
вентилационни модули с два двигателя води до постигането на по-висока
производителност.
Нивото на генерирания шум е сред
основните характеристики на кухненските вентилационни модули, имащи
отношение към създавания от тях
комфорт. Обикновено нивото на шума
се замерва на разстояние от три
метра от работещия модул. Съществуват практически безшумни абсорбатори. При тях моторът е разположен не в корпуса на уреда, а извън
помещението – на изхода на вентилационния канал. Подобни модули се
наричат абсорбатори с външен мотор. Всъщност много от съвременните модели, снабдени със специални лагери и „акустични пакети“ в
корпуса и изолиран двигателен възел,
на практика също не издават почти
никакъв шум.
Трябва да се отбележи, че макар
шумът безусловно да действа смущаващо на хората, все пак производителността е показателят, който е
най-важен при избора на абсорбатор.
За съжаление, обаче, с повишаване на
производителността, обикновено се
повишава и нивото на генерирания
шум. Затова е важно да се избере
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Панели за управление
на абсорбаторите

модел с оптимално съотношение производителност/шумово натоварване.

Осветление на абсорбатора
Друга важна характеристика, на
която е добре да се обърне внимание
при избора на кухненски вентилационен модул, е вграденото осветление.
Всички абсорбатори са снабдени с
осветител. При някои модели източникът на светлина се включва автоматично с включването на вентилатора, докато при други тези функции
са самостоятелни. Често абсорбаторите са снабдени с две или три осветителни тела. Най-често използваните видове източници са лампи с
нажежаема жичка, луминесцентни или
халогенни лампи.
Лампите с нажежаема жичка (2040 W) безспорно са евтин източник
на светлина. Сред основните им предимства е лесният монтаж и демонтаж на източника. Някой модели кухненски вентилационни модули предлагат възможност за регулиране на
светлинния поток, както и за насочването му към различни части от
повърхността на печката.

Луминесцентните лампи (9-13 W)
са друг тип осветители, които намират приложение в абсорбаторите и
аспираторите. Тези газоразрядни
източници на светлина с ниско налягане създават равномерна разсеяна
светлина с ниска яркост. Основно
предимство на луминесцентните
лампи е високата им икономичност,
дължаща се на факта, че консумират
до 90% по-малко електроенергия в
сравнение с лампите с нажежаема
жичка.
Халогенните лампи също са сред
най-използваните светлинни източници, вграждани в модулите. Излъчваният от тях цветови спектър
е най-близък до естествената светлина. Тези лампи се характеризират
с голямо светоотдаване и висока
стабилност на светлинния поток в
сравнение с други видове светлинни
източници. Халогенните лампи са
значително по-скъпи в сравнение с
лампите с нажежаема жичка, но използването им непрекъснато се увеличава, тъй като се отличават с
ниско електропотребление при повисока ефективност.

Колко са шумни абсорбаторите?
Шумът, съпътстващ работата на кухненските вентилационни модули, несъмнено
оказва влияние върху комфорта. За информация, нивото на шума в тиха стая е от
порядъка на 30 dB. Вентилационните модули, отличаващи се с най-безшумна работа,
създават шум от около 35 dB, това се равнява на човешки шепот от разстояние 5 м.
На около 45 dB се равнява шумът, който генерират безшумните модели. Той е съпоставим с разговор на разстояние 10 метра или звук от тиха музика. Шум 50 dB създават кухненските вентилационни модули стандартно изпълнение. Това би могло да се
сравни с нормално висок разговор на разстояние три метра. В случай че в техническата спецификация на модела зададеното от производителя ниво на шум е по-високо от
50 dB, следва да се има предвид, че този шум е достатъчно висок, за да отвлича вниманието. Би могъл да се съпостави с шумен разговор на разстояние 5 метра.

Обикновено чрез панела за управление се пуска/спира вентилаторът,
превключват се работните режими
и се включва/изключва осветлението.
Съществуват няколко различни
варианти за управление на вентилационните модули. Управлението чрез
контролен панел с бутони е най-елементарният, най-евтиният, но и високонадежден вариант.
Сензорното управление се осъществява чрез чувствителни на допир
бутони, разположени върху дисплея,
от които се активира съответната
функция. Тези панели се отличават с
по-малко натрупване на нечистотии
и по-лесно почистване на модулите.
Често активирането на съответната функция е съпроводено от светодиодна индикация.
Съществуват и други видове панели за управление, с повече и помалко функции, по-евтини и по-скъпи.
Част от най-съвременните модели
разполагат освен с контролен панел,
и с дистанционно управление.

Блок за електронно
управление
Най-съвременният вариант за управление работата на кухненските
вентилационни модули е използването на електронен блок. Той позволява работата на кухненския вентилационен модул да се програмира в зависимост от изискванията на потребителя и функционирането на печката. По този начин абсорбаторът
автоматично променя режима на
работа, т.е. оборотите на вентилатора. Ако количеството на отделяните при готвенето пари се увеличи, абсорбаторът автоматично превключва в режим на максимална производителност. Ако човек се приближи към печката, докато абсорбаторът работи, силата на вграденото осветление се увеличава и обратно. На практика подобни модели работят без участие на човека и се
управляват от работата на печката.
В тях са монтирани специални датчици, които задействат абсорбатора веднага след като над печката се
появят изпарения. Освен това датчиците отчитат интензивността и
плътността на парите, за да може
абсорбаторът да работи в най-под-
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Допълнителни функции на модулите
Съвременните модели кухненски вентилационни модули поддържат разнообразни
допълнителни функции, сред които са:
n Допълнителна работа на вентилатора в режим на минимална производителност
в продължение на 10-15 минути след изключване на печката;
n Интервално включване – автоматично включване на модула един път на час за кратко време при минимална производителност на вентилатора;
n Автоматична сигнализация за изтекъл живот на филтъра;
n Soft Light – възможност за плавна промяна на интензитета на светлинния поток;
n Възможност осветлението да се фокусира върху определена зона от печката, целия
плот или в определена зона от кухнята;
n Функция автоматично включване - вграден таймер, който автоматично включва
абсорбатора след предварително зададен период от време;
n Функция за автоматично изключване – абсорбаторът се изключва след зададен период на работа;
n Аеродинамичен ефект – някои кухненски вентилационни модули създават въздушен
поток с направление обхождащо предния панел на уреда и насочващо се към филтъра. Благодарение на този въздушен поток, неприятните миризми и изпарения не
попадат в кухнята, а се отправят непосредствено към филтъра;
n Някои модели абсорбатори и аспиратори имат решетки и специални рафтчета за
кухненски принадлежности.

ходящия режим на вентилация. След
изключване на печката абсорбаторът обикновено преминава автоматично в най-икономичния режим, в
който работи десетина минути, преди да се изключи.

Материали за корпуса
Видът на материала, от който се
изработват кухненските вентилационни модули, до голяма степен е определящ за външния вид и цената на
уреда. Най-често използваните мате-
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риали са емайлирани повърхности,
неръждаема стомана, алуминий и закалено тонирано стъкло. Предлагат
се и модели, корпусът на които представлява комбинация от няколко вида
материали.
Кухненските вентилационни модули с емайлиран корпус се отличават
с висока здравина. Сред предимствата им е възможността да се почистват с различни препарати. Абсорбаторите с корпус от полирана
неръждаема стомана обикновено са
със стилен, лесен за поддържане
външен вид. Единственото условие
при поддръжката им е избягването на
абразивни почистващи средства.
Много от съвременните модели се
предлагат с покритие от специален
защитен лак, допълнително предпазващ от замърсяване и оставяне на
отпечатъци.
Напоследък са модерни декоративните кухненски вентилационни модули с алуминиев корпус. Матовата
повърхност на тези уреди хармонизира със съвременните интериорни
концепции. Алуминият е високо корозионно устойчив, отличава се с
възможност за лесно почистване,
върху него не се задържат следи от
пръсти, не се поврежда от препаратите за почистване.
Кухненските вентилационни модули от тонирано стъкло обикновено са

дизайнерско изпълнение. Специалистите по интериорен дизайн ги причисляват към класа на луксозните и
скъпи домашни електроуреди. При
почистването им следва да се подхожда по-внимателно, като не се
използват абразивни препарати.

Монтажни специфики
От особена важност за надеждната работа и дългия експлоатационен
живот на кухненските вентилационни модули е да бъдат монтирани в
съответствие с указанията на производителя и действащите норми и
изисквания за безопасна работа на
електрически уреди.
Друг важен момент, който следва
да се вземе предвид при монтажа на
модулите, е да не се повреди вентилационната система, особено когато
жилището е в многоетажна сграда.
Дори и най-скъпият кухненски вентилационен модул с най-съвременна конструкция и широка функционалност
често е просто един от елементите на вентилационната система на
сградата. Ако тя не е правилно оразмерена и изпълнена, то и вентилационният модул няма да работи с проектните си експлоатационни характеристики. При почти всички положения най-добрият вариант е монтажът
на вентилационните модули да се повери на специалисти.
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Икономични тоалетни
Разнообразие от конструкции тоалетни казанчета,
ограничаващи разхода на вода
Едва 0,3% от водата на Земята е годна за пиене, а 1/5 от човечеството няма достъп до
чиста питейна вода. Ако потреблението й
продължи както досега, през 2025 година вече
2/3 от хората ще живеят в условията на водна криза, сочат проучвания. На фона на тези
цифри не можем да пренебрегнем факта, че
милиони литри питейна вода преминават
през тоалетните казанчета всеки ден. Според статистиката, за една година десет служители в офис изразходват средно 300 000
литра питейна вода за тоалетните, а четиричленно семейство - 43 200 литра, което се
равнява на 30-40% процента от общата водна консумация на едно домакинство.
С цел редуциране на тези показатели, някои държави въвеждат енергийни класове на тоалетните, както
и законово регламентирани ограничения върху максималния разход на вода,
изтичащ еднократно от казанчето.
Подобна стандартизация, както и
нарастващата необходимост от
намаляване потреблението на вода,
мотивира производителите да
търсят все по-енергийноефективни
решения и да предлагат максимално
икономични модели тоалетни. Найефективните сред тях са вакуумните тоалетни, тоалетните със сензорен контрол, двустепенните и разделни тоалетни, както и някои помалко познати у нас технически решения.

Вакуумни тоалетни
Вакуумните тоалетни за сгради
са нова разработка, макар че технологията е известна от години и е намерила приложение във въздушния и
морски транспорт (фиг. 1). При вакуумните тоалетни, познати още
като компостиращи, специално ва-

Фиг. 1

куумно устройство приема, временно задържа и автоматично изхвърля
отпадъците в канализационната
тръба, или ги складира в контейнер,
след което промива тоалетната
чиния. Необходимото количество
вода за тази цел варира между 1 и
1.5 литра. "Крайният продукт" би
могъл да бъде използван за наторяване на зелените площи пред сградата, например. Специални вентила-

ционни клапани възпрепятстват
разпространението на неприятните
миризми и ги отвеждат над покрива
на сградата. За безпроблемното
функциониране на вакуумната тоалетна се грижат датчик за нивото,
контролер и вакуумен клапан, а
тръбите са специално изпълнение,
устойчиво на високо налягане - наймалко 0,6 МРа. Небходимо е и осигуряването на резервно електрозахранване, в случай на авария в електроразпределителната мрежа.
За съжаление, компостиращите
тоалетни все още не се радват на
особена популярност. Причина за
това е, че доста се различават от
широко използваните модели и въпреки модерния си дизайн, някои от тях
извикват в съзнанието на потребителя образа на старомодната
външна тоалетна със съмнителни
санитарни достойнства. Друг недостатък на този тип системи е
несъвместимостта им със съществуващите канализационни инсталации в повечето сгради. Възможно
е да се монтират само в новостро-
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Фиг. 3.
Фиг. 2.

червени датчици, пасивните работят
на принципа отчитане промяната в
температурата на снопа в резултат
от достигането му до определено
препятствие – в случая тялото на
потребителя. Основен конструктивен елемент на тоалетните със сензорно управление е контролният модул, захранван от електрическата
мрежа или от батерии. В характеристиките му е включена и опция за
програмиране продължителността и
силата на водния поток, дефинирани
от производителя в максимално ефективни и икономични граници.

Двустепенни тоалетни

Фиг. 4.

ящи се сгради или след значителен
ремонт във вече изградени такива.
Въпреки всичко, вакуумните тоалетни спестяват около 166 550 литра
питейна вода годишно, което ги
прави безспорен фаворит сред икономичните тоалетни и със сигурност им отрежда по-добро бъдеще
в новите енергийно ефективни сгради.

Тоалетни със сензорен контрол
Алтернатива на добре познатите
ни тоалетни казанчета е тоалетна
с автоматичен контрол върху водния поток (фиг. 2). Този тип тоалетни са предназначени предимно за административни, търговски и други
обществени сгради, където успешно се справят със задачата да контролират разхода на вода и да поддържат оптимални нива на хигиена.
Принципът им на работа е сходен с
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този на автоматичните смесителни батерии. Сензорното управление
се осъществява чрез активен или пасивен инфрачервен датчик, монтиран
зад специален, естетически издържан екран на стената над тоалетната. Активните инфрачервени
сензори излъчват монохроматичен
концентриран сноп светлина от инфрачервената област от електромагнитния спектър, който формира
т.нар. зона или поле на действие.
Монтираният в близост контролен
модул подава управляващо въздействие към вентил с електромеханично задвижване, който отваря крана
на казанчето. В резултат на това
водата в тоалетната потича и спира, след като потребителят излезе
извън обхвата на датчика или след
зададено максимално време за работа.
За разлика от активните инфра-

От всички енергийно ефективни
модели двустепенните тоалетни
казанчета са може би най-разпространеният вид. Чуждестранни проучвания показват, че с инсталирането на двустепенна тоалетна, енергиен клас АААА, при която от едната степен се освобождават 3 литра, а от другата – 4.5, четиричленно семейство би могло да спести
35 000 литра вода на година. У нас
са популярни двустепенните тоалетни с изтичане съответно на 3 и
6 литра (фиг. 3). Принципът на функционирането им е различен при отделните модели. При някои от тях
при натискане на бутона за икономичен пуск в тоалетната изтичат
само 3 литра вода. Съответно в
другия случай се изпразва водата от
цялото казанче (фиг. 4). Възможен вариант е също казанчето да е разделено на две половини и да функционира с два различни поплавъка. Двете половини съдържат по 3 литра
вода. При активиране на икономичния бутон изтича водата от едната половина, а при бутона за пълен
пуск – цялото количество вода от
двете половини (фиг. 5). Количеството вода, което може да спести четиричленно семейство с такъв модел двустепенна тоалетна, е около
17 200 литра на година.

Разделни тоалетни
Тоалетните, разделящи твърдата
от течната фаза, освен че спестяват вода, намаляват замърсяването
с биологични отпадъци. Конструкцията им е специфична, но не отстъпва
по комфорт и функционалност на
останалите тоалетни (фиг. 6). Раз-
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Фиг. 5.

Фиг. 6.

Фиг. 7.

делната тоалетна представлява
проста фуниевидна система, при която течната фаза се отделя в предната част на тоалетната чиния и се
дренира в контейнер за съхранение
или в попивна яма. В сравнение с конвенционалната тоалетна, разделната тоалетна без водно промиване
може да намали значително консумацията на вода (до 40 литра на човек
на ден или 50%). Паралелно с това се
постига значителна икономия на
енергия при пречистване на отпадъчните води, както и при производството на тор. В Германия се разработва проект, при който разделни
тоалетни използват вече разгледаната вакуумна отпадъчна система.
Разделните тоалетни с водно промиване са сравнително нови. Изобретени са от шведите през 90-те години
на ХХ век. Първоначално са били използвани само в екоселища и вили, но
доказали своята икономичност, напоследък се радват на нарастващ
интерес към използване в много частни къщи и обществени сгради из
цяла Европа.

Казанчета под налягане
Един от малко познатите у нас
съоръжения за редуциране на водния
разход при тоалетните са казанчетата, работещи под налягане. Този
тип казанчета са изработени и функционират по специфичен начин. Докато съдът се пълни с вода до определено ниво, въздухът, "заключен"
между нея и горната му част, се
сгъстява (фиг. 7). При освобождаване на казанчето компресираният
въздух изтласква водата към тоалетната със значително по-голяма сила
от тази, която може да осигури гравитацията. По този начин се постига по-голяма ефективност с използването на по-малко количество вода.
Някои модели тоалетни от този тип
използват само 4 литра вода, с което спестяват до 45% от водата,
използвана от конвенционалните
технологии.

Бутон за спиране по желание
Икономия на вода се постига и при
тоалетните казанчета, при които
водата се спира в желания от потре-

Фиг. 8.

бителя момент. Характерно за този
тип модели е, че при натискане на
бутона, монтиран на или над нивото на казанчето, започва освобождаване на водата до повторното натискане на бутона, когато водният
поток спира (фиг. 8). По този начин
се използва само необходимото количество вода. Подобно съоръжение
би могло да се монтира допълнително и при някои стари модели казанчета, при които изтичането на водата се задейства чрез издърпване
на верига.
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Инфрачервена термография
Приложение при енергийно обследване на сгради, специфики
на инфрачервените камери
Инфрачервената термография е съвременен и
надежден метод, който успешно се използва за
мониторинг и диагностика на състоянието на
сгради. На базата на генерираните от инфрачервените термографски камери изображения найлесно се установява наличието на проблем в конструкцията, в инсталациите, в изолацията и
други. Без да се нарушава целостта на сградата, лесно се локализират проблемните зони.
Едно от основните предимства на тези системи е възможността проблемът да се установи
на етап, преди да се достигне до неговото видимо с просто око проявление като пукнатини
или мокри петна, например. С термографските
системи лесно се установяват зоните, през които има най-големи топлинни загуби и лесно се
откриват топлинни мостове, а това води до
значително намаляване на енергийните разходи.
Един от сравнително често срещаните проблеми при съвременното
строителство е наличието на кондензация в сградите. С помощта на
инфрачервената термография зоните
с конденз в структурните материали лесно се установяват, лесно се
локализират и местата със скрити
течове или проблеми, свързани с некачествено изпълнение на сградата.
Ясно се виждат и зоните с повишена
влажност, която би могла да доведе
до появата на плесени.

Принцип на действие
Принципът на действие на инфрачервените камери е подобен на този
на обикновените камери. Разликата
е, че докато при стандартните видеокамери изображението се формира, като се използва светлинен сноп
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с дължина на вълната, съответстваща на видимата област, то при инфрачервените камери изображението
се формира на базата на топлинното излъчване от телата. С инфрачервената камера на практика се получава „фотографска“ снимка на излъчваната от телата топлинна енергия, която е невидима за нас, тъй
като за човешкото око видимият
диапазон от електромагнитния
спектър е в тесния интервал от 0.4
до 0.7 микрометра. Способността да
излъчват електромагнитни вълни е
характерна за всички тела и се дължи
на преобразуването на енергията на
топлинното движение на атомите и
молекулите на тялото в енергия на
излъчването. Независимо че топлинното излъчване има непрекъснат
спектър, интензитетът на излъчва-

ната от телата радиация е в пряка
зависимост от тяхната температура. С повишаване на температурата
на едно тяло правопропорционално се
увеличава и неговата излъчвателна
способност. За най-добри източници
на топлинна енергия се смятат телата, които имат свойството изцяло да поглъщат попадналите върху
тях електромагнитни вълни. Тези
тела се приемат за идеално черни и
при термодинамично равновесие те
излъчват най-интензивно. За формиране на изображение, термографската камера използва само електромагнитните вълни, излъчвани от телата. Светлинният фон не оказва никакво влияние върху работата на камерата, поради което инфрачервените
камери могат да работят и при абсолютна тъмнина.
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Формиране на
изображението
Излъчваната от телата електромагнитна енергия се улавя от камерата с помощта на оптика, полученият сигнал се усилва, обработва и
се визуализира в двуизмерно изображение върху видеомонитор, който в
повечето случаи е вграден в самата
камера. За формиране на термографското изображение в камерата е
вграден микропроцесор, който присвоява определен цвят на всяка отделна точка от изображението в
съответствие с измерената температура. Съвкупността от всички
точки образува цялостната термографска картина. Принципно зоните
с по-висока температура се визуализират в по-топли цветове, а по-студените - в по-тъмни.
Освен че термографските камери могат да работят при абсолютна тъмнина, с тях могат да се заснемат както стационарни, така и
движещи се обекти. Обикновено камерата е снабдена с автофокус, а в
зависимост от целта на изследването е възможно заснемането на
обекта като цяло или само отделен
негов елемент. За получаване на
качествено термографско изображение се използват специални програмни продукти, а някои камери разполагат и със специализиран софтуер

за допълнителна обработка на данните.

Характеристики на
термографските камери
Точността, с която термографските камери сканират обектите,
зависи от различни фактори. От основно значение са техническите характеристики на камерата - чувствителност, разделителна способност и
възможности на блока за обработка
на сигнала.
Чувствителността на камерата
се дефинира като способност да
отчете и най-малката промяна в
температурата на изследвания
обект. Обикновено чувствителността на една камера се изразява като
шумов еквивалент на температурната разлика или NETD (Noise Equivalent
Temperature Differential), който представлява най-малката температурна разлика, която камерата би могла
да засече при статични условия на
работа. Коефициентът NETD се определя при лабораторни условия, докато реалната, действителната
чувствителност на камерата зависи от условията на конкретното
приложение. При работа на инфрачервената камера в ниско- и високотемпературен режим се налага да се
избере модел с температурна компенсация.

Разделителната способност на
камерата се определя от възможността й да фокусира равнината на
изследвания обект върху достатъчно голям брой пикселни елементи.
Към техническите характеристики на блока за обработка на сигнала
спадат способността му да обрабо1*2008 ÑÒÐ. 57
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Защо се използва в строителството?
Инфрачервената термография е сред наложилите се методи за изследване и диагностика на всички елементи на една сграда, включително конструкцията, сградните
инсталации, покривното пространство и др. Използва се с успех за откриване на течове
и области на топлинни загуби. Намира приложение както при построени, така и в процеса на изграждане на сгради. Съдейства за оптимизиране на набелязаните мероприятия за повишаване на енергийната ефективност на една сграда.
Сред основните предимства на инфрачервената термография е принадлежността
на метода към безразрушителните методи. Позволява бързото и точно откриване и
диагностициране на проблеми във всички елементи на една сграда в начален стадий,
което е важно условие за оптимизиране разходите за поддръжката им, както и за
спестяване на немалки съдебни разходи в случай на възникване на авария.

ти генерирания от детектора на
камерата сигнал. Образът на обекта се проектира от оптичната система във фокусната равнина на камерата, в която се намира детекторът. При по-висока скорост на
обработка на сигнала, генерираният
от камерата образ на обекта е сравнително по-прецизен в сравнение с
камера, работеща с по-ниска честота на сканиране. Скоростта на сканиране е определящ фактор за точността на измерване на камерата,
особено при заснемане на подвижни
обекти. Обикновено скоростта, с
която електронният блок на камерата обработва сигнала от детектора, е аналогична на т.нар. скорост
на затвора на фотоапаратите или
видеокамерите.

Работни разстояния на камерите
Работните разстояния определят
вида на оптиката, която следва да
се използва за изследване на определените обекти. С цел улесняване на
потребителите, камерите се доставят със стандартна оптика, която
осигурява достатъчно качествени
образи в голяма приложна област.
При обекти, намиращи се на твърде
далечни разстояния или прекалено
близки, за получаването на добро
изображение е необходимо използването на допълнителни обективи.
Някои от камерите стандартно се
предлагат с набор от допълнителни
обективи, включително телеобектив за отдалечени обекти, широкоъгълен обектив за намиращи се
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близо обекти, микроскопски обектив
за сканиране на обекти с малки размери и др.

Особености при измерването
За получаването на точни и коректни данни при термографското диагностициране е добре да се вземат
предвид няколко фактора, оказващи
влияние върху точността на резултатите. Препоръчително е специалистът, провеждащ изследването, да
познава възможностите на самата
камера. Също така, да познава начина, по който сградите поглъщат,
задържат и излъчват топлинна енергия. От особено значение е и точното определяне на подходящото време за извършване на диагностиката.
Друг основен момент за коректно
откриване и документиране на проблема са възможностите на оператора да направи точно и коректно
тълкуване на изображението.
Добре е де се има предвид, че се
използват различни подходи в зависимост от целите на изследването. Методите, използвани за диагностициране на отделните елементи на сградата - като конструкцията и изолацията - с цел анализ на топлинните
загуби и наличието на влага, принципно се различават.

Приложна област на
инфрачервената термография
Като метод, спадащ към категорията на безразрушителните, инфрачервената термография се използва с успех в инспекцията на пове-
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чето елементи на сградите. Инфрачервената термография е един от най-точните и бързи методи за откриване на проблеми и дефекти в конструкцията. Лесно се установява наличието на проблеми с уплътняването на прозорците, неправилно изпълнение на съставните части
в сглобяеми сгради, както и използване на по-нискокачествени материали за невидимите части на конструкцията.
Течове. Откриването на течове в тръбите, особено
когато те са зазидани в сградата и над тях има слой
циментова замазка, обикновено е доста трудно. С термографската камера течовете в тръбите се локализират лесно. Тъй като мокрите части от подовата конструкция по-принцип имат различна температура от тази
на заобикалящата ги суха част. Обикновено конструкцията има по-висока температура, докато мокрите участъци са значително по-студени и обратно. Това позволява много точно да се определят местата на течовете,
като се спестяват време и средства.
Енергийни загуби. С инфрачервените камери се диагностицира успешно състоянието, както на вече изградени, така и на строящи се сгради. По този начин, при
наличието на проблем с вложените материали, той се
открива, преди сградата да бъде завършена, което позволява и своевременното му отстраняване.
Саниране. Доброто саниране значително би могло да
намали енергийните разходи на по-старите сгради. Препоръчително е, обаче, преди да се пристъпи към саниране на сградата, тя да се заснеме с термографска камера. По този начин става възможно откриването на проблемни зони под фасадната мазилка, което би довело до
вземането на съответни мерки с цел качествено саниране. Става възможно предотвратяване на топлинни
загуби, които в противен случаи биха могли да намалят
значително ефекта от санирането.
Уплътняване на фуги. Друг основен проблем при сградите, водещ до топлинни загуби, е недоброто уплътняване на фугите. Проникващият през тях студен въздух в помещенията, освен че нарушава топлинния комфорт на
пребиваващите хора, води и до по-големи енергийни разходи. За съжаление, откриването на местата, откъдето
студеният въздух прониква, невинаги са лесно откриваеми. При използването на термографски камери за откриване на тези зони е добре да се има предвид, че за
точното им локализиране е необходимо налягането в
сградата да е по-ниско от външното атмосферно налягане. В този случай върху полученото термографско изображение лесно се разпознава нахлуващият в помещението студен въздух.
Покриви. Откриването и локализирането на проблеми в покривната конструкция обикновено е доста трудоемко. Възможностите на инфрачервените камери да заснемат обектите от различна височина и под различен ъгъл
позволява проблемите да се локализират точно и навреме, преди да са засегнали по-голяма площ част от покрив-

ната конструкция. По този начин биха могли да се спестят значителни средства, тъй като се подновява само
част от покрива, а не цялата конструкция.
Проблеми в сградните инсталации. Проблемите,
възникнали в сградните инсталации, обикновено се установяват едва когато станат видими с просто око, както и при възникване на авария. Ефектът от възникнал проблем във вентилационната инсталация, например, значително трудно се локализира в самата вентилационната
система. Безспорно, един от най-лесните, точни и бързи
методи за откриване на проблеми в инсталациите е чрез
термографските системи. С тях лесно се откриват
повреди в сградни инсталации, абонатни станции, котли, проводници, трансформатори и други. Друго основно
предимство на термографските системи е възможността да се откриват пукнатини и нестабилни конструкции на комини и отдушници на отоплителни системи,
както и зоните с опасно висока температура, в които е
възможно възникване на пожар.
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