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СЕМИНАР НА ТЕМА "въз Мож НоС ТИ зА опол зоТ во Ря вА НЕ НА 
оТ пАд НА дъР вЕС НА бИ о МА СА в об щИ НИ оТ СЕл С кИ ТЕ РА йо НИ"

Фирма „ЕРАТО ХОЛДИНГ” АД,
в партньорство с Асоциацията за
енергийно оползотворяване на би
омасата, Община Средец и Лидер
Група Средец, проведе техничес
ки семинар и демонстрационно
изложение в гр. Средец, област
Бургас, на 18.12.2009 г. Целта на
мероприятието бе да се предста
ви стратегия за местно развитие
и възможности за оползотворяване
на отпадна дървесна биомаса в
общини от селските райони.

семинари семинари семинари

Европейскатакоми
сияодобриотпускането
надопълнително36.83
млн. евро за Бълга
рия по Програмата за
развитие на селските
райони(2007–2013г.):
Изграждане на съоръ
жениязапроизводство
на енергия от ВЕИ, на
съоръжения за прера
ботка на биомаса и
създаване на насаж

от биомаса.
За изпълнени успешни проекти

на фирма „ЕРАТО”: Проект ОДЗ
Филиал Елхица – гр. Чепеларе;
Проект ПГ по СГС "Н. Й. Вапца
ров" – гр. Чепеларе; Проект МБАЛ
"Оряхово" ЕООД – гр. Оряхово,
говори инж. Николай Вангелов –
мениджър  „Енергийни проекти” в
„ЕРАТО ХОЛДИНГ”.

Насеминарабяхапрезентирани,
придобилитемногоголямапопуляр
ност,дървеникъщи,произвеждани,
предлагани и монтирани от фирма
„ЕРАТО”.Примери за успешниреа
лизациивтоваотношениесподели
инж.НиколайВангелов–мениджър
енергийни проекти в „ЕРАТО Хол
динг” АД.·

ПредседателятнаУСнаСъвета
на аграрните организации в Бълга
рия Людмила Тодорова представи
проект „Стимулиране производст
вото на възобновяеми енергийни
суровини. Развитие на енергийния
сектор и нитратната директива на
ЕС”, а главният директор в БСК
Кирил Желязков направи презен
тация на тема „Микроенергетиката
и енергийна ефективност – състе
занието на 21ви век”.

От странанапубличния сектор,
мероприятиетобепосетеноотпред
ставители  на общините Елхово,
Айтос, Бургас, Приморско, Средец,
кактоиотпредставителинабизнес
средите от региона.

Люд ми ла То до ро ва - Пред се да те л на УС 
на Съ ве та на аг рар ни те ор га ни за ции в 
Бъл га рия

дения от многогодишни
енергийни култури са част
от дейностите, с които
може да се кандидатства
за финансиране по тази
програма.

По време на дискусия
та,инж.КрасимирСтанчев,
изп. директор на „ЕРАТО
ХОЛДИНГ” АД, запозна
присъстващитесмашините
исъоръженията,произвеж
дани от "ЗММ – Хасково"
АДзапроизводствонадър
весни пелети и енергийни
трески, както и добрите
практики на фирмата в
производството на гориво
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отличия отличия отличия

Компания “ЕРАТО“ получи по
редно признание от Европейската
комисия и бе удостоена със сер
тификат за официален партньор
по време на кампания "Устойчива
енергия–Европа–2009"вобластта
на Устойчиви енергийни общности.

“ЕРАТо ХолдИНГ” Ад СъС СЕРТИФИкАТ зА оФИЦИАлЕН 
пАРТНЬоР в кАМпАНИя “УСТойЧИвА ЕНЕРГИя - ЕвРопА”

зобновяемитеенергийниизточници,
енергийната ефективност, чистия
транспортиалтернативнитегорива.

Кампаниятаепредназначена за
държавни и местни власти, частни
фирми, асоциации и неправител
ствени организации, представящи

във вече изградени инсталации с
екологичното, евтино и достъпно
гориво  биомаса. С проектите се
цели намаляване на разходите за
доставка на енергия, производство
на чиста енергия от възобновяеми
източници,редуцираненаемисиите

http://www.sustenergy.org/tpl/page.cfm?pagID=15&id=2502&submod=details

“ЕРАТО“ получи сертификат за
представения проект “Намаляване
напроменитев климатаи гаранти
раненаикономиинаенергия, чрез
изпълнениетонапроектизазамяна
нагориватавпубличенииндустри
ален сектор”.Проектите включваха
подмянатанаконвенционалнигори
вакатомазутидизелзаотопление
и подготовка на топла битова вода

на парниковите газове, постигане
на усточиво развитие.

“Устойчива енергия – Европа” е
една инициатива на Европейската
комисия в рамките на Програма
“Интелигентна енергия  Европа”
(20032006), която е предвидена
да спомогне за постигане целите
на енергийната политика на Ев
ропейския съюз в сферите на въ

текущи проекти в областта на
енергийната ефективност, възоб
новяемите енергийни източници,
транспорта и биогорива.

Кампанията “Устойчива енер
гия  Европа” цели да подкрепи
участницитевЕвропейските про
цеси, ангажирани с устойчивата
енергия.
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МЕждУНАРодЕН коНГРЕС И ИзложбА зА 
ЕНЕРГИйНА ЕФЕкТИвНоСТ /ЕЕ/ И 

възобНовяЕМИ ЕНЕРГИйНИ ИзТоЧНИЦИ /вЕИ/ 
зА ЮГоИзТоЧНА ЕвРопА

За6типореденпътСофияще
бъде домакин на Международния
конгресиизложбазавъзобновяеми
енергийни източници и енергийна
ефективност, койтоще се проведе
в периода 1416 април, ИЕЦ –
София. Форумът се утвърди като
един от водещите за региона на
Югоизточна Европа.

Оранизаторите от Виа Експо
споделят, че се наблюдава силен
интерес към изложбата от страна
на българския бизнес и на между
народникомпании.110изложители
ще покажат найновите продукти,
ноухау и услуги в областта на
ВЕИ  вятърни турбини, ветроиз

14-16 април, ИЕЦ -  София

мервателнооборудване,фотоволта
ичнимодули, соларни конструкции,
инвертори, цялостни пелетиращи
инсталации, биогорива, биомаса и
котли на биомаса, когенерационни
енергийни инсталации, топлофика

Германия, като стратегически
партньор на събитието, ще учас
тва със самостоятелен павилион,
организиранотГерманскотоминис
терство на икономиката и техноло
гиите.Щеимазасиленоприсъствие
на компании от Австрия и САЩ,
както и директни изложители от
България, Дания, Гърция, Италия,
Израел, Китай, Словакия, Финлан
дия и Швейцария.

Конгресът е добра възможност
за среща на бизнес лидерите от
Централна и Югоизточна Европа
– инвеститори, производители и
консултанти с интерес в областта
на ВЕИ и ЕЕ, представители на
институции и медии, компании от
различни сектори на икономиката.
Отново организаторите са подгот
вилиинтереснапрограма,съобра
зена с последните постижения
на бранша.

ционни централи, инсталации за
производство на биогаз от сме
тищни отпадъци, енергийноефек
тивни решения и различни видове
услуги – проучване, финансиране,
управление и инсталиране.
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по ли ти чес ка та рам ка в Юго из точ на Ев ро па в об ласт та на ЕЕ 
и вЕИ: Съвет за регионално сътрудничествобос на и Хер це го ви на;
ЕБВРве ли коб ри та ния

Енер гий на ефек тив ност (EE): Европейска Комисиябел гия; Евро
пейска Инвестиционна Банка;  AIXTRONГер ма ния; Bayern Innovativ
Гер ма ния; Гръцка Асоциация за когенерация, Turboden  Ита лия;
Италианска федерация за разумно използване на енергията

Елек т ри чес ки и хиб рид ни ав то мо би ли:  Асоциацията на ав
томобилните производители и техните оторизирани представители в
България ; Siemens  Гер ма ния; RWE Effizienz  Гер ма ния; Poste
Italiane  Ита лия; Еkolo  Че хия; БАН  бъл га рия

Елек т ри чес т во от вЕИ: Европейска асоциация за фотоволтаич
ната индустрия  бел гия; Европейски проект Photovoltaic legal  Гер-
ма ния; GTАI Berlin  Гер ма ния; GENSED Фотоволтаична асоциация
 Тур ция; Roth&Rau  Швей ца рия; ABB; Linde  Гер ма ния; Solarpro
 бъл га рия; Heliosphera  Гър ция; SZ Allgäu  Гер ма ния; Българска
Фотоволтаична Асоциация

Елек т ри чес т во от вя тър на енер гия:  Vestas Central Europe 
Ав с т рия; Gamesa  Ис па ния;  АПЕЕ  бъл га рия; NVision Energy

отоп ле ние и ох лаж да не на ба за на вЕИ (вЕИ оо-плат фор ма): 
Европейска федерация за системи, базирани на слънчева енергия за
топлоенергийни цели  бел гия; Solimpeks  Тур ция; Bramac  Ав с т-
рия; Европейски съвет за геотермална енергия  бел гия

Ин вес ти ции в ЕЕ и вЕИ в Юго из точ на Ев ро па: Kommunalkredit 
Ав с т рия; StatkraftMarkets  Хо лан дия; NewEuropeCorporateAdvisory
 бъл га рия; Българска агенция за инвестиции, Environmental Invest
ment Partners  пол ша

На сесията ще се обсъждат следните теми: Привличане на чуж
ди капитали в многообещаващите енергийни пазари на ЮИЕ; Пречки
през развитието на ВЕИ и начините за тяхното преодоляване; Достъп
до капитали – гледната точка на разработчиците на ВЕИ проекти;
Финансиране на ВЕИ проекти – законови аспекти.

Енер гий на не за ви си мост на об щи ни те – доб ри прак ти ки

Се си я та е спе ци ал но пос ве те на на об щи ни те и тях на та енер гий на 
не за ви си мост. В рамките на модула ще бъде представено разработ
ването и прилагането на големи европейски проекти в областта на
ЕЕ и ВЕИ, както и възможности за създаване на партньорства между
регионите от Централна и Югоизточна Европа. Изключителен инте
рес за представителите на общините ще предизвикат презентациите:

Ев ро пейс ка та кон вен та на кме то ве те
Най-зе ле ни ят град в Ев ро па  шведският град вак сьо
Прилагането на микса от слънчева и биоенергия в ав с т рийс ки те

об щи ни
Енергийно независимият немски град Гар хинг
Развитието на лон дон като зе ле на об щи на
Мал мьо   областта със 100% ВЕИ отопление
об щи на Мюн хен 
Добри практики в някои об щи ни от Юго из точ на Ев ро па.

изложения

АпРИл

09.04 - 18.04 
СОФИЙСКИПАНАИРНА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕСЪССАЛОН
"ИЗБЕРЕТЕБЪЛГАРСКОТО"
София

12.04 - 17.04 
ПРОЛЕТЕНТЪРГОВСКИПАНАИР
Добрич

13.04 - 16.04 
БАНКИ,ИНВЕСТИЦИИ,ПАРИ2010
София

13.04 - 16.04 
БУЛКОНТРОЛА
София

13.04 - 16.04
ВОДАСОФИЯ2010
София

13.04 - 16.04
ЕКСПОЕНЕРГЕТИКА
София

13.04 - 17.04
ПАРТНЕРСЕКСПО
Строителство,обзавеждане,
технологии
Плевен

14.04 - 16.04 
ЕНЕРГИЙНАЕФЕКТИВНОСТИ
ВЪЗОБНОВЯЕМИЕНЕРГИЙНИ
ИЗТОЧНИЦИ
София

26.04. 
ЕВРОДУНАВ
Силистра

27.04 - 02.05 
SOFIAYACHTSHOW
София

27.04 - 02.05 
ЛОВ,РИБОЛОВ,СПОРТПРОЛЕТ
София

29.04 - 02.05 
ОПТОСАЛОН
София

пред ва ри тел на прог ра ма:

Ораганизатор: Виа Експо ООД
www.viaexpo.com

конгресиконгреси
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“ЕРАТо” РАзкРИвА НовИ РАбоТНИ МЕСТА, въпРЕкИ кРИзАТА

Холдингът стартира през 2010 година проект за 
високотехнологично производство

инвестиции инвестиции инвестиции

Автор: Делян Аврамов

 „Ерато Холдинг” започва 5го
дишен амбициозен проект за висо
котехнологичнопроизводство,който
въпрекифинансоватакризавстра
ната,щеразкрие180новиработни
места до 2015а година. „След като
се оформихме като водеща сила в
областта на биомасата, натрупах
ме голям опит и ноухау, реших,
че трябва да се материализират
иос реб рят нап ра ве ни те хар чо ве.

От 15 години имаме сериоз
ни разходи по инвестирането в
развойната дейност в областта
на биомасата. Сега дойде време
да печелим от вложените пари с
натрупанияопитинаправенитераз
работки”,коментирапредседателят
наборданадиректоритена„Ерато
холдинг”  инж. ГеоргиМузафиров.

Го ди ни те нат ру пан опит на 
„Ера то” популяризират и правят
конкурентноспособна продукцията
на фирмата не само в страната
ни, а и на Балканите и Европа.
Сериозни пазари „Ерато си изво
юва” в прибалтийските републики.
Така ръководствотото на холдинга
находчивостигадоконкретнатаидея
как да материализира дългогодиш
ните си вложения – с изделия на
повисоко технологично ниво. Та
кива са пелетните горелки и котли
„Ерато”. Тази продукция се търси
на международните пазари и е с
производителност, равностойна по
качество на европейската.

ви со ко ка чес т во на дос тъп-
на це на.

С тази идея ще пробиват спе
циалиститеотводещатавобластта
на биомасата българска фирма на
световния пазар. „Не е тайна, че
в Италия месечното производство
за бройка на идентичен на нашите
продуктие24000евро.ВБългария

тази себестойност е 60007000 ев
ро. По изключение в „Ерато” тази
производителност отскача нагоре,
но това се случи, след като започ
нахмедавкарвамевпроизводстото
високотехнологичнипродукти.Теса
поскъпи, но са търсени в Европа
и развитите страни, именно, защо
то са от повисок клас. Едно е да
произвеждашкотелнототяло,тежко
400 кг, друго – горелка, която е 15
кг.Вмашиностроенетозатоваима
и понятие "килограмова цена". Ако
при постарите модели тази цена
е 8 евро на кг, при една горелка
 тя е над 30 евро. Тоест колкото
повисока е килограмовата цена,
толкова повисокотехнологичен е
продуктът”  споделя председате
лят на борда на директорите на
холдинга.

по-бър зо от тех но ло ги я та до 
край ния про дукт

Бързо проектиране и бързо
изработване на реалния продукт

– това е идеята на създадената
от „Ерато” развойна фирма. Тя е
т.нар.мозъкна5годишнияпроект.
Специалистите в нея разработват
новиизделиясъссуперкачествои
висока производителност в кратки
срокове. „През миналата година
отиграхме всичките тези компо
ненти, за да видим къде куцаме.
Така установихме, че не е много
пълна документацията на издели
ята, съществуваше разпиляност,
която коригирахме.Затова купихме
модерна система за конструиране,
за да са на едно място всичките
чертежи и само от едно място да
се коригират. Така се пести и вре
ме. Верни на принципа си, че в
моментите на криза трябва да се
инвестира, през изминалата 2009
а инвестирахме над 30000 евро в
модерна 3D компютърна система
за конструиране”, разкрива част от
тайнитенафирматаГеоргиМузафи
ров.„Гвоздеятнапрограматаенови
изделия, висока производителност

Инж. Г. Музафиров
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1996 г., при фалита на банките.
Тогава имахме и задържани сред
ства – около 130 000 германски
марки, които така и не успяхме
да получим изцяло обратно. Про
тивно на всички останали фирми
решихме, че периодът на криза е

Г-н Му за фи ров, за що ре ших-
те да за поч не те по ред ния си 
ам би ци о зен про ект точ но по 
вре ме на фи нан со ва та кри за ?

Това е втората криза, която
преживяваме. Първата бе през

с високо качество”.Поголяма част
отбългарскитепредприятияоставят
товадагодвижипроизводственият
директор. Ние предпочетохме да
обособимфирма, създаваща доку
ментация и технологии на високо
ниво, която ще е в крак с всички
световниновости”,допълвадоказа
лият се професионално основател
на „Ерато”. 

Образно казано и за да се
пести време, но не за сметка на
качеството, мениджърите и конст
рукторитенановатаразвойнафир
ма са на една ръка разстояние от
топлотехническаталабораторияс6
изпитателни стенда и цеха за про
изводствотонависокотехнологични
котли.Предпускеновороботизира
но заваръчно отделение, коетоще
поема 50 на сто от продукцията.В
лабораториятавечетекатизпитания
на котел на чипс и горелка от но
во поколение. Всички постъпващи
на работа в развойната фирма и
производствотоподписватдоговори
за конфиденциалност.

Инж. Тва па нян

зА 5 ГодИНИ УвЕлИЧАвАМЕ 
пРоИзводСТвоТо 30 пъТИ

достатъчно атрактивен от гледна
точка на инвестиране в бизнеса и
точнопрезтозипериодсъздадохме
производство на алуминиеви ради
атори и инвестирахме в търговска
та инфраструктура. Когато всички
фирми престанаха да продавата
заради загубата от курсовете на
валутата, ние продължихме.

Естествено, че загубихме ня
колкостотин хиляди лева, но след
като кризата изтече, клиентите ни
останаха, и в следващите няколко
годиниутроихмеобемите–имахме
ръст от порядъка на 300350 %.
Въпреки сегашния момент на све
товна икономическа криза, вече
имаме опит как да процедираме
и затова използваме този период.
Такапостъпихмеиспроекта раз
война дейност.

Иде я та Ви е да ос реб ри те 
раз хо ди те си и нат ру па но то 
през го ди ни те ноу-хау. Как ще 
ста не то ва ?

Със силна развойна дейност и
екип, който да създава високотех
нологични продукти. Това е и на
шиятпроект.Имамесъществуващо
производство за по 23млн. лв. за
година, а сега създаваме силна
развойна структура – пряко свър
зана с производството и тя цели
да вкара високотехнологични изде

Автор: Делян Аврамов

„Мо дер ни ят 3D соф ту ер, с кой то раз по ла га ме, поз во ля ва мо-
де ли ра не то и чер та не то на из де лия в ре а лен вид, пре ди още да 
бъ дат про из ве де ни. То ва оси гу ря ва си гур ност та и ка чес т во то 
на ра бо та”, обяснява главният конструктор в развойната фирма 
Татеос Твапанян, докато работи върху нова пелетна камина. 
"Системата предпазва от грешки и неправилни решения и подо-
брява работата в едни от най-важните и аспекти - качество и 
бързина", допълва специалистът.

Топлотехническата лаборатория на Ерато
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лия за период от 5 г. Крайното ни
очакване от 3 млн. лв. сега, през
2015 г. да стигнем производство
за 20 млн. евро.

За да стане ясна същността на
проекта, искам да уточня, че към
производствотослагамеединсери
озен катализатор. Това е развойна
фирма със съответното ноухау.
Именно тази фирма е катализато
рът,койтодаизведепроизводството
през2015г.назначителноповисоко
ниво.Направенисакалкулационни
те разчети по години от 2010а до
2015а. Тоест за 5 години увелича
ваме обема на производството 30
пъти. Това трябва да се случи с
3 пъти повече хора. За да отидем
на европейския пазар, ни трябва
производителност. Тя ще дойде
от новите технологии. Изготвен
е и план за увеличаване на
производителността. В същото
време ще започнат да растат
и заплатите.

А как ви ще са зап ла ти те?

Средните трудови възнаграж
дения през 2010 ще нарастнат
до 800900 евро, може и повече.
Това нещо ще стане възможно,
защото влизат нов продукт и нова
технология.

С кол ко ще се уве ли чат ра-
бот ни те мес та?

Поетапно от 2010 до 2015 го
дина очаквам до 100 човека да са
ангажиранивцялотопроизводство.
Започваменазначениенановихора
в него. В рамките на страната ще
бъдат ангажирани още 80 души,
защото част от производството ис
каме да го кооперирараме с други
предприятия.Освен товавразвой
ната фирма ще бъдат назначени
13 души, 10 вече бяха назначени
през ноември на миналата годи
на – годината на найголемите
съкращения.

Кон с т рук ту ри те са от из-
к лю чи тел но зна че ние при раз-

ра бот ва не то на ви со ки те тех-
но ло гии, кои са по-из вес т ни те 
във ва шия екип? 

Работимсместниизадгранични
специалисти. В развойната фирма
са четирима, момчетата са млади
професионалисти. Освен това из
ползваме външни конструктури от
Хасково, София и Словакия, които
са водещи имена в топлотехника
та. Сред поизвестните е словакът
СтаниславСокол.Над50процента
от изпълнените в Словакия проек
ти, на биомаса, са негови. С гн
Сокол работим от 1213 години и
понеговадокументацияимапроиз
веденидостакотливБългария.На
конструктуритесададениразлична
групакотли.Примерно,външнитеса
стоманените.НаСокол–чугунените,
а на нашите вътрешни – горелки.
Производството на тези изделия
са трите основни стълба на про
екта ни. Горелките са острието ни,
и затова ги изработваме при нас.

      Посетете подвижния 
       информационен център на 

                        ЕРАТО във Вашия град 

www.erato.bg
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новости новости

Новост тук е вертикалeн канал, който се изпъл
нява по избор отляво или отдясно. Това, колкото
дизайнерско, толкова и функционално изпълнение,
представляванаистинапрекраснорешениезамонтаж
нанайразличнимодернисъвременниаксесоари,като
напр. огледала, лапми, закачалки за дрехи, за кърпи
и др. Ресорната скоба на аксесоара много лесно се
фиксира към канала, а разполагането се извършва в
широк диапазон. Тялото Fedon функционира по ес
тественначиниимаизключителноизчистенаформа.
Впечатлението за приятен естетичен вид се допълва
и от скритите присъединителни връзки на отоплител
ната система, вкл. термостатичния вентил. Главата
на вентила също е скрита, видим остава единствено
вертикалният пръстен, свързан с оста на процепа.

По желание тялото може да се предостави и без
такъв процеп.ТелатаFedonдават възможност за ин
дивидуални решения според различните изисквания
на потребителя

Начинът на разполагане на плоските отоплителни
телаFedon,нанемскатафирмаKermi,еизключител
но специален и до голяма степен  уникален. Това
нововъведение, обаче, намира успешно приложение
и за редица други аксесоари.

В добра традиция се превръща практиката  производителите на отоплителни тела да предлагат
нови продукти с необичайно изпълнение, форма и вид. Крайният ефект е резултат от изобретател
ността на конструкторите, която до голяма степен се определя от съвременния модерен начин на
живот. Естетиката и дизайнът на новия продукт играят първостепенна роля, а функционалното изпъл
нение се възприема за нещо съвсем естествено.

ФирмаELVL,Чехияпредлагауникаленасортимент
от сглобяеми отоплителни тела Bitherm с дизайн,
отговарящ на съвременните изисквания за модерен
интериор. На архитектите, жилищните дизайнери и
проектантите в отоплението се предоставя пълна
свобода  за реализация на идеите, които намират

въР Хов дИ зАйН зА оТоп лИ ТЕл НИ ТЕ лА

отражениеивърхудизайнанаотопли
телнитеповърхности.Втазидейност
сесъздавасимбиозаиперспективно
сътрудничество между два основни

партньора  производителят на интериорния продукт
и проектантът на реализирания проект. Това сътруд
ничество носи оптимизъм, енергия и не на последно
място  удовлетворение за крайния потребител.
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Преминаванетокъмотоплениеспелетиесвързано
с необходимостта от съоръжение за тяхното склади
ране. В икономически аспект, е в сила правилото,
че колкото поголямо количество пелети се доставят
наведнъж, толкова пониска е тяхната цена. Инста
лирането на бункер, с обем от няколко до десетки
кубически метра, във вътрешността на помещение е
приложимосамозаобектибездругопредназначение.

Зарешаваненатозипроблемможедасеизполз
ва външен бункер. Пример за това е показаният на
снимките обект. Като основен топлинен източник се
използва70kWкотелHovalнапелети,аподготовката
на топлата вода се извършва от соларна система.

самия бункер пелетите се извеждат с помощта на
съоръжение, изработено на принципа на подвижно
засмукващатръба,чийтокрайсамостоятелноседвижи
по повърхността на складираните пелети и така оси
гуряватяхноторавномерноизвежданеотгоренадолу.

Бункерът е изграден от няколко бетонни блока
на самия строителен обект

От големия подземен бункер, с помощта на
въздушен транспортьор, пелетите се извеждат към
бункера на котела.

Когатосеговори
задизайннаарма
туринеставадума
само за арматури,
предназначени за
бани и кухненс
ки помещения, но
също така – за
отоплителни тела.
Престижните изде
лия представляват

новости новости

дизайнерскирешениянасветовноизвестнипроектанти,
коитосеоценяватподобаващоотклиентите.Актуален
пример за такъв дизайн са управляващите захватки
на арматурите към лирите за баня. Те са създадени
вдизайнерскитебюранафирмаDornbracht,Германия
която принадлежи към класа на найдобрите немски
производители.

На снимката е представен пример за захватка от
серияTаra.ПредлагатсесъщотаказахваткиMadison
на Dreamworks.

въН Ш НИ яТ бУН кЕР зА пЕлЕТИ

Подземният бетонен бункер е с обем 60 m3 и
капацитет на складиране 35 тона пелети. Този ка
пацитет дава възможност да се разтоварват пелети
от товарни автомобили, дори когато в бункера има
количество остатъчна наличност.

 От бункера към котела пелетите се транспорти
рат чрез вакуумен транспорт. Единият тръбопровод
извежда към котела, а другият  от котела обратно
към външната среда. По този начин се предотвра
тява запрашаването на котелното помещение. От
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новости новости

Найголямото,работещо,съоръжениезапроизвод
ствонаел.енергияотморскитевълниесобственост
накомпаниятаAquamarinePowerиереализираносъс
съдействието на университета в Белфаст. Конструи
рано е да използва енергията на близките до брега
вълниидаяпреобразувавелектричествопринулеви
вредни емисии. Разположено е в Orkny – регион в
севернта част на Шотландия, включващ 70 острова.

водНоЕлЕкТРИЧЕСко СъоРъжЕНИЕ 
зА оползоТвоРявАНЕ НА ЕНЕРГИяТА 

НА вълНИТЕ

 Произвежданото електричество ще бъде отвеж
дано към националната ел. мрежа и ще захранва
домакинствата от региона. Ферма от 20 съоръже
ния Oyster може да осигури електричество за 9000
домакинства.

Шотландия притежава значителни водни ресурси.
Хидроелектрическият потенциал на вълните край
бреговeте на страната възлиза на една четвърт от
Европейския.Неслучайноправителствотонастраната
е силно заинтересовано от усвояването на естест
вените ресурси. Това ще доведе до откриване на
нови висококвалифицирани т.нар. „зелени” работни
местаищедопринесезапостиганенанационалните
цели, част от европейските такива, продиктувани от
глобалните климатични промени.

Съоръжението представлява, подвижно закрепен,
капак (клапа) към основа на морското дъно на дъл
бочина от около 10 метра. Формата, наподобявща
мида, обуславя и избора на името му  Oyster (на
англйски стридa (семейство миди)).

Всякапреминаващавълнапремествакапака,зад
вижвайки хидравлично бутало, което доставя вода
под високо налягане, посредством тръбопровод, до
електрическа турбина на брега. Капацитът е около
2 MW в зависимост от конкретното разположение.
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плАНИРАНЕ НА СолАРНА 
ИНСТАлАЦИя

1. Со лар но про из вод с т во на бГв (битова го-
реща вода).

В соларния колектор слънцето затопля абсор
бера и циркулиращия в него топлоносител (вода с
антифриз). Подгрятата вода се транспортира чрез
циркулационна помпа към долната серпентина на
соларния бойлер, където отдава топлината си на
битовата вода в него. Регулаторът по температур
на разликата включва циркулационната помпа в
соларния контур само тогава, когато температурата
в колектора е повисока от тази в долната част на
бойлера. Разликата в температурата се отчита от
съответнитемпературнидатчици.Когатослънцегрее
нето е прекалено слабо, соларният бойлер може да
бъде подгрят от допълнителен топлоизточник (напр.
газов котел). През горната серпентина на соларния
бойлер битовата вода се подгрява до зададена чрез
регулатор температура.

Поради температурното разслояване в стоящия
бойлер доподгряването се ограничава в горната му
част, като по този начин то се използва възможно
наймалко. Вмомента, в който се постигнежеланата
температура в бойлера, мощността на котела оста
ва на разположение за отоплението на жилището.

дял на со лар но пок ри ва не на нуж ди те от 
топ ла во да и ефек тив ност на сис те ма та

Двата показателя играят важна роля в оразмеря
ванетонасоларните термичниинсталации.Делътна
соларно покриване на нуждите от топла вода дава

слънчева енергия

Средногодишна слънчева радиация [kWh/m2]

Фиг. 1

слънчева енергия

Статията е предоставена от Robert Bosch

съотношението между соларния добив към обща
та потребност от БГВ. Дял от 100 % означава, че
цялата необходима за подгряване на битова вода
енергия е добита от соларната система.

Соларните инсталации за производство на БГВ
се оразмеряват по такъв начин, че през лятото да
се достига дял на соларно покриване на потреб
ностите от 100 %. Тъй като през зимата слънцето
грее пократко време и помалко интензивно, делът
на соларно покриване на нуждите от топла вода за
цялата година е около 70%. Колкото повисок е то
зи дял, толкова помалко фосилна енергия трябва
да се употреби за доподгряване. 100% соларен дял
преззиматаепрактическинеосъществим.Дорималко
повишаване на соларния дял през зимата изисква
значителнопосложнасистема,коетоеикономически
необосновано. Освен това системата би имала през
лятото много голямо топлинно производство, което
ще я натоварва термично и тази топлина рядко ще
може да бъде използвана.

Ал го ри тъм за ораз ме ря ва не

Оразмеряванетонасоларнатасистемаставапос
ледователно по следните пет стъпки:

1.Установяваненанеобходимияобемнабойлера
2. Определяне на предварителната колекторна площ
3.Отчитаненаизложениетоинаклонанапокрива
4.Отчитаненаместоположениетонаинсталацията
5. Окончателно определяне на броя колектори

1.1. от чи та не мес то по ло же ни е то на со лар на та
ин с та ла ция

Колекторната площ се определя от попадащата
върху нея слънчева радиация. Тя е измерена на
годишна база за квадратен метър и варира в зави
симост от съответния регион. Конкретната стойност
може да бъде изискана от Института по метерио
логия към БАН. За оразмеряване могат да бъдат
използвани приблизителните стойности от фигура 1.
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1.2. оп ре де ля не раз ме ра на бой ле ра

Размерът на соларния бойлер е зависим от броя
на жителите и дневната консумация на топла вода
на човек от домакинството. Разходът на вода се
определя от вида на ползване на сградата с прог
нозни стойности. Ако не разполагате с предоставени
данни за потреблението на топла вода, можете да
използвате долната таблица.

Дан ни те са при тем пе ра ту ра на по да ва не 12°С и 
тем пе ра ту ра на би то ва та во да та до 45°C

Обемът на бойлера трябва да е 1,2  1,8 кратно
поголям от дневния разход на топла вода:

Минимален размер бойлер = 1,2 Х брой на оби
тателите Х разход на вода за човек

Максимален размер бойлер = 1,8 Х брой на оби
тателите Х разход на вода за човек

Таб л.1 Раз ход на топ ла во да за до ма кин с т ва 
и об щес т ве ни сгра ди

Фи г. 4 Оп ре де ля не на ко лек тор на та площ  ка-
то фун к ция на пот реб ле ни е то на топ ла во да 
и ра ди а ци он на зо на за ко лек то ри Bosch Solar 
5000 TF при со лар но пок ри тие 75 %.

Фи г. 3 Оп ре де ля не на ко лек тор на та площ  ка-
то фун к ция на пот реб ле ни е то на топ ла во да 
и ра ди а ци он на зо на за ко лек то ри Bosch Solar  
7000 TF при со лар но пок ри тие 75 %.

вид сграда литри/ден kWhth/ден забележки
 на човек на човек

Жилище 50 1,92 
Болница 60 2,30 на легло
Старчески дом 40 1,53 
Училище 5 0,192 
Казарма 30 1,15 
Индустрия 20 0,767 
Офиси 5 0,192 
Хотел висока катя 160 6,14 на стая 
Хотел ниска катя 100 3,84 на стая
Фитнес 35 1,34 на клиент
Закусвалня 6 0,23 за кг посуда
Ресторанти 10 0,38 За хранене
Бар 2 0,076 на посетител

1.3. оп ре де ля не на пред ва ри тел на та 
ко лек тор на площ

Необходимата площ соларни колектори се опре
деля от размера на соларния бойлер. Като базова
стойност за Boschколекторите се приема, че 1 m2
колекторна площ подгрява 60 литров бойлер. Колек
торната площ за съответната консумация на вода,
респективно размерът на бойлера може да бъде
определена по фигури 3 и 4, съобразно типа ко
лектор. Фигурите показват колекторната повърхност,
катофункциянанеобходиматаконсумациянагореща
вода дневно (при 45 °С), за да се получи соларно
покритие от 75 %.

при мер:
В ед но фа мил на къ ща и сред на пот реб ност от топ ла 

во да обе мът на бой ле ра за че ти ри ли ца се из чис ля ва 
как то след ва:

Ми ни ма лен раз мер на бой ле ра = 1,2 Х 4 ли ца Х 50 
лит ра/чо век = 240 лит ра, из бор: 300 l-бой лер

Мак си ма лен раз мер на бой ле ра = 1,8 Х 4 ли ца Х 50 
лит ра/чо век = 360 лит ра, из бор: 400 l-бой лер

Производство на битова гореща вода плоски
колектори Solar 7000 TF

Производство на битова гореща вода плоски
колектори Solar 5000 TF

при мер:
При обем на бойлера 300 литра (разход на топла

вода 200 l/ден) в зона 3 са необходими 4 m2 площ
плоски колектори.

2 Со лар но под по ма га не на отоп ле ни е то

С подходящ бойлер и специално управление
соларната топлина може да се използва за пред
варително подгряване на подаването към отопли
телната инсталация. За целта в бойлера има два
водосъдържателя един в друг (Sp750). Вътрешният
служи за производство на БГВ, външният  за под
помагане на отоплението.

Когато температурата на бойлера е над темпе
ратурата на връщане от отоплителната инсталация,
трипътният вентил превключва.При превключен три
пътен вентил и работеща помпа на отоплителния
контур, се ползва топлина от бойлера за отопление.
Температурата на връщане от отоплителната инста
лация се повишава от повисоката температура на
водата в бойлера. От бойлера соларната отопли
телна енергия преминава през котела към отопли
телнатаинсталация.Управлениетонаотоплителната
инсталация разпознава, дали соларната топлина е
достатъчна за загряване на радиаторите. Ако тя е
недостатъчна,котелътдоподгрява.Прициркулацията
си в отоплителната мрежа, подгрятият топлоносител
се охлажда и се връща през отворения трипътен
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вентил обратно в бойлера.
От бойлера топлоносителят за отоплителния кон

тур излиза с повисока температура.При достатъчно
количество соларна енергия разходите за отопление
намаляватчувствително.Присоларнотоподпомагане
на отоплението освен разхода на топла вода трябва
да се отчете и необходимата отоплителна мощност.
Тя е зависима от степента на топлоизолация на жи
лището или къщата.

Енергията за подгряване на битова вода и тази
за отопление на жилището се обобщават в обща
отоплителна потребност. При оразмеряване на со
ларната система се цели соларен дял от общата
отоплителна потребност между 10 и 40 %.

2.1 бла гоп ри ят ни рам ко ви ус ло вия

За да е целесъобразно използването на соларна
термичнаинсталациязаподпомаганенаотоплението
на помещенията, са необходими следните качества
на сградата и отоплителната инсталация:

● въз мож но най-мал ка отоп ли тел на пот реб ност
Като правило, постарите къщи имат поголяма

отоплителнапотребност,достигащадо200kWh/(m2a).
Макарпритакивасградиеднаширокооразмерена

соларнасистемадабинамалилаенергийнияразход,
то соларният дял все пак остава в незначително ко
личество.Във връзка с оразмеряването на термични
соларни инсталации, с подпомагане на отоплението,
се среща понятието отоп ли те лен то вар. Съгласно
DIN EN 12831 отоплителният товар се дава или в
kW или, отнесен към отоплителна площ, в W/m2.

Кактоиотоплителнатапотребност,отоплителният
товар е зависимот изолацията на сградата иметео
рологичнитедадености.Сувеличенататоплоизолация
насградите,катонапримервнискоенергийнатасграда
(отоплителна потребност ≤70 kWh/(m2a)), отоплител

потребност може да бъде в порядъка 20 до 40 %.

● бла гоп ри ят на ори ен та ция на ко лек тор на та 
площ

ДокатоприсоларнотопроизводствонаБГВориен
тацията и наклона на покрива остават благоприятни
в широк диапазон (намаление <10% при ориентация
изток до запад, наклон 0о до 60о), то при соларно
то подпомагане на отоплението се изисква ъгъл на
поставяне  поне 45о и ориентация на площта  юго
изток до югозапад, тъй като са налице кратки дни
с ниско слънце.

Ако в мазето има достатъчно място за поставя
не на комбинирания бойлер и достатъчно покривно
пространство,соларнотоподпомаганенаотоплението
може да се реализира чрез увеличена колектор
на площ, заедно с комбиниран бойлер при добра
топлоизолация на къщата, дори ориентацията на
колекторната площ да не е оптимална.

2.2 Со лар но под по ма га не на отоп ле ни е то при
мал ки ин с та ла ции (ед но фа мил на къ ща)

Фигура 5 показва пример за определяне на броя
колектори при следните рамкови условия:

• Дял на соларния добив 25 %
• Местоположение Регион 4
• 4 лица
• 40 литра топла вода/ден
• къща с 160 m2, много добра топлоизолация

Изборът на бойлер отпада, тъй като соларното
подпомагане на отоплението се реализира само със
соларния комбиниран бойлер Bosch SP 750 solar.

Бойлерът SP 750 solar е оразмерен да покрива
нуждите от топла вода на 3 до 5 лица. Сгради с
повисока нужда от топла вода и отопление трябва
да се изпълнят с инсталация с 2 бойлера.

Фи г. 5 Оп ре де ля не броя на со лар ни те ко лек то ри 
за SP 750 solar

2.3. от чи та не на из ло же ни е то и нак ло на на
пок ри ва

Когато соларната инсталация ще се монтира на
място, което се различава от оптималните условия
за монтаж, (т.е. изложение: южно,  наклон: 45 °),
трябвадасеувеличиразмеранаколекторнатаплощ.

ната потребност е съизмерима с енергийната
потребност за производство на БГВ.

Тук една комбинирана инсталация може
да поеме значителен дял от общата топлин
на потребност (отопление и топла вода), и
то предимно през преходните сезони пролет
и есен.

Впасивнасграда,сотоплителнапотребност
около 15 kWh/(m2a), соларното подпомагане
на отоплението не може да се отрази зна
чително в отоплителната и потребност, тъй
като краткият отоплителен период (декември,
януари, февруари) съвпада с месеците със
слабо слънцегреене.

● въз мож но най-нис ка тем пе ра ту ра на 
по да ва не и връ ща не

Конвенционалнитеотоплителниинсталации
работят с температура на подаване от 50 до
70 оС. В сезоните със слабо слънцегреене
колекторите много рядко могат да достигнат това
високо температурно ниво.

Ако обаче са инсталирани голямоплощни отопли
телни повърхности (подово или стенно отопление),
соларната инсталация често ще постига ниската
температура на подаване и връщане ( 50/30 оС).

Втакиваинсталациисоларниятдялвотоплителната

Брой Solar 7000 TF
Брой Solar 5000 TFДя
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Чрез соларното производство на БГВ в нови сгради, както и в съществуващи такива, се постига икономия до 70 %
на разходите за подгряване на битова вода. Доподгряване чрез газов кондензен котел на горната серпентина на бой
лера. За реализиране на максимален соларен добив препоръчваме вграждане на смесител за БГВ. Терморегулаторът,
с отчитане на външна температура FW 200, управлява отоплението и соларното производство на БГВ. Превключването
на соларната инсталация става чрез соларен модул ISM 1, който комуникира с FW 200 чрез двужилен BUSкабел. Уп
равлението на подовото отопление става чрез кондензния котел. Ако терморегулаторът FW 200 е монтиран в котела,
системата може да бъде управлявана комфортно чрез дистанционно управление FB 10 или опционално чрез FB 100 от
обитаема стая в жилището

Намалените отоплителни потребности на нови и изолационно санирани сгради прави целесъобразно използването на
соларна енергия за подпомагане на отоплението на помещенията.

Оптимални възможности за напасване тук, предлага система с 2 бойлера. Освен двусерпентинен бойлер (бойлер
С) в хидравликата е присъединен и буферен резервоар. Откъм соларния контур, соларният модул ISM 2 захранва с
предимство буферния резервоар (соларния бойлер). Щом той достигне зададената температура, или ако слънцегреенето
не е достатъчно за понататъшно подгряване, следва превключване на трипътния вентил към двусерпентинния бойлер,
който е с пониска температура. Това оптимизирано температурно управление дава висока степен на соларна ефектив
ност. За да се гарантира енергетично целесъобразно присъединяване на буферния резервоар в отоплителния контур, се
препоръчва интегрирането на завишаване на температурата на връщане. Така температурата на изхода на отоплителния
контур ще бъде сравнявана с температурата в буферния резервоар. При повисока температура на буферния резервоар
се подава предварително подгрята вода на котела.

При тази хидравлична схема в терморегулатора FW 200  трябва да се зададе приоритетен бойлер  „бойлер С”.

Схема 2: Соларна система за производство на БГВ и подпомагане на отоплението с буферен резервоар 
и двусерпентинен бойлер

Схема 1: Соларна система за производство на БГВ

пРИМЕРНИ СХЕМИ НА СолАРНИ ИНСТАлАЦИИ

Забележка: Илюстрираните присъединявания са за колектори Solar 7000 TF. Solar 5000 TF се свързват винаги диагонално!
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3 Со лар но отоп ля ва не на ба сейн

Отопляването на басейн е особено подходящо
приложение за соларната инсталация, тъй като во
дата в басейна трябва да бъде подгрята до отно
сителнонискитемператури.Обичайнататемпература
за открити басейни е 22 оС до 25 оС и 26 оС до
30 оС за закрити басейни. Откритите басейни имат
допълнителното предимство, че се нуждаят от под
гряване само през лятото, когато соларния добив е
максимален.

Басейнът губи голяма част от топлината си през
водната повърхност. Това е зависимо на първо
място от

• Тем пе ра ту ра та на во да та. Колкото повисока
е температурата на водата, толкова поголеми са
загубите от изпаряване.

• Тем пе ра ту ра та на въз ду ха. Колкото поголяма
е температурната амплитуда, толкова поголеми са
загубите. Обикновено температурата на въздуха в
закритите басейни е 1 до 3 K повисока от водата.

• от но си тел на та влаж ност на въз ду ха. Колкото
по сух е въздухът над водната повърхност, толкова
повисоки са загубите от изпаряване. Обикновено в
закритите басейни относителната влажност на въз
духа е между 55 % и 65 %.

• площ та на ба сей на. Тези загуби могат да бъ
дат намалени значително, като се покрива водната
повърхност, когато басейнът не се използва.

Тъй като топлинните загуби през стените на
басейна са относително малки, соларната система
за отопляване на басейн се оразмерява спрямо
повърхността му. При открити басейни оразмерява
нето не може да бъде направено в следствие на

необходимотоувеличениенатемпературата,тъйкато
температурната разлика между вода и въздух, както
и относителната влажност са зависими от метеоро
логичните условия.

Соларната топлина се добавя към водата в ба
сейна през топлообменник във филтърния контур.
Тръбен топлообменникможедабъде вградендирек
тновъвфилтърнияконтур,пластинчаттоплообменник
посредством байпас. При хлорирана вода топлооб
менникъттрябвадабъдепроизведенотнеръждаема
стомана или специална медна сплав. Соларният
регулатор  TDS 300 превключва в зависимост от
температурата на колектора между соларната помпа
и филтърната помпа.

Чрез допълнителен топлообменникможе да бъде
свързаниконвенционаленкотелзадоподгряване.По
този начин става възможно подгряване на водата и
при лошо време.

Към соларното подгряване може да се интегрира
соларно производство на БГВ, което не оскъпява
значителноинсталацията,тъйкатосамоколекторното
поле трябва да се оразмери малко поголямо. Чрез
трипътен вентил в соларния контур може да следва
с приоритет подгряване на басейна или на битова
вода, което се настройва в соларния регулатор.

Повече за соларното подгряване на басейни, 
оразмеряване на разширителни съдове и соларни 
тръбопроводи, както и много друга информация 
можете да прочетете в Bosch eXtraNet.

При интерес можете да получите достъп чрез 
обаждане на  02/960 10 81 или кратко писмо на 
thermotechnik@bg.bosch.com 
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АлТЕРНАТИвНИ ГоРИвА зА АвТоМобИлНИя ТРАНСпоРТ

По материали на програма STEER, част от "Интелигентна енергия - Европа" на ЕК
Превод: Г. Ангелова

горива горива горива

втеч нен пет ро лен газ LPG 
(Liquid Petroleum Gas)

Втечнениятпетроленгазесмес
от пропан (C3H8) и бутан (С4Н10).
Съотношението между двата га
за варира в различните страни,
но обикновено е в интервала от
80 до 95 %. Втечненият петролен
газ е фосилно гориво, добивано
по 2 начина: като суров петролен
дестилат от рафинериите или като
допълнителенпродуктотнаходища
тасприроден газ.LPGпревозните
средствасеразличаватотостанали
тесамопорезервоараисистемата,
доставяща горивото до двигателя.
Повечето шофьори дори не биха
забелязали разликата. LPG е газ
принормалноатмосферноналягане,
но се втечнява дори и при наля
гане от 20 bar. В резервоарите на
превозните средства се съхранява
в течнаформа при налягане от 25
bar, но към двигателя се подава в
газообразна.

Повечето автомобили в Евро
па са bifuel, имат резервоари за
втечнен петролен газ и бензин и
могат да преминават от едното

Съв ре мен но то об щес т во е при тис на то от за ви си мост та 
си от пет ро ла ка то го ри во за фун к ци о ни ра не на тран с пор та. 
Из чис ле но е, че до 2020 г. ЕС ще вна ся 93 % от кон су ми ра ния 
пет рол. Ав то мо бил ни ят тран с порт е един от най-го ле ми-
те ви нов ни ци за уве ли ча ва не еми си и те на пар ни ко ви га зо ве. 
Вся ка ев ро пейс ка стра на има за ко но да тел но об вър за на цел, 
съг лас но про то ко ла от Ки о то 1997 г., да ре ду ци ра еми си и те 
пар ни ко ви га зо ве. Нап ри мер Обе ди не но то Крал с т во тряб ва до 
2012 г. да пос тиг не сни же ние с 12.5 % от ни во то на еми си-
и те от 1990 г.

Ав то мо бил ни ят тран с порт е и ос но вен за мър си тел на 
въз ду ха. Ос нов ни те за мър ся ва ния са въг ле род ни те оки си, 
азот ни те оки си, бен зол, фи ни пра хо ви час ти ци. Ев ро пейс ка та 
Ко ми сия ус та но ви ли ми ти за те зи за мър ся ва щи га зо ве в ня-
кол ко ди рек ти ви, ко и то са в си ла в ня кои ев ро пейс ки стра ни.

Не за ви си мо от ви со ки те це ни на го ри ва та, рис кът за здра-
ве то, зад ръс т ва ни я та и ин ци ден ти те по пъ ти ща та, мал ци на 
са те зи, ко и то би ха жер т ва ли удоб с т во то на соб с т ве ния си 
тран с порт в пол за на об щес т ве ния. Ре ше ние на проб ле ма е 
уве ли ча ва не ефек тив ност та на пре воз ни те сред с т ва и из-
пол з ва не то на ал тер на тив ни го ри ва.

гориво към другото само със за
въртане на ключ, което е изклю
чително удобно в райони, където
нямаинфраструктуразазареждане
с втечнен петролен газ.

при ро ден газ

Природниятгаземетан(CH4)от
70 до 90 % в комбинация с етан,

пропан и бутан. Той е фосилно
гориво, извличано от подземните
депа. Биогазът, получаван при
анаеробноторазлаганенаорганич
ни отпадъци е също в найголяма
степенметан.Превознитесредства
на природен газ се отличават от
бензиновите само по системите за
съхранениеидоставяненагориво
то до двигателя. В резервоарите
това гориво се съхранява като
компресиран газ под налягане от
200barиликатокриогененвтечнен
газ при температура от 160 оС .
Първият вариант е поразпрост
ранен поради необходимостта от
енергия за втечняване на газа, а
ипорадитрудноститесподаването
и използването му от двигателите.
Резервоарите за компресиран при
роден газ трябва да издържат на
налягането, за това те се правят

от дебела тежка стомана, докато
резервоаритезакриогеннатаформа
саполеки,нопообемисти,поради
необходимосттаотизолация,подоб
нонатермосите.Порадифакта,че
резервоаритезаприроденгазсаили
тежки, или обемисти, това гориво
е подходящо за големи превозни
средства като камиони, автобуси,
ванове. Възможни са 3 варианта
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наизпълнение:такива,конструирани
да работят само с природен газ,
bifuel, които могат да превключ
ват между работа с природен газ
и бензин; dualfuel, които работят
със смес от природен газ и дизел
впропорция,зависещаотскоростта
и товара. И трите варианта имат
своите предимства и недостатъци.

Автомобилите, работещи с при
роден газ са екологични по отно
шение на емисиите въглероден
окис, азотниокисиифинипрахови
частици, но емитираният метан е
мощен парников газ.

би о го ри ва

Биогоривата могат да бъдат
получени от някои растителни
видове или от преработка на ор
ганични отпадъци. За разлика от
конвенционалните горива, които
са фосилни и имат ограничени
ресурси, биогоривата са възобно
вяеми. Използването им спомага
заикономисваненатрадиционните
енергийни ресурси, редуциране на
парниковите газове,  развитие на
земеделието. Въз основа на тези
съображения през 2003 г. Евро
пейскатакомисияиздавадиректива,
според която до 2010 г. 5.75 % от
използваното в транспорта гориво,
в страните членки, трябва да е
биогориво. Основните биогорива
са: биоетанол, биодизел и биогаз.

би о ди зел

Биодизелътпредставлявамети
ловиестери,получениотрастителни
илиживотинскимаслаискачество
на гориво за дизелови двигатели.

От растителните култури се из

в модерните дизелови двигатели.
Европа е и найголемия произ

водител, като найголеми заслуги
имат Германия и Франция, след
вани от Италия, Чехия и Австрия.

Биодизелът може да замести
конвенционалниядизелизцялоили
можедабъде смесван снего, кое
тоеипоразпространениявариант.
Наложилосеесъотношението5%
биодизел спрямо 95 % дизел, тъй
катопритазипропорциянесеизис
квамодифицираненадвигателите.
Производствотонабиодизеледва
пътипоскъпооттованафосилния,
ипорадитоватрябвадасеприлагат
мерки, коитодастимулиратпазара
на възобновяеми горива. Основно
то предимство на биодизела като
транспортногоривоередуцирането
на парниковите газове.Освен това
той е и лесно разградим, а това
го прави подходящ за задвижване
наплавателнисъдове,векологични
водни басейни.

би о ета нол

Биоетанолът се получава при
ферментация на захар, нишесте
(скорбяла) или целулоза. В Брази
лия и САЩ се използват основно
захарна тръстика и царевица. В
Европа биоетанол се добива пре
димно от захарно цвекло и жито.
Испания,ПолшаиФранциядомини
ратнаевропейскияпазар,следвани
от Швеция, Австрия и Германия.

Целулозата, съдържаща се в
земеделскитеидървеснитеотпадъ
ци, както и в сепарираните битови
отпадъци е също възможност за
получаване на биоетанол.

Биоетанолът може да бъде
смесван с бензин, съгласно ев
ропейския стандарт EN228,  при
съотношение 5% за биоетанола.
Енергийното съдържание на био

етанола е около 2/3 от това на
бензина, а производството му е
от 2 до 3 пъти поскъпо. За ма
сово използване на биоетанола
като гориво е необходимо от една
страна изграждане на подходяща
инфраструктура – станции за за
реждане, а от друга  наличие на
значителенбройпревознисредства.
Нито автомобило производители
те, нито доставчиците на горива
предприемат посериозни стъпки
в тази посока.

би о газ

Биогазът се получава при
ферментация на органичен отпа
дък в анаеробна (без наличие на
кислород) среда. При процеса на
разграждане на отпадъка се отде
лят метан, въглероден двуокис и
в помалки количества други при
меси като Н2 и Н2S. За да бъде
използванвавтомобилите,биогазът
подлежинадопълнителнаобработка
за отстраняване на СО2 и другите
примеси. В Европа биогаз се про
извежда в повече от 4000 места и
сеизползваосновнозазахранване
на газови турбини за получаване
на електричество. Позначителна
употреба на биогаз в транспорта
имавШвецияиотскороивШвей
цария, но като цяло използването
му е ограничено.

За пример може да послужи
шведското градче Linköping, наб
рояващо около 132000 жители.
Увеличаването на трафика и пос
ледвалото от това замърсяване
на въздуха принуждава местните
власти да вземат мерки за по
добряване на обстановката. Ре
шението е да се експериментира
с биогаз в градския транспорт. По
предписания, автобус от градския

Форд Фокус, задвижван с биоетанол, се продава в Швеция от 2001 
на цена само с 200 евро повече от еквивалентния бензинов модел 

ползват рапица, слънчоглед, соя,
някои видове палми. В Европа
рапицата е найизползваното рас
тениезапроизводствонабиодизел.
Технологията за производство на
биодизеле стандартизиранаиима
комерсиалноприложение.EN14214
е европейския стандарт, регламен
тиращизползванетонатовагориво

Поле с рапица
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транспортможедаизмине300400
километра с едно зареждане. Ав
томобилите, които обикновено са
оборудвани с 2 резервоара – за
газ и бензин, могат да изминат
по 200 километра с всяко едно от
горивата. Биогазът се доставя до
автобусните депа под налягане от
4bar,къдетосекомпресирадо200
bar. Зарежданетонаавтобусите се
извършваавтоматичнопрезнощта,
катоедновременномогатдабъдат
зарежданипо45превознисредства.
ВLinköpingвсекиавтобус,работещ
с биогаз допринася за редуциране
на емисиите азотен окис с 1.2 то
нагодишно,атезинавъглеродния
двуокис с 90 тона.

во до род

Водородът е найразпростра
нения елемент на планетата. Три
пъти покалоричен от нефтените
деривати като бензин и дизел, той
може да бъде получен от земен
газ, нефт, въглища, биологични
отпадъци и дори от вода.

Водородът (H2) може да бъде
изгарян в двигатели с вътрешно
горене,подобнинабензиновитепри
нулеви изходящи емисии CO2, CO

и HC. При горенето му се отделя
единственовода.Съхранениетому
обаче не е никак лесно, тъй като
при нормални условия той е газ с
ниска плътност. На борда на авто
мобила, водородът може да бъде
зарежданвтечнаформа,приниска
температураили като компресиран
газ.Водороднитемолекулиатакуват
стоманата,отслабвайкиструктурата
и, за това са необходими специ
ални материали за направата на
резервоари и инфраструктура за
зареждане, а това означава на
растване на цената на водорода
като гориво.

Пример за използване на водо
род в транспорта дава шведският
градМалмьо.Общинскатауправаи
фирматаSydkraft работят съвмест
но, от 1985 година, по преустройс
твото на автобусите на градския
транспорт от работа с дизел за
работасалтернативнигорива,като
компресиран природен газ, биогаз,
електричество.

Последното им начинание е
да се тестват превозни средства,
задвижвани от водород, миксиран
с природен газ. През 2003 г. са
пуснати в експлоатация водородна
централа и зареждаща станция.
Водородът е произвеждан от вода
чрез електролиза и се подава ди
ректно към зареждащата станция.
Водородният разпределител има 2
маркуча: един за чист водород и
друг за смес водород и компре
сиран природен газ. Разпредели
телят предоставя възможност за
зареждане с:

 Водород 350 bar – нов стан
дарт, използван обикновено при
превознисредствасгоривниклетки

Водород–класическистандарт
забутилираниндустриаленводород

и за резервоари, обикновено на
демонстрационнипревознисредства

Hythane (смес от компресиран
природен газ (CNG)и8%водород)

Hythane (смес от компресиран
природенгаз(CNG)и20%водород)

Сместа с  8 % водород се
счита за природен газ и може да
се използва без модифициране на
горивните системи. В автобусите
на Малмьо я въвеждат от 2003
г., а от 2005 г. започва използва
нето на повисоката концентрация
20 %водород+природенгаз.Тази
смес не се счита за природен газ
и налага модифициране на систе
мите за запалване и впръскване
на горивото.

Добавянето на водород към
природния газ допринася за по
бързо и ефективно горене, а това
от своя страна  до намаляване
на НС и СО. Скоростта на горене
на водорода е повисока от тази
на въглеводородите. Повисоката
температуранагорене,обаче,води
до увеличаване на NOx емисиите,
което може да бъде балансирано
чрезсъотношениетогориво/въздух.

Хиб рид ни пре воз ни сред с т ва

Хибридните автомобили имат
двигател с вътрешно горене и
електрически двигател.

Те са поефективни и почисти
от традиционните превозни средс
тва и по отношение на удобството
пришофиране не им отстъпват по
нищо,тъйкатопревключванетомеж
ду режимите е автоматично. Техен
недостатък е само повисоката им
цена. Въпреки това тенденцията
е в следващите години да заемат
своя пазарен дял и да наложат

Зареждаща станция и автобус от градския транспорт на Малмьо, рабоещ с hythane

Автобус от градския тран-
спорт в Linköping
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технологията за в бъдеще. Още
през1997г.Тойотапредставипър
вия в света хибриден автомобил
Toyota Prius. Той беше последван
от Honda Insight през 1999 г. Днес
хибридни модели предлагат Ford,
GM, Lexus и PeugeotCitroen. В
някои страни се отпускат суб
сидии за хибридните модели с
цел популяризирането им.

Елек т ро ав то мо би ли

Автомобилите с електрически
батерии не произвеждат вредни
емисии, те са почти безшумни и
евтини по отношение разходите за
експлоатация. Първият автомобил
с батерии е произведен още през
1830 г. и оттогава досега този тип
превознисредстванамиратразлич
но приложение, но едва от 1990 г.
големите автомобилни произво
дители като Citroen, Ford, Honda,
GM, Peugeot и Toyota предприеха
програми за производство на елек
тромобили. Интересът, обаче, се
прехвърли към варианти на хиб
ридни автомобили с електрически
двигател и двигател с вътрешно
горене за постигане на поголяма
мощност. Въпреки това превозните
средства изцяло на ел. батерии са
подходящи за някои специфични
приложения.

Основното различие при елек
тромобилите се състои в типа на
използваните батерии. Идеалната
батерия трябва да отговаря на
редица критерии:

● висока специфична енергия
(количествотоенергия,съхранявано

Toyota Prius

В Торино, Италия се предлагат автомобили с електрически 
батерии под наем 

спрямомасата,измервасевkWh/kg)
● висока енергийна плътност

(количествотоенергия,съхранявано
спрямообема,измервасесkWh/m3)

● висока специфична енергия
(пиковамощност,измервасевW/kg)

● дълъг живот – възможност
за многократно презареждане без
влошаване на параметрите

●широктемпературендиапазон
на работа

● ниска цена и възможност за
рециклиране

Няма батерии, които да отгова
рятнавсичкитеизброеникритерии,

за това производителите на авто
мобили са принудени да правят
компромиси. Найчесто използвани
саследнитевидовебатерии:оловно
киселинни,никелокадмиеви(NiCd),
натриевосерни,никелметалхидрид
(NiMH), литиевойонни (Liion).

Тъйкатоелектрическитепревоз
нисредстванепроизвеждатвредни
емисии, те са особено подходящи
за силно урбанизираните области.
Електромобилите имат висока по
купна цена, но ниски експлоатаци
онни разходи. Презареждането на
батериите е сравнително евтино.

В Европа се движат повече от
28000електрическипревознисред
ства, като 16000 са вОбединеното
кралство. Това са, предимно коли,
заразнасяненамляко,коетообяс
няваголемияимброй.Другаголяма
група са електрическите превозни
средства, използвани от летищата,
както и тези за товарене на стоки
(електрокари).
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Ав то мо би ли с го рив ни клет ки

Горивната клетка е електрохи
мичноустройство, коетообединява
гориво и кислород, без изгаряне,
за да се получи електричество и
топлина. Въпреки, че горивните
клетки могат да използват различ
ни горива като метан и метанол,
водородът (H2) е предпочитан за
бъдещоразвитие, тъй като изходя
щите емисии са само водни пари.
Горивната клетка е изключително
обещаваща технология, от която
се очаква да предостави чист и
ефективен източник на енергия за
много приложения, включително и
транспорта. Почти всички автомо
билни производители включват го
ривните клетки в своите програми
за развитие, но е малко вероятно
автомобилите с горивни клетки да
навлязат масово на пазара преди
2020 година.

Ра бо та на го рив на та клет ка

Горивната клетка се състои от
анод и катод с електролит между
тях, притежаващ необикновеното
свойство да пропуска положително
заредените йони и да спира неут
ралнитемолекулиилиотрицателно
заредените електрони. Във водо
родната горивна клетка, молекули
водород H2 се доставят до анода,
където катализатор, обикновено
платина, разделя всяка молекула
на два водородни йона (Н+) и
два електрона. Водородните йони
преминават през електролитната
мембрана, за да се комбинират с
кислороднитемолекулинакатодната
страна. Електроните са блокирани
и те преминават през външна ве
рига от анода към катода, където
се свързват към водородните йони

и кислородните молекули за да
образуват вода.

Това движение на електрони
през външна верига е постоянно
електричество, което се използва
да захрани електрическия мотор
на превозното средство. Всяка го
ривнаклеткапроизвеждаоколо0.7
волта, но клетките могат да бъдат
свързвани в серии, образуващи
стекове, които могат да дадат не
обходимотоработнонапрежение.Те
биват няколко вида в зависимост
от електролита. За автомобилния
транспорт найподходящи са тези
с т.н. мембрани протонен обмен
(proton exchange membrane PEM),
известни също като полимерен
електролит мембрани.

Горивните клетки се нуждаят от
непрекъснатодоставяненаводород
по време на работа, като необхо
димияткислородможедасевзема
от въздуха.

Еднаотвъзможноститеезареж
дане с течно гориво, съдържащо
висок процент водород, например

метанолиливъглеводороди.Течните
горива са поудобни, тъй като не
се налага да бъдат компресирани
подналягане,аисъществуваизгра
денаинфраструктуразазареждане
(резервоари, станции за зарежда
не). Съхраняването на горивото
на борда на автомобила също е
лесно. За работата на горивната
клетка, обаче е необходим чист
водород, което означава, че авто
мобилът трябва да е оборудван с
преобразуватели,коитодаизвлекат
водородаотфлуида.Товаозначава
допълнителнотеглонаавтомобила
и оскъпяване на производствената
му себестойност. Освен това с из
ползването на течно гориво за из
вличане на водород се избягва от
идеята за „водороднаикономика” с
възобновяемопроизведенводород.

Това прави повероятна за бъ
дещо развитие възможността за
съхранение на водорода на борда
на автомобила като газ под високо
налягане.

В заключениеможеда се каже,
че горивните клетки се отличават
с повисока ефективност от двига
телите с вътрешно горене, и тъй
като изходящите емисии са само
водни пари, те биха допринесли
заподобраоколнасреда.Основен
техен недостатък е високата им
производствена цена в сравнение
сконвенционалнитеавтомобили.Тя
трябва да бъде редуцирана 1020
пъти, за да бъдат приложими в
бита на хората. Като се добави
и стойността на необходимата за
зареждане инфраструктура става
ясно,чеенеобходимодаминеоще
доста време, за да могат автомо
билите с горивни клетки да станат
част от ежедневието ни.

Три автобуса с горивни клетки се движат в Лондон, като част от  
проект на Европейската общност за чист транспорт, тестващ 27 
автобуса в 9 големи града на нашия континент

Принцип на работа на 
горивната клетка
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отопление отопление отопление

Фиг. 1 На чи ни за раз по ла га не тръ боп ро во да на 
по до во то отоп ле ние

Ïðîäúëæåíèå îò áð. 3/2009 ã.

Автори: инж. Марцела Починкова
 инж. Леа Треу

Пре вод от чеш ки: Ве се лин Ива нов

кАк дА ИзГРАдИМ 
оТоплЕНИЕ

подово отопление

по до ви нас тил ки

Найподходящисанастилкитесвисокатоплопро
водимост. Към тях се отнасят  керамичните покрития
или плочи от естествен или изкуствен камък. Могат
да се използват и други настилки. Тяхното съп
ротивление при топлопредаване, обаче, не трябва
да превишава 0,15 m2.K.W1. Пластмасовите подови
настилки (PVC) следва да бъдат надлежно залепяни
по цялата повърхност. Не се препоръчва използва
нето на текстилните покрития с пенеста подложка.
Дебелината им не трябва да превишава 10 mm, а
полагането им в никакъв случай не се извършва
чрез директно залепване върху самата основа. За
дървените настилки с дебелина до 8 mm се изисква
да бъдатдобре изсъхнали, а при полагане е необхо
димо да се прецизират фугите им. При проектиране
на подово отопление е необходимо да се определи
видътнаизползванатаподованастилка.Товаеважно,
защотонейнотосъпротивлениеоказвавлияниевърху
температурата на отоплителната вода, а също така
върху необходимото разстоянието между тръбите.
Настилките от изкуствени материали, килимите или
дървените покрития, както и лепилата и замазките,
използвани за техния монтаж трябва да са обозна
чени от производителя с маркировка „подходящи за
подово отопление”.

во дог рей ни сис те ми за по до во отоп ле ние

Топлоносителятенискотемпературнаотоплителна
вода с температура на захранващия тръбопровод до
50 оС. Температурният градиент (разликата между
температурата на подаващата и връщащата вода)
за отделните кръгове на подовото отопление трябва
да бъде макс. 10 К, а оптимално  58 К. В зависи
мост от технологията на монтажа се разграничават
системи с мокър процес (тръбните подови контури
се бетонират) или със сух процес (без бетониране,
системите се изграждат от фабрично произведени
елементи). Найчесто се използват подови отопли
телни системи, бетонирани в отоплителна плоча.
Принципите за проектиране, оразмеряване и монтаж
са нормативно определени.

Ма те ри а ли и во дог рей ни по до ви сис те ми

Отделните водогрейни подови системи се разли

чават според използвания материал на тръбите и
тяхната структура, както и по самото изграждане на
подовата отоплителна конструкция. Между найчесто
използванитеосновнитръбниматериалисамрежестият
полиетилен–PEX,полибутенътиполипропиленътот
тип3.Вповечетослучаиотоплителнитетръбисаслой
ни. Освен основния слой тяхната структура включва:
слой, който не позволява проникването на кислород,
стабилизиращ и предпазен слой. Броят на слоевете
е различен при различните типове тръби. Често се
използват и т.нар. алуминиеви тръби с пластмасово

В монтажната рамка върху фолиото

В плочата на системата

В носещите рогозки
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покритие, изградени от слой PEXалуминий (PEXAl),
PEXиспойващислоеве.Единотматериалите,които
се прилагат при изграждане на подово отопление, е
медта.Отоплителнитекръговесеизпълняватосновно
от мека мед, доставяна на ролки.

Тръ би те за мок ри те сис те ми се фик си рат:

● към плочите на системите с изводи за захва
щане на тръбите, с интегрирана топлинна изолация
и изолация срещу влага или без тези изолации;

● към системните ролки от фолио с обозначение
за допустимите разстояния за полагане на тръбите,
с помощта на пластмасови крепежни елементи;

● към монтажните рамки, разполагани върху фо
лиото;

● към носещите рогозки (скари от тел) върху фо
лиото, където се закрепват с пластмасови крепежни
елементи или се завързват с изолирана тел.

РЕ фолио предотвратява проникването на влага
от бетонната смес в топлоизолационния слой. При
някои системи алуминиевото фолио се използва и
като рефлексен слой.

Тръбите за сухите системи се извеждат през об
лицовъчните плочки.

При спазване на препоръчителните условия пове
чето фирми предоставят срок на живот за разпреде
лителните тръбопроводи от 50 години с 10годишна
гаранция.

Едни от найразпространениете системи за подо
во отопление от пластмасови или пластмасовоалу
миниеви тръби са тези на REHAU, GABOTHERM,
UNIVERSA, PEDOTHERM, REVEL, GIACOMINI, FV
PLAST, SEACOM, WAVIN, VIEGA.

Спо ред ви да на раз п ре де ли тел ния слой по до-
во то отоп ле ние се раз де ля на:

Тип A  системи с тръби във вътрешността на
нанасяния слой

Тип в  системи с тръби под нанасяния слой

Фиг. 2  При ме ри за по до ви кон с т рук ции Gabotherm с пло ча на сис те ма та

Междужилищна покривна конструкция 

Конструкциянаднеотопляванипомещения,терен,външенвъздух

Подова настилка
Отоплителна подложка вкл.тръбопровод
Плоча на системата 35/32
Покривна конструкция

Подова настилка

Отоплителна подложка вкл.тръбопровод

Плоча на системата 35/32

Допълнителна топлинна изолация

Изолация срещу влага

Покривна конструкция

Тип С   системи с тръби в балансиращия слой.
Общата височина на под с подово отопление от

водогрейнимокрисистемистръбивъввътрешността
на отоплителния слой варира, в зависимост от по
ложението на конструкцията в обекта и от типа на
използванатасистема,вдиапазонаот100до150mm.

прин ци пи за про ек ти ра не и из пъл не ние на 
во дог рей ни мок ри сис те ми с тръ би във вът реш-
ност та на на на ся ния слой.

Подовата конструкция се изпълнява като „плава
ща”, което означава, че не е стабилно фиксирана
нито към основата, нито към периферните стени или
други строителни елементи (напр. колони). Върху
основния слой, който може да бъде покривна конс
трукция или бетонна основа, се разполага слой от
топлинна и звукова изолация. Изолацията следва
да бъде с ограничено свойство на свиване. Ней
ната дебелина зависи от положението на подовата
или покривната конструкция в обекта. При таваните,
над отоплявани помещения, тя е с дебелина 3040
mm, а при тавани над неотоплявани помещения и
подове върху естествен терен  60 mm. За конст
рукции над външно пространство препоръчителната
дебелина на изолацията е 90100 mm. Изолация с
дебелина около 30 mm може да оформи плоча на
системата. Плътността на топлинния поток от отоп
ляван под по посока надолу представлява 10% от
плътността на топлинен поток по посока нагоре без
подова настилка.

Отоплителниятподследвадасеотделиотстената
с периферна дилатационна лента. Площи над 40 m2
трябва да се разделят и да се отделят помежду
си с дилатационна фуга. Максималната дължина от
едната страна на отоплителната повърхност е 8 m,
а максималното съотношение на страните е 1:2.
Дилатационните фуги трябва да бъдат съобразени с
дилатационнитефугинаотоплителнияподнасградата.
Дилатационните фуги отделят елементите по цялото
сечение,включителнонанесенияслой,ипредоставят
възможност за разширение на пода. Отоплителната

тръба,коятопреминава
през дилатационната
фугапоповърхносттана
помещението или през
периферната дилатаци
онана фуга, следва да
сеизолиравпредпазна
тръба.Всякопомещение
или отделна отоплител
наплощсеотоплявасъс
самостоятелен тръбен
контуротоплителнасер
пентина. Максималната
дължина на отопли
телната тръба за един
контурможедабъдеот
100 до 120 m.

Отоплителните тръ
бисеизвеждатнаразс
тояние,умноженопо50
или75mmвзависимост
оттипанаизползваната
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Фиг. 4 Ета жен раз п ре де ли тел 
за по до во отоп ле ние

Фиг. 5 Ре ше ние на ди ла та ци он ни фу ги (от ля во) и по до во отоп-
ле ние в ис то ри чес ка сгра да (от дяс но)

система. Мощността на 1 квадратен метър подова
повърхност (плътността на топлинния поток по по
сока нагоре) зависи от разстоянието между тръбите,
техния материал и профил, от температурата на
въздуха в помещението и температурния градиент
на отоплителната вода, като се има предвид мак
сималната повърхностна температура на пода. В
жилищните помещения, обикновено, е достатъчно
разстояние от 200, 225 mm, а в баните тръбопрово
дите се извеждат на разстоянието 100 или 150 mm.
При охлажданите от прозорци стени, тръбопроводът
се полага на помалко разстояние, като тук се съз
дават т.нар. перифирни зони. От гледна точка на
това, че в тези помещения  хората не пребивават
постоянно е допустимо да се поддържа повисока
температура на пода.

Мощността на подовото отопление (плътността
на топлинния поток по посока нагоре, умножена по
отоплителната площ) трябва да покрива топлинните

загуби на помещението с подово
отопление. В противен случай е
необходимо да се използва допъл
нително отоплително тяло. Подово
отопление не може да се извежда
подстабилноинтегриранипредмети
(напр. вани), както и под кухненски
блокове.

Припроектираненатаковаотоп
ление трябва да се има предвид,
че повърхността, която се закрива
от мебели не предоставя никаква
мощност, а повърхността закривана
отмебелинанискикрачетапредос
тавя едва 1/3 мощност. Отделните
отоплителни контури се свързват в
обща разпределителна станция на
подовото отопление. Тази станция
препоръчваме да разполагате цен
трално, в средата на помещение с
второстепенно значение, като напр.
стълбище, дрешник и т.н. При мно
гоетажнитеобектиразпределителна
станция има за всеки етаж с подо
воотопление.Разпределителнотои
събирателнотоустройствосеразпоФиг. 3 На чи ни за из веж да не на тръб ни те сер пен ти ни

Паралелно полагане на отоп
лителните серпентини

Зигзагообразнополаганенаотоп
лителните серпентини

Тръбопровод в
предпазна тръба Дилатационна фуга

Перифернадилатационналента

СъотношениеА:Вмаксимум1:2,0,площА:Вмакс.40m2.

лагат в табла. Типови табла предлага всяка фирма,
която се занимава с подови системи, като таблата
семонтират в ниши или на стената. Дълбочината на
нишата за интегриране на таблото е от 110 до 160
mm. Таблата са оборудвани с вратички, за които се
осигурявадостъпотпред.Разпределителните и съби
рателните устройства се произвеждат с предназначе
ние за 2 до 12 контура. С цел присъединяване към
разпределителния тръбопровод се използват прило
жените спирателни арматури. За всеки отделен кръг
са предвидени регулиращи и спирателни арматури.

В зависимост от проекта с помощта на регули
ращите вентили се извършва регулирането на деби
та за отделните контури. Някои типове станции са
оборудвани с регулиращи вентили и разходомери за
визуално замерване на дебита в отделните разкло
нения. Тялото на разпределителното устройство и
тялотона събирателя включват комплект заобезвъз
душаване, напълване и изпускане. Тръбопроводите,
коитосеизвеждатотразпределителнатастанциякъм
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пода винаги на тези места се поставят в предпазна
тръба (рифелован РЕ маркуч).

В бетоновата основа на мокрите подови системи
седобавяпластификатор,койтоподобряватоплинната
проводимост на бетона, повишава неговата устойчи
вост и оптимизира контакта с тръбата.

Всяка фирма, която предлага системи за подово
отоплениепредоставяуказаниезасъставанабетона
изадозираненапластификатора.Минималнодопус
тимото покритие върху тръбите т.е. височината на
бетона над горния ръб на тръбата, за жилищни по
мещенияе45mm.Заподовоотоплениесеизползват
тръби с външен профил от 14 до 20 mm. Всякакви
други връзки в бетонираната повърхност следва да
се отстранят като съставна част на системата.

Монтажът на системите за подово отопление с
пластмасови тръби се извършва при температура
над 5 оС с цел да се избегне нейното замръзва
не. Преди наливането на бетона отделните контури,
включени в разпределителната станция, се напълват
и обезвъздушават. Подовата отоплителна система
подлежи на нормативно хидравлично изпитание, ко
ето се удостоверява с протокол. След успешното
провеждане на изпитанието подът може да се налее
сбетон.Изпитателнотосвръхналяганесеподдържав
тръбите и след извършване на бетонирането. След
присъединяванекъмизточниканатоплина,системата
за подово отопление се подлага на топлинна проба.
Преди да се пристъпи към подгряване е необходимо

да се извърши хидравлично регулиране на система
та. Първото подгряване на пода, при обикновените
циментови замазки, се извършва след 21 дни. По
вишаванетонатемпературатанаотоплителнатавода
следва да се провежда постепенно. Температурата
се оптимизира, като след достигане до 20 оС при
първоначално подгряване, всеки ден се увеличава
с по 5 оС до постигане на 50 оС. Тази температура
се поддържа константна поне за 24 дни, след което
при желание се намалява постепенно с по 10 оС на
ден. Необходимо е замазката да се подгрее преди
полагане на подовото покритие в този случай, по
върхностната температурата на замазката трябва да
бъде 1518 оС. Подовата настилка следва да бъде
съобразена с дилатационните фуги на отоплителна
та повърхност. Фугирането в тези места се извърш
ва еластично (напр. при поставяне на облицовъчни
плочки се прилага еластична замазка).

Ре гу ли ра не на по до во то отоп ле ние

За да се реализира доставката на топлина в
обект, който използва основно подово отопление, е
необходимо да се регулира температурата на отоп
лителната вода откъм захранването  в зависимост
от външната температура (еквитермична регулация)
и според  функцията за включване на часовете
(отопление в тих режим/отопление на пълна мощ
ност при дневна, евент. седмична експлоатация).
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деня. Инсталационната мощност варира в диапазона
180250  W.m2. Доставчиците предлагат окомплекто
вани системи: отоплителни кабели, монтажни ленти,
регулатори и термостати с подови и стайни сензори.
Подовата рогозка се състои от фабрично подсилени
кабели и фундаментна тъкан от стъклени влакна.

Прякоотоплителното отопление е с дебелина на
пода, вкл. топлинната изолация, от 80 до 130 mm.
Кабелите се фиксират от 30 до 50 mm под повър
хността. Инсталационната мощност се движи в диа
пазона 80120 W.m2.

Подът трябва да бъде изпълнен като „плаващ”,
а при площ, поголяма от 25 m2 и с отделяне на
дилатационната фуга. Рогозката не трябва да пре
минава през дилатационната фуга. В тези места
кабелът се обезопасява.

Ако желаем да използваме електрическо подово
отопление като допълнително отопление към друга
отоплителнасистема,неговотоинсталиранесеизвър
шва на предварително подбрани места (найчесто в
бани, кухни и др.). За тези случаи се препоръчват
рогозкисизключителнотънъкслой.Катоподованас
тилкамогатдасеизползватоблицовъчниплочки.Този
начин е подходящ за прилагане и при реновиране
на стари подови покрития.Отоплителната рогозка се
полага върху бетонна повърхност (или фундаментни
плочки), след което се нанася специална замазка
или самонивелиращо лепило за топлинно натоваре
ни подови настилки. Поставят се плочките. Общата
височина на така оформения под е 1520 mm, вкл.
плочките. За попълване на дилатационните фуги се
използва еластична замазка, а останалото фугиране
се извършва с обикновена замазка. Отоплителната
рогозка не трябва да се нарязва, защото това може
даповредикабелнитевръзкиипредпазнатаизолация.
За случаите, в които е необходимо изключително
ниско като мощност подово отопление, на пазара се
предлаганапр.рогозкаDEVi(deviheat)смощност100
W.m2 (за топлинно добре изолирани подове, кухни)
и 150 W.m2 (за бани, топлинно неизолирани подови
настилки), системи Ecofloor D, DT, DTS и др. Тяхна
та мощност се контролира от термостат. Като всяко
подово отопление и тук трябва да се има предвид
максималната повърхностна температура, която се
определя в хигиенните разпоредби.

Отоплителни кабели могат да се използват и във
външната среда за защита на водосточни улуци и
покриви срещу образуване на ледени висулки и
замръзване. Тротоари и входни стълбища с такова
отопление се поддържат без лед и сняг през целия
зимен период.

во дог рей но стен но отоп ле ние

По отношение на микроклимата в помещението,
стеннотоотоплениеимааналогичнопредимствокато
това на подовото отопление. Стените на помеще
нието се активират топлинно с помощта на стенни
отоплителни регистри, разположени под мазилката.
В помещение със стенно отопление се ограничава
циркулацията на въздуха. Температурата на въздуха
може да се понижи с 2 до 3 оС за разлика от кла
сическите отоплителни тела, като същевременно се
запазвасъщиякомфортвсредата.Изравняванетона

Прикомбиниранитесистемитрябвадасепроектират
независимаеквитермичнарегулациязаразклонението
към отоплителните тела и за разклонението на по
довото отопление. За отделните кръгове на подовото
отопление се настройва, предвиденото в проекта,
дебитно количество топла вода. Тук е възможно да
се приложи допълнително регулиране на системата
въз основа конкретните изисквания на потребителя.
Акооборудвамевентилитезаразличнитеотоплителни
кръгове в разпределителната станция със сервозад
вижване ще постигнем индивидуално регулиране на
отделните помещения. Този тип регулиране оптими
зира дебита на отоплителната вода във всеки един
кръг  в замисимост от времето и желаната темпе
ратура за помещението. Във всяко помещение или
управлявана зона се разполага стаен датчик. Ако в
обектасподовоотоплениепредвиденитезаотопление
помещения са с малки подови повърхности (до 810
m2), температурата на водата, която преминава към
пода, може да се оптимизира с регулиращ вентил,
който действа на принципа на термостатичен вентил
със съответен датчик.

по до во отоп ле ние и топ лин ни из точ ни ци

Препоръчвамеподовотоотоплениедасепроектира
в комбинация с нискотемпературен топлинен източ
ник, като кондензационен газов котел, термопомпа
или соларен източник. То може да се комбинира
още с нискотемпературни настенни или стационарни
газови котли, с прякоотоплителен електрически котел
или с електрокотел с акумулиране на топла вода в
резервоар. При подходящо решение за предпазване
на котела от нискотемпературна корозия може да се
използва и класически топлинен източник  стоманен
или чугунен газов стационарен котел. Найпробле
матично е комбинирането на подово отопление с
котел на твърдо гориво. При този източник винаги е
необходимо да се инсталира и акумулиращ съд за
топла вода със съответната защита от прегряване.

Елек т ри чес ко по до во отоп ле ние

Заизпълнениетонатозитипотоплениесеизползват
отоплителникабеливподоватаконструкция,нагрева
телни рогозки и отоплително фолио. Електрическото
подовоотоплениесеизпълнявакатоакумулиращоили
полуакумулиращо (смесено)вбетоннатамазилкаили
като прякоотоплително отопление.Проектира се като
основноилидопълнителноотопление.Приосновното
отопление нагревателните елементи се интегрират в
бетонния слой, чиято дебелина зависи от желаната
степен за акумулиране на топлина.

Акумулиращото и полуакумулиращо електрическо
подово отопление се отличават с поголяма дебели
на на бетонния слой, през който се извеждат отоп
лителните кабели или рогозката. Общата дебелина
на пода (вкл. топлинната изолация за ограничаване
на топлинните загуби при топлопроводност надолу)
трябва да бъде от 180 до 220 mm. Бетонният слой
следва да бъде достатъчно устойчив (сс120 mm), за
да може да акумулира топлина в определен часови
диапазон, а тази топлина да се освобождава през
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Табл.1 Не об хо ди ми ко е фи ци ен ти на топ лоп ре да ва не за сте ни със стен но отоп ле ние

Фиг. 6 При ме ри за из пъл не ние на (во дог рей на) 
стен на сис те ма

Раз по ло же ние на отоп ли тел ни те Не об хо дим ко е фи ци ент Не об хо ди мо топ лин но 
по вър х нос ти   на топ лоп ре да ва не съп ро тив ле ние на сте на та

Външни стени на ново строителство
Разделителни стени между части от сгради U ≤ 0.35 W.m2.K1 R ≥ 2.82 m2K.W1

с изключително ниски температури

Външни стени на реконструирани сгради U ≤ 0.5 W.m2.K1 R ≥ 1.96 m2K.W1

 

Вътрешни стени на сгради U ≤ 1.3 W.m2.K1 R ≥ 0.63 m2K.W1

температурите на стените въздейства благоприятно
върху човешкия организъм. Между предимствата на
този вид отопление се отнасят още ограничаването
навлажносттанастените,отстраняванетонаплесени
имикроорганизми.Освентовасеизключванеобходи
мостта от разполагане на видими отоплителни тела
и разпределителни тръбопроводи. За топлоносител
се използва топла вода. Нейната максимална темпе

ратура се обуславя от допустимата експлоатационна
температура за мазилките и за повърхностна темпе
ратура на стените. Температурата по повърхността
на стените в жилищни помещения не трябва да
превишава 35 оС.

За разлика от подовите водогрейни системи,
стенните системи се отличават с бърза реакция при
промянаврегулациятаиспомалъкобемнатоплата
вода. Тяхното използване, обаче, поставя повисоки
изискваниязаподходящоохлажданенастроителната
конструкция  стената. Стенното отопление се мон
тира основно откъм вътрешната страна на външна
(периферна) стена, по вътрешната страна на при
лежащата към терена стена и само по изключение
по вътрешна стена. За да се ограничат топлинните
загуби, топлотехническите свойства на стените със
стенно отопление трябва да съответстват на стой
ностите за желани коефициенти на топлопредаване,
респективнонатоплиннотосъпротивление.Топлинната
изолация на периферната конструкция трябва да се
инсталира по външната страна на стената. Могат да
сеизползватвсичкиобикновениподгряващисистеми.

При решение да се инсталира стенно отопление,
още при проектирането е необходимо да се преце
ни интериорното обзавеждане на помещението. Тази
отоплителна повърхност трябва да остане „гола”, без
да се закрива с мебели или завеси. За основата
на мазилката, по вътрешната страна на стената, се
отнасят найстрогите изисквания за равнинност на
повърхността, отвесност и изпълнение на ъглите.

Стен ни те сис те ми се про ек ти рат ка то:

● система за цялостно отопление (подходяща за
сгради с понижена потребност от отопление);

● система за комбиниране с водогрейно подово
отопление (подовото отопление се отличава със зна
чителна топлинна акумулация и побавна реакция на
промените в потребността от топлина; допълнител
ната стенна система бързо реагира на повишената
или занижената нужда от топлина; разпределянето
на инсталираните мощности в случая е подходящо;
от гледна точка на регулацията е разумно да се
изберат два отоплителни кръга  подов и стенен);

●системавкомбинациясотоплителнитела,които
покриват максималното топлинно натоварване; този
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вариант предоставя оптимално усвояване само при
реконструирани сгради.

Системите за стенно отопление могат да се раз
делят на „мокри” и „сухи”. Това разделение обуславя
технологията замонтажиповърхностнатаобработка.

При „мок ри те” системи  върху повърхността на
стената се фиксират  захващащи профили и в тях
се поставя тръбатаотоплителният регистър. Профи
лите за захващане на тръби могат да се поставят
хоризонтално или вертикално, след което в зависи
мост от това, отоплителният регистър се разполага
хоризонтално или вертикално. Дължината на един
отоплителенрегистъре ограничена (споредпрофила
натръбата)иопределямаксималнатаповърхностна
един отоплителен сегмент.  Тези дължини и повърх
ности са различни при конкретните системи, защото
отделните фирми използват различни размери на
пластмасовите тръби, а необходимите инсталацион
ни мощности зависят също и от разстоянието между
серпантините.

Отделнотоотоплителнополе (сегмент) се свързва
към захранващия и връщащия тръбопровод. Тук се
използватняколконачина:Иливсякоотделнополесе
свързва самостоятелно къмразпределител и събира
тел (катоприподовотоотопление)или захранващият
и връщащият тръбопровод са общи за няколко по
лета. За осигуряване на хидравличен баланс между
отделните отоплителни регистри, във втория случай
е необходимо да се приложи, т.нар., присъединяване
по системата на Тихелман. Разликата в дължината
на тръбите на отделните сегменти трябва да бъде
минимална, макс. до 810%. Захранващият и връ
щащият тръбопровод се извежда през канал в зи
дарията (разположен над пода и под отоплителните
повърхности) или през конструкцията на пода. Тъй
като този тръбопровод не е отоплителен, той не се
поставя в предпазна тръба.

Повърхностната обработка на „мокрите” системи
за стенно отопление представлява армирана мазил
ка. Тази армировка е необходима за да се ограничи
появата на пукнатини. За целта се използва стък
ленотекстилна мрежа. Армирането се извършва в
горната третинаотдебелината на слоямазилка.При
преходно извеждане към неотоплявана повърхност,
мрежата се препокрива на разстояние мин. 200250
mm. Армирането се отнася и за стени с пълнеж на
отворите,нишиидругиподобниекспонираниучастъ
ци. За  удължаване на термично активната мазилка
(напр. на пода) се използва периферна дилатацион
на лента. Общата дължина на мазилката зависи от
размера на използвания тръбопровод и се движи от
20 до 30 mm.

За замазване на стена със стенно отопление
могатдасеизползватваровоциментови,варово
гипсови, варови, циментови и специално произ
ведени за целта мазилки. Мазилката трябва да
бъде съобразена и със степента на влажност в
помещението, за което е предназначена. Мини
малнообемноизменениепретърпяватмазилките
на базата на гипс, но някои от тях са особено
подходящи за помещения с повишена влажност.
Категорично неподходящи са мазилките с ниска
топлопроводимост на базата на перлит, полис

Фиг. 7 „Су ха” сис те ма за по до во отоп ле ние 
(тръ боп ро вод през об ли цо въч ни плоч ки)

тирол или други олекотени плоскости. Такива
мазилки не се използват за стенно отопление.
Изпитанието на уплътнението и хидравлична
проба се извършват преди окончателното измазва
не. Замазаният регистър трябва да функционира на
препоръчителнотонормативноработносвръхналягане.
Самото отопление следва да се въведе в експлоата
цияедваследокончателнотозасъхваненамазилката
(напр. при варовоциментовите мазилки това време
е 21 дни), а температурата на отоплителната вода
се увеличава постепенно.

„Мок ро то” стен но отоп ле ние можедасеприлага
при зидани строителни обекти от плътни или шуп
лести тухли, поресто бетонни и силикатни зидарии,
бетонниилиолекотенибетоннипрофилиибетон,ако
конструкцията като цяло има необходимата стойност
на топлинно съпротивление, както при ново строи
телство,така и при реконструирани обекти.

„Су ха та” сис те ма за стен но отоп ле ние намира
приложение при монтираните нискоенергийни къщи,
мансардни жилища, евент. реконструирани обекти.

За системи за стенно отопление се използват
аналогични на използваните при подовото отопление
пластмасовитръбопроводниматериали(PEX,полибу
тен...).Размерътнатръбопровода,обаче,епомалък
(външен профил 6,8,12,14 mm). Разстоянието между
тръбите се движи от 40 mm до 100 mm. Помалки
разстояния се използват при тръбопроводи с пома
лък външен профил.

Системите с разпределителен тръбопровод  с
тръбни серпантини за стенно отопление  трябва
да се предпазват от овъздушаване и замърсяване
на отоплителната вода. За целта е необходимо да
се използват качествени микроуловители на утайки
имикродеаератори.Вникакъвслучай,отоплителното
разклонение със стенно отопление не трябва да се
свързва към наличен разпределителен тръбопровод
зацентралноотоплениес„някаква”отоплителнавода.
Стеннотоотоплениеработикатонискотемпературнои
затоваеподходящодасевключи къмнискотемпера
турен източник. Като цяло тук действат принципите,
които се отнасят и за подовото отопление.
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отопление отопление отопление

Автор: Александър Бозаков

дъРвЕСНИТЕ пЕлЕТИ ИзМЕСТвАТ 
оСТАНАлИТЕ ГоРИвА

Нова, изключително атрактивна
услуга в сферата на отоплението
предлага фирма „ЕРАТО”. Това е
възможността традиционните гори
ва да бъдат заменени с дървесни
пелети. В условията на криза все
поотчетливо се откроява огром
ното значение при използването
на биомасата за енергийни нужди.
Този тип гориво на практика е
неизчерпаемо – дърва, дървесни
отпадъци,плодовикостилки,трески
и т.н. винаги ще има. Попредпри
емчивите българи не се колебаят
да инвестират в съоръжения, ко
ито работят на биомаса, защото
по този начин в дългосрочен план
решаватпроблемитесотоплението
и топлата вода.

Фирма “ЕРАТО” е водеща в
България в производството на
топлотехнически съоръжения и в
работатасисвъзобновяемитеенер
гийни източници. Прави го и този
път. Предлага съоръжения, които
работят с пелети и които вече са
хит в страната.

как ви са пре дим с т ва та? 

Отоплението с пелети е по-
ев ти но, отколкото с природен

газ, електроенергия или дизелово
гориво. Си гур ност – дървесна су
ровинавБългарияимавизобилие.
Нещоповече,запроизводствотона
пелети се използва отпадъчната
дървесина.

Горивото е еко ло гич но чис то,
безвредно за хората и околната
среда. Осигурена е пъл на ав то-
ма ти за ция на горивния процес.
Обслужването е лесно, приятно,
пести време. Коефициентът на по
лезно действие на този тип гориво
в зависимост от съоръжението и
режима на работа варира от 83
до 96 %.

Инвестицията, която ще се на
правизасъоръжениетоисистемата
на биогориво се изплаща до 5 г.
Ако отоплявате жилище от 80 кв.
м., по 8 часа на ден, за месец, за
различните горива ще трябва да
платитеследното:дизеловогориво

–435лв,електроенергия–485лв.,
природен газ–240лева,дървесни
пелети – 225 лв.

И найнепредубедените могат
да преценят, че за да ни е топло,
уютно, комфортно  на работа или
у дома – е изгодно да се използ
ват дървесни пелети. И тук някои
търговци се опитват да хитруват,
защото не е ясно с какво качество
сапредлаганитепелети.Прифирма
„ЕРАТО”всичкоеоткрито.Пелетите,
които се предлагат, са изпитани в
лаборатория,тесамаркирани,така
че потребителите са наясно какво
купуват. Предлага се и договор за
доставка на дървесни пелети, така
че всичко е гарантирано.

Найулесненищесатези, които
досега са използвали котли като
Viadrus, Junkers, Atmos, както и
произвежданите от Ерато – Ling
и Pyrotherm. В рамките само на 1
ден специалистите на фирмата са
в състояние да преустроят котела
да работи с пелетна горелка. За
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този срок се извършва и обучение
на собственика на съоръжението
какдаработиснего.Инвестицията
в случая е значително помалка.
Поради това, че са компактни, пе
летите изискват и много помалко
място за съхранение.

СпоредстратегиятанаЕвропейс
кия съюз в близките години, 20 на
сто от добиваната електроенергия

трябва да се пада на възобно
вяемите енергийни източници. За
да се постигне това много ще се
разчита на биомасата.

Фирма “ЕРАТО” Ви помага да
бъдете в крак с времето. Инвес
тирането в съоръжения, работещи
набиомаса,щепомогнесобствения
Ви бюджет в дългосрочен план.

Горелките от серията GP, про
извеждани от "ЕРАТО" са пред
назначени за оползотворяване на
дървеснипелети,катосемонтират
към водогрейни котли във вече
изградениотоплителниинсталации.

Получената топлинна енергия
приизгарянетонапелетитесеусво
яваот топлообменнатаповърхност
на котелното тяло.

Горелките могат да оползотво-
ряват следните видове горива:

 дървесни пелети с размер
6 и 8 mm, с категория: A, AB, B
(съгласнометодиката,разработена
и прилагана от фирма ЕРАТО);

 изсушени костилки (от чере
ши, от вишни);

 смес от пелети и костилки
(например в съотношение 50% 
50%);

друга биомаса под формата 
на пелети, но след одобрителен
тест в лабораторията на фирма
ЕРАТО;

дулите на горелката;
 вентилатор за подаване на

въздух за горене
 електрически нагревател за

разпалване на горивото;
шнекзаавтоматизиранопода

ване на горивото от бункера към
горелката;

 горивна камера, в която се
реализира оптимизиран горивен
процес;

 демонтируема скара, така че
да осигури лесно почистване на
горивната камера;

 интерфейсен панел със свет
линна индикация;

 светодиодна индикация, която
служи за установяване на режима
на работа и диагностика;

 потенциометър за плавно ре
гулиране на топлинната мощност
на горелката в широк диапазон.

Горелките от серията GP са 
снабдени със:

 система за автоматично раз
палване на горивото;

 система за сигурност, която
блокира горелката в случай, че тя
не е монтирана към съоръжение;

 система за сигурност, която
блокира горелката в случай, че
тръбата за подаване на пелети
бъде загрята вследствие на ава
рийни ситуации;

 фотосонда за динамичен мо
ниторинг на горивния процес;

 система за модулиране на
процеса на разпалване на гори
вото и периодично продухване на
пепелния остатък от скарата на
горивната камера.

пЕлЕТНИ ГоРЕлкИ GP

пАРАМЕТРИ  ERATO GP20+/25 ERATO GP20+/32 ERATO GP45

Номинална топлинна мощност kW 25 32 45

Диапазон на регулиране на топлинната мощност kW 5  25 532 10  45

Използвано гориво   Дървесни пелети
    Изсушени костилки от череши

Категории, използвани дървесни пелети
(съгласно класификацията на Ерато)   A, AB, B

Разход на дървесни пелети при номинална мощност kg/h 5,3 6,8 10.6

Необходимо количество въздух за реализиране на  kg/h 45  50 5565 75  90
ефективен горивен процес m3/h 39  44 5060 70  84

Среден разход на дървесни пелети в отопл. инстя kg/h 3.6 5.0 7.0

Коефициент на излишък на въздух λ 3.6 1.6  1.8 1.5  1.7

Отпадък при изгаряне на горивото пепел  Количеството зависи от пепелното
  съдържание в горивото и режима на работа

Горелките са оборудвани с:

 микропроцесорен контролер,
който управлява работата на мо

МодЕл
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предимства: 

Фактът,чегорелкатаепредназ
начена да оползотворява биомаса,
което я прави екологично чиста и
не допринася за замърсяване на
околната среда;

 Служи за замяна на горивото
на котли, който оползотворяват
фосилни горива – нафта, газ, въ
глища,бездаенеобходимазначи
телна реконструкция на котелната
инсталация;

 Цената на получаваната то
плинната енергия от оползотворя
ване на биомасата, като локален
енергиен източник, в помалка
степенсевлияеотсветовнитецени
на горивата и така стойността на
добиваната енергия е конкурентна
спрямоконвенционалнитеизточници
на топлина;

Горелкатаеавтоматизиранаи
предоставякомфортприексплоата
ция,доближаващседо този, полу
чаван при използване на горелки,

оползотворяващи фосилни горива
(например течно или газообразно
гориво), което дава възможност да
се използва в системи с програми
руем стаен термостат;

 Опростен монтаж и настройка
на горелката, което ускоряварабо
тата на инсталатора;

 Опростена поддръжка и об
служване;

 Висока ефективност;
 Минимални експлоатационни

разходи;
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Автор: Ханс Еберт
Превод от немски: инж. Стефан Златев

2 шахти за 
приток и 
отвеждане 
на въздух

вътрешна 
тръба с 
шамотна 
обвивка каменна облицовка

външна 
стена

изолационен 
слой

3 комина

Фиг. 1  Разрез на комин с различни шахти

та на котела на дърва, този на нефтопродукти няма
да работи. Управлението тогава се осъществява по
следния начин:  Изгорелите газове от дървесното
гориво достигат температура 1000С. Определен тер
мостатрегистриратоваиизключватоказа горелката
на котела за нефтопродукти и с известно забавяне
затваря клапата за димните газове от този котел.
През комина преминава единствено пушек от огъня
от дървесина. Когато той загасне се премахва бло
кажа на котела на нефтопродукти и при нужда от
топлина той може да бъде пуснат в действие.

Когатосечениетонакоминаедостатъчноголямо,за
дапоемедимните газовеприработанадватакотела
на пълна мощност, паралелната им работа може да
се допуска само по изключение. Във всички случаи
се изисква наличието на отделен комин за отворени
камини,каминнипещи(каминисъсзатворенагоривна
камера) и съоръжения с обща мощност на 20 kW.

Ес тес т ве на тя га. До голяма степен огънят сам
регулира нужното количество въздух за неговото го
рене. При добавяне на допълнително дървесина в
огъня се образуват пламъци от дървесен газ, при
чието разширяване, димните газове се избутват в
димоотводаикомина.Освентовазагряванетонавъз
душнияпотокускоряваизгорелитегазове.Аналогично,

отопление

коМИНъТ

Комините се правят от негорими материали с
ниска топлопроводност. При отопление с твърдо
гориво, коминът трябва да бъде висок минимум 5
m и с достатъчно напречно сечение (също така с
чисти повърхности).

Посилната тяга на комина е подобра от твърде
слабата, понеже тя лесно може да бъде регулирана
до оптимални стойности с помощта на клапа, докато
увеличението и е свързано с технически затруднения
(например вграждане
на вентилатор).   Тя
гата зависи от висо
чината (разликата на
височинитенаосновата
на огъня и отвора на
изхода на комина) и
големината на нап
речното сечение; за
различните видове ко
мини тяможедабъде
отчетенаот специални
номограми и графики.
Наличната естествена
тяга (без вентилатор)
трябва да достига оп
ределена минимална
стойност. Образуването на газове при изгарянето
на дървесина действа като вентилатор и засилва
естествената тяга.

Прекалено силната коминна тягаили твърдемал
ката горивна камера водят до доизгаряне на гориво
то в топлообменните части или комина. И в двата
случая се стига до загуба на енергия.

Пещта за дърва трябва да бъде свързана към
комина на етажа, където се намира. Не се допуска
кюнец, минаващ през два етажа.

В някои немски провинции съществува изисква
не за втори комин, когато в сградата едновременно
работят котли на твърдо гориво и нефтопродукти.
В други, е позволено използването на един и същ
комин,когатотехнические гарантирано,чеприрабо
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покрив на комина

минимум 50 cm над билото 
на покрива или минимум 120 
cm от покрив под ъгъл

коминна шапка
покрив

отвор за почистване

ефективна височина 
на комина

свързващ елемнт

колектор 
за дим

горивна
камера

решетка
отвор на 
горивната 
камера

вертикална решетка кутия за пепел

отвор за почистване

дренажен отвор на комина

клапаотвор за 
загрят 
вторичен 
въздух

горивна
камера

отвор за 
зареждане

клапа за 
първичен 

въздух кюнец

термостат

Фиг. 2 Огнища в жилищна 
сграда

потокът от димните газове се забавя и се охлажда,
когато дървесният газ вече е напуснал дървесината.

Принеработещапещклапатазавъздухтрябвада
бъде затворена, защото в противен случай слабата
естествена тяга непрекъснато ще изстудява комина.
Това явление може да доведе до особено големи
енергийни загуби при кахлени печки с акумулатив
ни свойства.

Го ре не в ко ми на.  При изгаряне на огъня с ха
рактернишумове (рев) в комина, вина за това носят
съдържащите се в дървесината смоли, които могат
да се запалят при силнипламъци. Какводаправим?

Като заначало трябвада се затворят всички кла
пи за въздух, за да се прекъсне притокът на свеж
въздух към огъня.

Всичкипомещения,граничещискомина,трябвада
се огледат защети.Ако коминът е бил в безупречно
състояние – ако все още е нямал малки пукнатини,
тогава огънят в комина изгасва без последствия. В
противенслучайбързотрябвадасеповикапожарна
та служба. В случай на съмнение винаги е подобре
да повикате пожарната!

Застраховката на жилището или тази на сграда
та не изискват поголеми премии при отопление с
дървесина,защототехническиизправнитеиправилно
експлоатирани инсталации, оползотворяващи дърва,
са също толкова сигурни, колкото и другите методи
за отопление.

от ла га не на саж ди. Неразградените съставни
елементи на дървесината могат да се отлагат по
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студени повърхности под формата на черни саж
ди. Процесът е сравним с образуването на черно
покритие, когато една студена чиния се държи над
пламък от свещ. Саждите са знак за непълно изга
ряне. Когато саждите се изпекат, се образува черна
блестящаповърхност.Засъжалениеобразуванетона
сажди върху студени повърхности не може да бъде
избегнато, но след нагряването им не трябва да
се образуват нови сажди. Слоят сажди затруднява
топлообмена на съответната стена, затова тяхната
поява в топлообменниците е особено нежелателна.

ов лаж ня ва не на ко ми на. В дима от горящата
дървесина винаги се съдържа вода (под формата
на водна пара). Тази пара води до образуване на
бели облачета със студеното и ясно зимно небе.Ако
температурата в комина е ниска, водата кондензи
ра още в камината и намокря стените на комина.
Овлажняването на камината води до скъпи послед
ствия. При добре изсушени дърва, критичната точка

Табл. 2 Специфични емисии от различни инсталации, отнесени към топлотворността ( 1 MJ = 0,278 kWh).

на дима  точката на оросяване  е при 45 0С (за
виси от влагата). Следователно, в найгорната част
на комина температурата трябва да бъде повисока
от тази стойност. При влажна дървесина, критична
та точка се преминава при 60 0С температура на
димните газове.

Изгорелите газове трябва да бъдат с температу
ра от 130 до 1500С, когато навлязат в комина. При
лоша изолация на комина съответно температурата
им е необходимо да бъде повисока. От оросяване
на камината предпазва: сухата дървесина, изгаря
нето при достатъчно висока температура и доброто
изолиране на комина.

ди мът от го ря ща дър ве си на. Инсталации,опол
зотворяващитвърдигорива,споредфедералниязакон
за емисии, трябва да бъдат експлоатирани така, че
да „отделят малки количества” дим. Това изискване
се счита за изпълнено, когато се употребяват бед
ни на димоотдаване горива. Само сухата дървесина

                  вредни  Специфични емисии от различни видове горивни инсталации
                  вещества въглероден въглероден Серен Азотен въгле- Частици 
                 диоксид монооксид диоксид оксид водороди
Горивни mg/MJ mg/MJ mg/MJ mg/MJ mg/MJ mg/MJ 
инсталации

Нефт 76.000 17 95 50 15 5

Газ 60.000 8 0,2 35 12 0,2

Въглища 100.000 1.500 700 50 330 330

Дърваконвенционално 122.000 1.5006.500 0 40250 100700 50150

Дървеснипелети, 122.000 130650 0 40150 2650 526
дървеснитрески(чипс)

Табл. 1 Най-важните емисии при изгаряне на дървесина 

вещества, съдържани в димните 
газове

пепел

въглеродендиоксидСО2

сажди

азотеноксидNOx

въглероденмонооксидСО

въглеводородиНС

описание/причина

твърди,неизгорелиостатъци

естественпродуктприразпада/
отпаденпродукт

неизгорялвъглеродзарадинепълно
изгаряне

азототгоривотоиазототвъздуха
+кислородотвъздуха=NOx.
Причина:голямпритокнавъздух,
високатемпературанагорене

отровенгаз,получензарадинепълно
изгаряне

твърди,течни,газообразни
(основнатачастотвидимиядим).
Получавасезарадинепълно
изгаряне

оценка

неприятни

частотестествениякръговрат

неприятни,особеновгоривни
инсталацииикамини

подобно,кактоприсравними
инсталациинагазинефт

повисокаконцентрация
отколкотоприинсталациина
газинефт

споредвиданаинсталацията
икачествотонаизгаряне,
слабодосилнотоксичен
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спада към тях. При изгарянето на лигнина се обра
зува типичният за дима, от горящи дърва, ароматен
мирис. Докато дървесният газ изгаря почти напълно,
наличието на този мирис е нормално. При горенето
навъглищаинефтсъщосеусещахарактеренмирис.

Дървесината (почти) не съдържа сяра, никакви
хлорни съединения и тежки метали. Затова съоръ
женията на дърва могат да бъдат експлоатирани
без специални филтри, напълно екологично. Ако в
горивната камера се достигне достатъчно висока
температуразапълноторазгражданенадървесината,
в горещата зона една (малка) част от съдържащи
те се във въздуха азот и кислород се свързват до
азотни оксиди. При ниски температури в горивната
камера не се образуват (почти никакви) азотни окси
ди, но за сметка на това в околната среда попадат
неизгорели компоненти от дървесината. С оглед на
досега разгледаните аспекти, наличието на азотен
оксид, получаващ се при пълното изгаряне на дър
вата, е подобрия вариант, отколкото твърде ниските
температури на горивната камера и произлизащите
от тях последствия.

Димът от непълно изгоряла дървесина съдържа
редица органични съединения (напр. въглеводороди
катобензол,дървесниорганичникиселини,алдехиди,
крезоли, феноли и други аромати). Някои от тези
вещества имат силен мирис и се считат вредни за
здравето. Затова е необходимо съблюдаването на
едно добро и пълно изгаряне на горивото в пещта
за дърва.

В дългосрочен план образуваните при непълното
изгаряне съединения се разграждат в природата до
съставните си части. Затова реално не съществува
опасност за околната среда. Нашата цел трябва да
бъде една: дървесината да изгаря напълно и така
да използваме цялото количество топлинна енергия
от нея. Това е икономически оправдано, а получени
ят дим е побезвреден за околната среда, отколкото
този от инсталациите на въглища или нефт и дори е
сравнимсизгорелите газовеотсъоръжениятана газ.

Мерки за постигане на ниски емисии:

1.Основноизискване:конструкциянакотела,чрез

която се постига висока температура в горивната
камера и респективно на пламъка.

2. Използване на дървесина, подходяща за съ
ответния котел

3. Такова зареждане и натоварване на котела,
при което се постига пълно изгаряне с образуване
на съвсем малко серен газ.

4. Чрез филтриране на димните газове при
автоматизирани съоръжения (с долно подаване на
горивото или принудителен приток на въздух) чувст
вително може да се намали пепелното съдържание
в димните газове.

дър вес на пе пел

По принцип, изгорялата пепел съдържа тлеещи
частици още около 24 часа. Затова е необходимо
да бъде съхранявана достатъчно време в метален
съд. Нормално е образуваната пепел да е от 0,3 до
0,5процентаоттеглотонаоползотворенатадървеси
на. При попадане  на кори, листа и клони в огъня
концентрацията на пепел се увеличава значително.
Когато в пещта се сложи замърсено със земя дър
во, пепелта може да достигне до 10%. Съществуват
тропически дървета, богати на минерални вещества,
от които се получава няколкократно повече пепел,
отколкото е характерно за обичайните за нас ви
дове. Дървесната пепел найчесто не се стопява
до шлака, защото температурата на горене е под
1200 0С. Точката й на топене лежи от около 1300
до 1400 0С. Ако в огнището се прибави и слама,
температурата може да се покачи толкова, че да се
образувашлака. Замърсявания от такъв характер се
почистват трудно.

Дървесната пепел се състои, в голямата си част,
от калций, калий и магнезий. Средните стойности са
50%  CaO калций, 16% K2O калий, 15% MgO маг
незий, 7% P2O2 фосфор, 5% SiO2 силиций, 5% Na2O
натрий и малки количества желязо, манган и др.
Съдържанието на отделните вещества е в широки
граници, както и почти всички стойности за естес
твения продукт дървесина. Дървесната пепел може
да се използва като тор в градината, но само когато
към нея няма вредни примеси.

Фиг. 3 Протичане на химичната реакция при изгаряне на дърва.

влажна дървесина: C H1,4 O 0,7 (N) + H2O

топлиннаенергия
притокнапървиченвъздух(О2+N2)

Н2О+горимигазове:СО+НС+Н2

притокнавториченвъздух(О2+N2)

продуктиотизгарянето:СО2+Н2О+NOx+пепел

сушене

пиролиза

оксидация

емисии

водаН2О

принеправилноизгаряне
СО+НС+прах/сажди

топлина

припълноизгаряне
СО2+Н2О+NOx+пепел
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измерване измерване измерване

пРИложЕНИЕ НА НовАТА ТЕХНИкА 
зА ИзМЕРвАНЕ НА ТоплИНА

Автори: Петър Птачек, Иржи Сухи
Превод от чешки: В. Иванов

Ул т раз ву ков прин цип на из-
мер ва не 

Последните години потвърдиха,
чеизмерванетонатоплиннияразход
във вода, на ултразвуков принцип,
е найприлаганияс към момента
принцип за измерване разхода на
топлина в отоплителните систе
ми и топлофикационните мрежи в
повечето европейски страни. Този
принциппредоставянайкачествено
цялостно замерване на общото ко
личество топлинна енергия, което
сеподава къмпотребителитесос
новнопредназначениеотопление.

Найобщопредимствата на ста
тичнитеултразвуковитопломериса:

● не подлежат на износване,
тъй като са без подвижни части,

● измервателен диапазон за
дебита 1:100, общо до 1:1000

● пониски разходи за сервизно
обслужване, поддръжка и послед
ващ контрол до 4 години,

● безшумна работа.

Някои производители предла
гат изцяло метални измервателни
устройства, които се отличават с
устойчивост на механично увреж
дане като предимство.Обикновено
тяхнатаповърхностсеобработвапо
специален начин, за да се избегне
евентуалното образуване на нано

Ста ти я та пре дос та вя по лез ни съ ве ти и пре по ръ ки за  
избор на подходящ топломер за измерване на топлинна 
енергия и охладителен товар.

От зна че ние е да се от чи та по ча со ва та ди на ми ка на про-
ме ни те в де би та и пре ди за ку пу ва не то на та ки ва из мер ва-
тел ни ус т ройс т ва да се ана ли зи рат въз мож ни те раз ли чия 
спря мо стан дар т на та фаб рич на нас т рой ка на па ра мет ри те.

си по вътрешната им повърхност.

 Из мер ва не на де би та,с не-
за ви си мо от об ра зу ва не то на 
на но сен вът ре шен слой

Изключителноваженфакторпри
измерването на топлината е проб
лема с образуването на наносен
слойповътрешнитеповърхностина
измервателната тръбичка. Появата
на такъв слой или захабяването
по вътрешността на топломерите
не може да се предотврати на
пълно. В процеса на работа на
тези устройства (приблизително 4
години), точносттанаотчитанепри
измерването може да се влоши,
тъй катоотделнитесъставничасти
на измервателните устройства си
въздействатвзаимноприпротичане
на топлоносителя.

Промените, които въздействат
върхуконкретноустройствозависят
съществено от химическия състав
на топлоносителя, от начина на
монтаж,използванитезатръбопро
водитематериали,кактоиотсамия
измервателен уред, вкл. от дебита
и от температурния диапазон. Те
зи многобройни фактори изискват
прецизно изработена конструкция
на топломерите, с цел да се ог
раничат до минимум допустимите
грешки при измерване времето на
работа на уреда.

Тех ни чес ки прин ци пи на из-
мер ва не

Изчисляването на количеството
топлинаΔQ,предавано,евент.усво
яваноотводатакатотоплоносител
в отоплителния/охлаждащия кръг,
се извършва по формулата:

ΔQ=c.m.ΔT с

къ де то
- ΔT е раз ли ка та меж ду тем-

пе ра ту ри те на вхо да и на из хо да
- с е спе ци фич ни я топ ли нен 

ка па ци тет на во да та 
- m е масовия дебит на во да та, 

ко я то про ти ча през тръ боп ро во да

Масовият дебит може да бъде
изразен същои като произведение
отплътносттаρиобемниядебитV:

ΔQ=c.ρ.V.ΔT

Величините с и ρ, по принцип,
не се измерват непосредствено,
обикновено тяхното произведение
се включва към, т.нар, kфактор
(топлинен коефициент). Неговата
величина зависи преди всичко от
температурата на топлоносителя
и начина на инсталиране (вход/
изход). За да се определи коли
чеството топлина от топломерите
е необходимо да се констатира,
преди всичко, обемът V, който
протича през устройството и раз
ликатамеждутемпературитеΔTна
топлоносителя в захранващото и
връщащоторазклонение.Възоснова
напредварителнозададенитаблици
в калориметричното изчислително
устройство на измервателния уред
сеизчисляваткфакторътзапреоб
ладаващите случаи, както и коли
чеството топлина по уравнението:

ΔQ=k.V.ΔT

въз дейс т вие на об ра зу ва ния 
по вът реш на та по вър х ност на-
но сен слой

Измерванетонатемпературната
разлика, на практика, се извършва
наединисъщпринцип,привсички
обикновениизмервателниустройст
ва,спомощтанаплатиненидатчици
за температура, чието съпротивле
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ние се променя в зависимост от
температурата. Тези температурни
датчици са максимално устойчиви
отгледнаточкапродължителността
наживотиевентуалнотообразуване
на повърхностен слой или повреж
дане в резултат на въздействието
на протичащия топлоносител.

Акоповременаработасестигне
до влошаване точността на измер
ване, тя в повечето случаи може
да се коригира като се допълни с
отклонението при определяне на
обемниядебит.Найчеститепричини
за това състояние са механичните
повредивследствиенаповишения
или бързо променящия се дебит,
кактоиотобразуванетонананосно
покритиеповътрешнатаповърхност.
Тези фактори могат да се елими
нират основно по два начина: или
с предотвратяване образуването
на вътрешен наносен слой или с
оптимизирано измерване, което да
е независимо от наносите.

Особено при помалките измер
вателни устройства, където раз
стоянието между ултразвуковите
преобразуватели е незначително
и които в следствие на това ус
вояват удвоено отражението на
ултразвуковия сигнал, в повечето
случаи защитата от наноси по
вътрешната им повърхност се пос
тига с използването на подходящи
материали за вътрешната част на
измервателнитеустройства (специ
ални пластмаси, обработвани със
защитни слоеве). При статичните
топломери ултразвуковите сигна
ли преминават през измервателна
тръбичка, където се осъществява
итяхнотоанализиране.Подаваният
сигнал зависи до голяма степен от
товадаливътрешнитестенинаиз
мервателнататръбичкавъзприемат
ултразвуковиясигналилине.Акосе
променят рефлективните свойства
на вътрешните стени, може да се
стигне до промяна на измерваните
резултативнистойности.Втозислу
чай създаването на наносен слой
може да влоши отражателните ка
чества на металната стена или да
повиши отражателната способност
на пластмасовата стена. Тези два
ефекта променят съществено из
мервателните свойства на уреда.

Иновативно по своята същност,
и найсигурно е решението да се
използвавътрешнастеназаизмер
вателните устройства, която да не
отразява.Тованеевпротиворечие

сосновнитепринципи,достатъчное
измервателнататръбичкадабъдеот
метал,масивнаиустойчива.Много
фирми използват тази технология
с голям успех за своите системи.

Адаптиране на из мер ва тел на та 
тех ни ка за кон к рет ни при ло же ния

Широките възможности за па
раметризация, комуникация и съ
биране на данни, предварително
сигнализиране на повреди, сигна
лизация за посоката на протичане,
онагледяване на бързите промени
в моментния дебит, на температу
рите и мощността върху дисплея,
потребителскитенастройкинаизоб
разяваните стойности и ощемного
други свойства дават възможност
заширокоизползванепринайраз
лични ситуации.

Производителите на измерва
телна техника днес модернизират
устройствата с цел адаптиране на
топломерите заразличниприложе
ния. В повечето случаи, обаче, се
поставятвзаимноизключващисеи
практически неизпълними изисква
ниякъмтях.Изискванетозаработа
сбатерияограничавакомуникацията
всистематазасъбираненаданни,
както и интензивното отчитане на
температуритеидебитат.енат.нар.
примерна честотност, която обоб
щава повторенията при измерване
надебитаилинатемпературитеза
единица време. Това е в разрез
с изискванията на  потребители
те на мрежи, производителите на
предавателни станции и на всич
ки останали, които имат нужда от
нагледначестотностприизмерване
на температурите и на дебита за
няколкосекунди.Основнотопредим
ство тук е оптимизираното време
задопълнителноизмерванеразхода
на топлинна енргия.

Стан дар т на нас т рой ка на топ-
ло ме ри те

Изискванията за примерна чес
тотност,обикновено,саопределящи
затехническоторешениенаизмер
вателнатасистема.Заизмерванена
топлинатавсистемитезацентрално
отоплениесъсстабилнипараметри
като цяло е достатъчен топломер
съсстандартнанастройка.Принякои
приложения, обаче, топломерите в
стандартноизпълнениенемогатда
отчитатилианализиратбързитепро
мени в параметрите (температура,
дебит) в предавателните станции.

При системата за подгряване
на топла вода е необходимо да
сепознаваприлаганототехническо
решение. Ако се използва подгря
ване в бойлер с бавна регулация,
действат същите изисквания като
за измерване в системите за цен
трално отопление.

Над с тан дар т на нас т рой ка на 
топ ло ме ри те

Ако използваме проточно под
гряване, евентуално допълнено с
върхов бойлер, изискванията за
настройка на топломерите същес
твено се увеличават. Тук могат да
сеприлагатсамотопломери,които
отчитат дебита и температурата
последователно. Надстандартната
настройка на топломерите трябва
да се консултира с доставчиците
на измервателна техника, за да се
прецени въобщедали е възможна.
Същевременноенеобходимодасе
вземат предвид възможностите за
висока честота на дистанционното
отчитане на данни за определен
период от време, с цел да се оп
редели вероятното регулиране и
въздействиетоотживотанабатери
ятавърхуритмичниячетиригодишен
експлоатационенпериоднаработа
на топломерите с една батерия.

при ме ри за при ло же ни е то на 
из мер ва тел на та тех ни ка за от чи-
та не на топ ли на

Из мер ва не на топ лин ния раз-
ход в жи ли ща,ед но фа мил ни къ щи 
и ко о пе ра ции

Забитовинуждисепредпочитат
компактнитеултразвуковитопломе
ри, които не само лесно отчитат
и измерват прецизно, но които са
и понадеждни при работа. Те се
отличаватснадстандартнапродъл
жителност на живот (повече от 15
години) и ниски инвестиционни и
експлоатационни разходи. Те под
лежатнацялостноотремонтиранеи
представляватразумнаалтернатива
на турбинкови лопатни топломери,
които на практика превишават съ
поставителнатацена.Някоитипове
могатдасеизползватизапървич
ниразпределителнитръбопроводи,
с номинално налягане до PN25 и
максимална работна температу
ра 130 оС, при това не само във
фланцово, но и в резбово изпъл
нение.Всепочестосепредпочитат
и малки ултразвукови топломери с
MBus или радиокомуникация.
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Из мер ва не раз хо да на топ-
ли на в ком пак т ни пре да ва тел ни 
стан ции

Презпоследнитегодининараст
на интересът къммалки компактни
предавателни станции, в работата
накоитосеотчитатинтензивнипро
мени на дебита и температурите.
Етозащо,доставчицитенатоплина
ипроизводителитенапредавателни
станцииизискватопциязанастрой
ване на топломерите за побързи
интервали при измерване на тем
пературата, напр. на 2 секунди и
предпочитат да инсталират чифт
температурнидатчицидиректновъв
водата.Такачестотатанаинтерва
лите при измерване на дебита и
промяната в отчитането намомен
тния дебит върху дисплея следва
да се извършват поинтензивно.

Тези критерии се прилагат
успешно вече години наред при
ултразвуковите топломери в над
стандартно изпълнение с MBus

комуникация.

Из мер ва не раз хо да на топ ли-
на в сис те ми за дис тан ци он но и 
ло кал но отоп ле ние

За първичните разпределител
ни тръбопроводи се предпочитат
големи ултразвукови топломери с
бързаMBus комуникация така, че
да е възможно напр. на всеки 4
секунди да се отчитат моментните
стойностинадебита,температурите
и мощността. За диспечерско уп
равлениена тези системиподобна
скоростенапълнодостатъчна.Към
настоящия момент и тези топло
мери могат да се оборудват със
зареждащи батерии.

Завторичнитеразпределителни
тръбопроводи се използват пре
димно определени типове средни
и големи ултразвукови топломери,
които могат да се инсталират, де
монтират, сервизират и изпитват
по възможно найлесния начин.

ПредпочитатсетопломерисMBus
комуникация,свъзможностзапроиз
волноразполаганенаинсталацията
(товащерече,еднаквастроителна
дължина за хоризонтално и вер
тикално положение) и с възможно
наймалка необходимост от балан
сираща дължина на тръбопровода.
Освен MBus комуникационните
модули в топломерите, все почес
то се предпочитат радиомодулите
с вътрешна или външна антена,
с импулсни входове за водомери
и евентуално GSMмодули, както
и с възможност за архивиране на
необходимитеданни(четиричасова
максимална мощност, дебит и др).

дру ги при ло же ния на из мер-
ва тел ни те уре ди за топ ли на/ох ла-
ди тел или де бит с ул т раз ву ко ви 
из мер ва тел ни ус т ройс т ва:

Например с помощта на пара
метризацията може да се повиши
възможносттазаизползваненаул

Фиг.2 При мер за мон таж на ул т раз ву ков 
топ ло мер със стро и тел на дъл жи на 190 mm 
и със сфе ри чен кран

Фиг.1 При мер за мон таж
а) Ком пак тен топ ло мер със стро и тел на дъл жи на 110 mm и адап тор с Т-об ра зен про фил
б) Ком пак тен ул т раз ву ков топ ло мер

Фиг.3 При мер за мон таж на ул т раз ву ков топ-
ло мер във флан цо во из пъл не ние и поп ла въ чен 
при ем ник от го ре.



1/2010 41

тразвуковите измервателни
устройстава като:

 измервателно устройс
тво за охладителя (6/12 оС)
вода,

 комбинирано измерва
телноустройствозатоплина
и охладител (вода),

топломерзавръщащия
се кондензат (със съпроти
вителен датчик за темпе
ратура),

 измервателно устройс
тво за кондензат (без съп
ротивителен датчик за тем
пература),

 разходомер,
оценканаенергиятана

измервателното устройство
за гореща вода (като т.нар.
гейзеровоизмервателноус
тройство). ос нов ни изис к ва ния за под-

го тов ка:

  предполага се използването
на топломер за приложения, при
които стойността Ө min не се по
нижава под стойност 20 оС,

 съпротивителният температу
рен датчик във входящото разк
лонение трябва да съответства на
изискванията за толеранс от клас
А, респективно В.

Заместатасмалкопотребление
на топлина  до 2500 GJ/година е
допустимодасеприлагаопростено
измерваненатоплиннатадоставка.

Ул т раз ву ко во из мер ва тел но 
ус т ройс т во за кон ден зат (с дис-
п лей)

Измервателните устройства за
кондензат могат да се използват
като:

 устройства за измерване на
протичащотоколичествокондензат
това означава, като самостоятелни
разходомерисдисплей(набатерии
или със захранване от мрежата) и
алтернативно,напр.сMBusмодул
т.е. като алтернатива на обемните
барабанни водомери,

 проточна част за топломера в
парата от страната на кондензата
т.е. разходомер с импулсен изход,
където измервателното устройство
следва да се допълни с импулсен
модул.

Ул т раз ву ков раз хо до мер с им-
пул сен из ход (без дис п лей)

Тези разходомери са предназ
начени за присъединяване към ка
лометричноотчитащо устройство с
целизмерванеразходанатоплина

или на охладител в системите с
вода. Също така се използват и
за хидравличната част на топло
мерите в парата от страната на
кондензата.

Поголямоприложениевпракти
ката имат разходомерите със соб
ствено батерийно захранване, със
свободнорегулираненаимпулсното
число в литри/имп. и дължина на
импулсавms.Тозивидразходомери
могат да се прилагат като алтер
натива на лопатните хидравлични
части на топломерите.

Работата с измервателни ус
тройства за топлина/охладител
изисква да се ръководим от много
задължаващидокументи.Ставаду
мазанормативниуказания,наред
би,методическипредписанияидр.

зак лю че ние

Посоченитепримерипотвържда
ват изключителноширокото прило
жение на статичните ултразвукови
измервателни устройства, които за
разлика от топломерите с лопатно
колело,постигатзначителнаиконо
мия на средства от последващи
изпитания и евентуални ремонти.

Към днешна дата разликата в
покупателните цени на ултразву
ковите топломери и топломерите
с лопатно колело е незначителна
(фиг. 4а). Много посъществена е
ценоватаразлика,притовавполза
наултразвуковитетопломери,когато
става дума за икономии в процеса
на изпитателните цикли (фиг. 4 б).
Това се постига благодарение на
лисата на каквото и да е износ
ване, на продължителния срок на
живот и на прецизното измерване
на малки дебити.

Фиг. 4 Икономическа оценка на ул т раз ву ко ви топ ло ме ри и 
топ ло ме ри  с ло пат но ко ле ло

Производствена цена Разходи

Ултразвукови

Лопаткови

Лопаткови

Ултразвукови

време време

а) б)

Из мер ва не раз хо да на топ ли на 
и на ох ла ди тел в сис те ми те за 
дис тан ци он но и ло кал но отоп-
ле ние

При използването им като из
мерватели на охладителя или
като комбинирани измерватели за
топлина/охладител, ултразвуковите
измервателниустройстватрябвада
серегулиратстраничноилиотдолу
(кондензация на вода).

Хидравличната част следва да
бъде инсталирана винаги във връ
щащиятръбопровод.Компютърната
част трябва да бъде отделена от
хидравличната и това може да
се постигне чрез инсталиране на
стената. По този начин се пости
га защита на електронната част и
кабелитеотпроникванена конден
затна вода.

Ул т раз ву ков топ ло мер във 
връ ща щия кон ден зат

Методът за определяне на топ
лината в кондензата според MPM
1895прилагаизмерванетонаобема
на кондензата при последователно
изчисляване намасата, с помощта
на плътността на кондензата. Въз
основаназамерваненатемперату
ратанакондензатапоследователно
се отчита и енталпията му.

При извършване на такова из
мерване с топломер в кондензата
температуратавъввръщащотораз
клонение е с фиксирана настрой
ка на стойност тройната точка на
водата, респ. 0 оC. Хидравличната
част на топломера е разположена
в захранващото разклонение.
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бИ о МА СА ЦЕН ТРовЕ
в СТРАНАТА

"Ерато Инженеринг" ООД

гр. Хасково

гр. пловдив
"Андромеда 7" ООД

ул. "Г. Икономов" 39, тел. 032/647 050

гр. Гоце делчев
 "Новатерм  ДП" ООД

ул. "Дунав" 26,  Търговски комплекс 
тел.: 0751 / 61 170, факс: 0751 / 61 172

ул. "Петър Райчев", тел. 052 / 33 42 24

гр. варна
"Зизи" ООД

гр. бургас
ЕТ "Ив8  Ив. Русинова"

к-с "Славейков", бл. 121, тел. 056 / 812 941

ул. "Каменна" 8 
тел. 038 / 661 876, 665 553

гр. Чепеларе
"Биомаса Инженеринг" ЕООД

ул. "Беломорска" 3
тел. 03051/2002, 0889 516 865

ж.к. "Младост IV", бл. 458, вх.B, маг. 7 
тел. 02 / 975 32 00

гр. София
"Протерм 2005" ООД

гр. София
"Ератерм Тотал" ООД

ж.к. "Слатина", ул. "Владово" 5 
тел./факс: 02 / 979 70 16, 872 37 15

кв. "Индустриален", тел. 042 / 257 014

"ФАН" ООД

гр. Стара загорагр. Самоков
"Монтажи 64" ООД

ул. "Софийско шосе" 26
тел./факс: 0722 /  6 60 55, 6 60 33
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ФлУоРИРАНИ пАРНИковИ ГАзовЕ

Автор: доц. д-р Н. Начев, ТУ-София

за студента за студента за студента

Про ме ни те на кли ма та в ре зул тат от гло бал но то за топ ля не се явя ват един от ос нов-
ни те проб ле ми на пла не та та.

Све тов ни ят фо рум в Ко пен ха ген, въп ре ки че не прие об вър з ва щи ре ше ния, още вед нъж 
пот вър ди не га тив но то въз дейс т вие на те зи про це си.

Вър ху гло бал но то за топ ля не вли я ят мно го фак то ри, в то ва чис ло ат мос фер ни те про це си 
и съ дър жа щи те се в ат мос фе ра та раз лич ни га зо ве. Ед ни от те зи ве щес т ва са хла дил ни те 
аген ти, ко и то из пол з ват хла дил ни те ин с та ла ции и сис те ми те за кли ма ти за ция. Те учас т-
ват в съз да ва не то на “пар ни ков ефект”, кой то во ди до по ви ша ва не на тем пе ра ту ра та на 
пла не та та с вред ни еко ло гич ни пос лед с т вия.

Спо ред из с лед ва не, нап ра ве но от Ев ро пейс ка та ко ми сия, не га тив но то вли я ние от кли ма-
тич ни те про ме ни ще да де от ра же ние във всич ки об лас ти на ико но ми ка та. Ако не бъ де ов-
ла дян то зи про цес, за гу би те на ико но ми ка та ка то ця ло могат да бъ дат око ло 60 ми ли ар да 
ев ро за Съ ю за, в за ви си мост от по ви ша ва не то на тем пе ра ту ра та.

Флуорираните парникови газо
ве, които съдържат флуор, който
влияе върху подългия период
на разпадането на тези газове в
атмосферата, а това пък от своя
страна води до повисоки стойнос
ти на потенциала на затопляне на
тези газове и така се въздейства
за промяна на климата.

ШестатапрограманаЕвропейс
кия съюз за действие в областта
на околната среда идентифицира
изменението на климата като при
оритет задействие.Тази програма
признава, че Общността е поела
задължението да постигне 8% на
маление на емисиите на парнико
ви газове в периода от 2008 до
2012 г., в сравнение с нивата от
1990 г., и че в дългосрочен аспект
глобалните емисии на парникови
газове трябва да бъдат намалени
приблизително със 70% в сравне
ние с нивата от 1990 г.

Крайната цел на Рамковата
конвенция на Обединените нации
по изменение на климата, която
бе одобрена с Решение 94/69/ЕО
на Съвета от 15 декември 1993г.
относносключванетонаРамковата
конвенция на Обединените нации

за изменение на климата, е да
се постигне стабилизирането на
концентрациите на парникови га
зове в атмосферата, на равнище,
което предотвратява опасната ан
тропогеннанамесавклиматичната
система.

Решение2002/358/ЕОнаСъвета
от 25 април 2002 г. относно одоб
рението от името на Европейската
общностнаПротоколаотКиотокъм
Рамковата конвенция на Обедине
ните нации за изменение на кли
матаисъвместнотоизпълнениена
задълженията, предвидени в него
задължава Общността и нейните
държавичленки да намалят свои
те агрегатни антропогенни емисии
на парниковите газове, изброени в
приложение А към Протокола от
Киото, с 8% в сравнение с нивата
от периода от 2008 до 20012 г.

Повечето флуорирани парнико
ви газове, контролирани съгласно
Протокола от Киото, имат висок
глобален потенциал на затопляне.

Следва да се предвиди пре
дотвратяване и минимизиране на
емисиите на флуорорирани пар
никови газове в атмосферата. В
тази група се включват основните

хладилни агенти от групата HFC,
които имат малък или нулев озо
норазрушаващпотенциал,новисоки
стойности на глобалния потенциал
на затопляне (ГПЗ).

2. Oпределение

Съгласно регламент (ЕО)
842/2006наЕвропейскияпарламент
сеприлагатследнитеопределения:

● “Флу о ри ра ни пар ни ко ви га-
зо ве”означавахидрофлуоровъгле
водорди(HFC),перфлуорвъглероди
(PFC) и серен хексафлуорид (SF6)
и препаратите, съдържащи тези
вещества.

● “хид роф лу о ро въг ле род”
означава органично съединение,
състоящо се от въглерод, водород
и флуор и в което няма повече
от шест въглеродни атома в мо
лекулата.

● “пер ф лу о ро въг ле род” озна
чаваорганичносъединение, състо
ящо се само от въглерод и флуор
и в което няма повече от шест
въглеродни атома в молекулата.

● “гло ба лен по тен ци ал на за-
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Табл. 1 Данни за хладилни агенти

Хладилен  Наименование M ts tc3 оРп Гпз
агент -  kg/Kmol oC oC
означение
по ISO 817

R11 Трихлорфлуорметан 137,4 23,7  1 4000
R12 Дихлордифлуорметан 120,9 29,8  1 8500
R13 Хлортрифлуорметан 104,5 81,5  1 11700
R22 Хлордифлуорметан 86,5 40,84 635 0,055 1700
R23 Трифлуорметан 70 82,2 765 0 12100
R113 1,1,2Трихлор1,2,2трифлуоретан 187,4 47,7  0,8 5000
R124 2Хлор1,1,1,2тетрафлуоретан 136,5 12,05  0,022 480
R125 Пентафлуоретан 120 48,55 733 0 3200
R134a 1,1,1,2Тетрафлуоретан 102 26,15 743 0 1300
R143a 1,1,1Трифлуоретан 84 47,58 750 0 4400
R152a 1,1Дифлуоретан 66 24,54 455 0 140
R502 R22/115(48,8/51,2) 111,7 45,6  0,33 5600
R32 Дифлорметан 52 51.67 530 0 580
R50 Метан 16 161,59 645 0 24,5
R170 Eтан 30 88,53 515 0 3
R290 Пропан 44 42,17 470 0 3
R600 НБутан 58,1 0,5 365 0 3
R600a ИБутан 58,1 11,8 460 0 3
R717 Амоняк 17,03 33,34 630 0 0
R404a R125/143a/134a(44/52/4) 97,6 46,2/
  45,5 728 0 3800
H407c R32/125/134a(23/25/52) 86,2 43,6/
  36,6 704 0

топ ля не” означава потенциал за
климатично затопляне на даден
парниковгазпоотношениенатози
на въглеродния диоксид. Потенци
алът за глобално затопляне (ПГЗ)
се изчислява чрез 100годишния
потенциалнаединкилограмгазпо
отношение на един килограм CO2.
Стойностите за ГПЗ са тези, които
сапубликуванивТретиядокладза
оценка (ТДО), приет от Междупра
вителствената група по изменение
на климата (МПГИК ГПЗ стойности
от 2001 г.).

● “пре па рат” означава смес,
съставена от две или повече ве
щества, от коитопонеедноефлу
ориран парников газ, освен когато

потенциалътзаглобалнозатопляне
на препарата е помалък от 150.

В таблица 1 са дадени данни
за ГПЗ за някои от основните ра
ботнивещества, използванив хла
дилните инсталации и системи за
климатизация.Хладилнитеагентиот
група HFC имат висок ГПЗ, което
определя негативното им влияние
върху климата. Например, един
от основните заместитили на R12,
R134аимаГПЗ=1300,R404a,кой
то замества R502 има ГПЗ = 800.

Тованалагадасевземат сери
озни мерки за да не се допускат
пропуски на тези хладилни агенти
в атмосферата. Важен момент при
тези обстоятелства се явяват про

веркитезахерметичностиплътност
наразличнитехладилниинсталации
и системи за климатизация.

3. про вер ка на плът ност

Едно от важните изисквания на
регламент (ЕО) 842/2006 на Евро
пейскияпарламентезапроверказа
течовенастационарнисъоръжения
захладилнииклиматичнисистеми,
кактоизатермопомпи,използващи
някоифлуориранипарниковигазове.

Хла дил ни сис те ми за кли ма-
ти за ция, съ дър жа щи:

● Над 3 кg хладилен агент,
се проверяват задължително поне

М мо лар на ма са;
ts тем пера ту ра на ки пе не при на ля га не Р=0,1013.МРа;
tcз тем пе ра ту ра на са мо за паз ва не в оС;
ОРП -озо но раз ру ша ващ по тен ци ал;
ГПЗ гло ба лен по тен ци ал на за топ ля не.
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веднъж годишно за херметичност;
● Над 30 кg се проверяват на

всеки 6 месеца;
● Над 300 кg се проверяват

задължителнонавсекитримесеца.

4. Но во ин с та ли ра ни те сис те ми 
се про ве ря ват за те чо ве вед на га 
след въ веж да не в ек с п ло а та ция.

На чи ни за про вер ка на те чо ве 
съг лас но Рег ла мент (Ео)1516/2007

Проверките за течове следва
да се извършват чрез преки или
косвени методи за измерване.
Преките методи за измерване от
криват изтичане чрез използване
науредизаоткриване,коитомогат
да определят дали системата не
изпуска флуориран парников газ.
Косвените методи за засичане се
основават на индентифицирането
наненормалнофункциониранена
системата и на анализ на съот
ветните параметри.

А) пряк ме тод

1. За идентифициране на изти
чане. Сертифицираният персонал
използваединилиповечеотслед
ните преки методи за измерване:

●Проверкана контуритеиеле
ментите, създаващи опасност от
течове, с уреди за откриване на
изтичане, приспособени за охлаж
дащия агент в системата.

● Вкарване на флуид, откри
ван с ултравиолетови лъчи, или
на подходящ оцветител в контура.

● Пенлив разтвор/сапунена пя
на  фирмена разработка.

2. Уредите за откриване на газ,
посочени в параграф 1, се прове
ряват на всеки 12 месеца, за да
се гарантирафункционирането им.
Чувствителността на преносимите
уреди за откриване на газ трябва
да е поне 5 грама на година.

3. Вкарване на флуид за отк
риванесултравиолетовилъчиили
подходящоцветителвохлаждащия
контур се предприема само когато
производителятнасъоръжениятае
потвърдил, че такива методи на
откриванесатехническивъзможни.
Методътсеприлагасамоотперсо
нал, сертифициран за извършване
на дейности, които са свързани
с намеса в охлаждащия контур,
съдържащ флуорирани парникови
газове.

б) кос вен ме тод

1. За откриване на изтичане.
Сертифицираният персонал извър
швавизуалнаиръчнапроверкана
съоръженията и анализира един
или повече параметри.

● Налягане
● Температура
● Ток на компресора
● Ниво на течността
● Обем на презареждане

2.Всякопредположениезаизти
чаненафлуориранипарниковигазо
ве бива последвано от изследване
чрез използване на пряк метод.

3. Основание за предложение
заизтичанедаватеднаилиповече
от следните ситуации:

●Стационарнасистемазаоткри
ване на изтичане показва наличие
на изтичане;

● Съоръжението произвежда
ненормални звуци или вибрации,
образува лед или показва недос
татъчен капацитет на охлаждане;

●Признацинакорозия,изтичане
на масло и увреждане на елемент
или материал на места, където е
възможно изтичане;

●Признацинаизтичанеотстък
лата за наблюдение или индикато
рите за ниво или други визуални
помощни средства.

5.Глобаленпотенциалназатоп
ляне (ГПЗ) на газови смеси

Вхладилнатаиклиматичнатех
ника намират приложение и газови
смеси–(азеотопропниизеотропни),
които са с нисък ОРП, за които

също е необходимо да се отчита
ГПЗ.Заопределянетомусеизпол
зват следните зависимости:

Гпзсмес = Гпз1.g1 + Гпз2.g2 + ......

Гпзсмес  = ∑ Гпзi.gi

къ де то:
- ГПЗi е гло ба лен по тен ци ал на 

за топ ля не на i-та та ком по нен та;
- gi  - ма сов дял на i-та та 

ком по нен та.

при мер: 

ГПЗ на R410А (ГПЗ R410А) –
има състав R32  и R125 при ма
сови дялове 50/50.

Тогава

ГПЗR410А =  ГПЗ . R32.0,5 +
 +  ГПЗ . R125.0,5;

ГПЗR32 =  580;

ГПЗR125 =  3200;

ГПЗR410A = 580.0,5+3200.0,5=
 = 1890.

За качественотоизпълнениена
изискваниятавРегламент842/2006
на Европейския парламент са не
обходими добре подготвени спе
циалисти в тази област, които
да отговарят на изискванията за
сертификация, дадени  в Регла
мент 303/2008 на Европейския
парламент.

Ли те ра ту ра

[1] ISO 817, Refrigerants —Designation system 
[2] ISO 5149, Mechanical refrigerating systems used for cooling  
 and heating — Safety requirements
[3] SO 10298, Determination of toxicity of a gas or gas mixture
[4] Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel   
 on Climate Change, 1995
[5] Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on  
 Climate Change, 2001
[6] Рег ла мент (ЕО) № 842/2006 на Ев ро пейс кия пар ла мент  
 на Съ ве та
[7] Рег ла мент (ЕО) № 1516/2007 на Ко ми си я та 
[8] Рег ла мент (ЕО) № 1494/2007 на Ко ми си я та
[9] Рег ла мент (ЕО) № 303/2008 на Ко ми си я та
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OЦЕНкА НА влИяНИЕТо НА ХлАдИлНИТЕ АГЕНТИ въРХУ 
пРоЦЕСИТЕ НА ГлобАлНо зАТопляНЕ 

Автор: доц. д-р Н. Начев, ТУ-София

Съ щес т ву ват над 80 ра бот ни ве щес т ва, ко и то мо гат да се из пол з ват ка то хла дил ни аген-
ти. По-го ля ма част от тях имат нис ка тем пе ра ту ра на ки пе не и при ат мос фер но на ля га не 
се на ми рат в га зо об раз но със то я ние. При те чо ве в хла дил на та сис те ма, хла дил ни те аген ти 
из ти чат ди рек т но в ат мос фе ра та и в за ви си мост от фи зич ни те и хи мич ни ха рак те рис ти-
ки, те вли я ят в по-го ля ма или в по-мал ка сте пен вър ху про це си те, свър за ни с гло бал но то 
за топ ля не и про ме ни те на кли ма та, ко е то во ди до се ри оз ни вред ни въз дейс т вия на пла не-
та та. Всич ко то ва на ла га да се при ла гат кри те рии или по ка за те ли за оцен ка на то ва въз-
дейс т вие, как то от стра на на хла дил ния агент, та ка и от ця ла та хла дил на сис те ма вър ху 
окол на та сре да.

Та зи статия е във връз ка с Ев ро пейс кия стан дарт EN 378 „Хла дил ни сис те ми и тер мо-
пом пи. Изис к ва ния за бе зо пас ност и опаз ва не на окол на та сре да”  с пър ви те си две час ти. 
То зи ев ро пейс ки стан дарт е от осо бе на важ ност за про ек ти ра не и ек с п ло а та ция на хла дил ни 
сис те ми и тер мо пом пи, за що то раз г леж да въп ро са за бе зо пас ност та и вза и мо дейс т ви е то с 
окол на та сре да на хла дил ни сис те ми и тер мо пом пи.

Сцел да се постигне  комплек
сна оценка за въздействие върху
околната среда се въвежда, така
наречения, общ еквивалентен по
тенциал на затопляне ОЕПЗ. Той
трябва да включва комплексното
действие,кактонаотделнияхлади
лен агент, така и на комплектната
система като цяло.

ПоказателятОЕЗПепредназна
чензаизчисляваненаприносакъм
глобалното затопляне на климата
в резултат на използвания процес
на охлаждане. Той отчита, както
прякото въздействие на хладилния
агент върху глобалното затопля
не на климата, така и косвеното
въздействие от потребление на
енергиявпродължениенанормал
ната експлоатация на хладилната
система. Показателят е валиден
само за алтернативни системиили
алтернативни охладителни агенти
на дадено място.

за да де на сис те ма оЕзп 
включ ва:

● Прекият ефект върху глобал
ното затопляне при определени
условия на изтичане на хладилен
агент;

● Прекият ефект върху гло
балното затопляне вследствие на
излъчените парникови газове от
изолацията или други компоненти,
ако има такива;

● Косвеният ефект върху гло
балното затопляне в резултат на
емисиитенаCO2припроизводството
наенергиязаработанасистемата.

Или ОЕПЗ съчетава прекия
принос на емисиите на хладилни
агенти в атмосферата с непрякото
влияние на емисиите на въглеро
ден диоксид,  които са резултат
от използваната енергия заработа
на хладителната система за целия
експлоатационен цикъл.

Емитираните хладилни агенти
могат да имат глобален ефект
поради техните два потенциала
 първия за озоноразрушаване и
втория на затопляне.

Коефициентът ОЕПЗ, отчитащ
общото еквивалентно въздействие
върху глобалното затопляне, се
изчислява по формулата:

оЕпз=Гп31+Гп32+Гп33; (1)

къ де то:
ГП31 - Пряк гло ба лен по тен-

ци ал на за топ ля не, той от чи та 

ефек та на въз дейс т вие на те чо ве 
в сис те ма та;

ГП32 - Ефект от въз дейс т вие 
на за гу би при ре ге не ра ция или 
ре цик ли ра не;

ГП33 - Ефект на въз дейс т вие 
от пот реб ле ние на енер гия, или 
кос вен по тен ци ал на за топ ля не;

Отделните съставки от (1) се
пресмятат по изразите:

Гп31 = Гпз . L . n;  (2)
Гп32 = Гпз . m (1-α ); (3)
Гпз3 = Е. n. ß;  (4)

Къ де то:
ГПЗ -  гло ба лен по тен ци ал на 

за топ ля не на съ от вет ния хла ди-
лен агент;

L - те чо ве за го ди на - кg/газ;
n - вре ме за ра бо та на сис те-

ма та в го ди ни;
m - за ре де но ко ли чес т во хла-

ди лен агент в кg;
α - ко е фи ци ент за ре ге не ри-

ра не/ре цик ли ра не;
Е - пот реб ле ние на енер гия за 

го ди на - kWh/год.;
ß - ко е фи ци ент, кой то оп ре де ля 

ко ли чес т во то CO2 за про из вод с-
т во то на 1 kWh за ра бо та на 
сис те ма та.

за студента за студента за студента



1/2010 47

Табл. 1       

Хладилен агент R600a R134a R123 R125 R404А R12 R502

Гпз 3 1300 90 2800 3260 8100 4400

Хладилен агент R600a R134a R123 R125 R404А R12 R502

ГПЗ1 30 13000 900 28000 32060 81000 44000

ГПЗ2 5 1950 135 4200 4890 12150 6600

ГПЗ3 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

ОЕПЗ 5035 14950 6035 37200 51950 98150 55600

Табл. 2       

В тази статия се разглежда
пример за конкретно приложение
на израза (1) за определяне на
ОЕЗП на фреони: R600a, R134a,
R123, R125, R404А, R12, R502.

Приетое,чепроцесътсеизвър
швапритемпературанаизпарение
  tИ=10oСинакондензацияtK=40
oС.Течоветеса10%отзареденото
количество годишно.

Останалитехарактернивеличини
от изразите (2), (3) и (4) се прие
мат за еднакви за всички фреони
както следва:

m = 5 kg;
L = 1 kg/год.;
n = 10 години;
α  = 0,7;
ß = 0,5 kg CO2  за 1 kWh;
Е = 1000kWh за год.

От [6] са отчетени глобалните
потенциалиназатоплянезаотдел
ните хладилни агенти и са дадени
в таблица 1.

ПолученитестойностизаОЕПЗи
наотделнитесъставки:ГПЗ1,ГПЗ2,
ГПЗ3сададенивтаблица2.

от по лу че ни те ре зул та ти мо гат 
да се нап ра вят след ни те из во ди:

1. Определено влияние върху
процеса на затопляне оказва ГПЗ
на отделния хладилен агент. Тук
се очертава много слабото влия
ние на въглеводородите от група
НС, представени от R600a, един
от основните заместители на R12.
Представителят на флуорираните
парникови газове от група HCF
– 134a има значително повисок
ГПЗ и това дава отражение върху
стойността на ОЕЗП.

2. От общия анализ на разра
ботката може да се отбележи, че
енергийната ефективност е много
позначима цел за намаляване на
глобалното затопляне на климата
от самото охлаждане. Може да се
окаже, че една хладилна система,
която е ефективна, но използва
хладиленагентсповисокглобален
потенциал на затопляне, може да
бъдеподобраотеднанеефективна
система, която работи с хладилен
агент,спонисъкглобаленпотенци
ал на затопляне, но имаповишено
потребление на енергия.

заключение

Чрезизползванетонаобщияек
вивалентенпотенциалназатопляне,
който отчита общото еквивалентно

въздействие, е възможно да се
определи ефективно средство за
намаляване на влиянието на хла
дилната система върху глобалното
затоплянеипроменитенаклимата.

Това може да се отрази, както
в процеса на проектиране, така и
при намаляване потреблението на
енергия за съответната хладилна
системачрезподобряваненаенер
гийната й ефективност.

Проверката за пропуски и пре
дотвратяваненатечовенахладил
ни агенти, както и регенерацията
и рециклирането на хладилните
агенти се явяват важни действия
за постигане на основната цел 
намаляваненавъздействиетовърху
процесите на глобално затопляне
и промените в климата.

[1] ISO 817, Refrigerants —Designation system 
[2] ISO 5149, Mechanical refrigerating systems used for cooling  
 and heating — Safety requirements
[3] Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on  
 Climate Change, 1995
[4] Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on  
 Climate Change, 2001
[5] EN 378-1:2008, Refrigerating systems and heat pumps —   
 Safety and environmental requirements — Part 1: Basic re  
 quirements, definitions, classification and selection criteria
[6] EN 378-2:2008, Refrigerating systems and heat pumps —   
 Safety and environmental requirements — Part 2: Design,   
 construction, testing, marking and documentation
[7] Рег ла мент (ЕО) № 842/2006 на Ев ро пейс кия пар ла мент  
 на Съ ве та
[8] Рег ла мент (ЕО) № 1516/2007 на Ко ми си я та 

Ли те ра ту ра
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Хасково 6300 
бул. "Съединение" 67 
тел.: + 359 38 / 60 31 40
 + 359 38 / 66 33 78
факс: + 359 38 / 60 31 21
e-mail: less@erato.bg

МАРГАРИТА  

Къщата е двуетажна с обща площ 127.28 кв.м. 
Първият етаж се състои от антре, дневна, кухня, тераса, 
две спални и баня с WC.
На втория етаж са разположени две спални с тераса.

Добре  дошли  в  своя  нов  дом !

www.loghome.erato.bg
ÅÐÀÒÎ ËÅÑ OÎÄ
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нови книги

Ав то р: 
Олдржих Шурек

нови книги

Кни га та ”Енер гий на ефек тив ност на сгра ди те и тех ни те 
сис те ми и ин с та ла ции”  е ори е ни ра на към про ек тан ти те на 
енер го кон су ми ра щи сград ни ин с та ла ции,  и соб с т ве ни ци те на 
сгра ди, как то и  към сту ден ти те, обу ча ва щи се по ба ка-
ла вър с ки и ма гис тър с ки прог ра ми,  и мла ди те спе ци а лис ти 
в об ласт та на стро и тел но то про ек ти ра не, пас пор ти зи ра не, 
ек с п ло а та ция на сгра ди те (енер ге ти ка и елек т ро об за веж да не), 
сград ни оце ни те ли (в т.ч. оди то ри).

В кни га та е пред ло же на схе ма  и  ин дек си  за оцен ки 
на енер гий на ефек тив ност за сгра да та, ней ни те сис те ми 
и го ля ма част от енер го кон су ми ра щи те уре ди в тех ни те 
ин с та ла ции. 

Кни га та е на ра зпо ло же ние на чи та те ли те в тех ни чес-
ки те кни жар ни ци в ТУ, УАСГ, ВТУ”Т.Каб леш ков”, Из да тел с т во 
”Тех ни ка”-пл.Сла вей ков, Со фия, Тех ни чес ка кни жар ни ца-Вар на,ул.
Сан Сте фа но,ТУ-Ру се, ТУ-Плов див, ТУ-Габ ро во, как то и за дос-
тав ка на дреб но и ед ро. 

За кон так ти и за яв ки:
Тел. 02/ 9709 280,  е-mail: dimitrov_intelligentenergy@Yahoo.com

В прак ти ку ма са да де ни ос нов ни те ха рак те рис ти ки на 
ор га нич ни те го ри ва - твър ди, теч ни и га зо об раз ни, как то и 
те о ре тич ни те ос но ви на сте хи о мет ри я та на про це са го ре не. 
По ка за ни са прак ти чес ки из чис ле ния, свър за ни със сте хи о мет-
ри я та на про це са го ре не, оп ре де ля не на обе ми те на въз ду ха, 
не об хо дим за пъл но то окис ле ние на го ри ми те еле мен ти, как то 
и про дук ти те на го ре не то. Да де на е ме то ди ка за топ лин ни 
из чис ле ния на па ро ге не ра тор с прак ти чес ко из чис ле ние. Осо-
бе но вни ма ние е от де ле но на оп ре де ле ни кон с т рук ции, па ро-
ге не ра то ри за из бор, как то и из бор на ар ма ту ра към тях.

Прак ти ку мът по го рив на тех ни ка и тех но ло гии е пред наз-
на чен за сту ден ти те от Уни вер си те та по хра ни тел ни тех но-
ло гии - Плов див, но мо же да се из пол зу ва и от сту ден ти те в 
дру ги уни вер си те ти, как то и от ши рок кръг спе ци а лис ти от 
прак ти ка та, за ни ма ва щи се с го рив на тех ни ка и тех но ло гии.

 Кни га та е на ра по ло же ние на чи та те ли те в кни жар ни-
цата на УХТ-Пловдив.

Ав то ри: 
Проф. д-р инж. Ге ор ги Въл чев
Доц. д-р инж. Ви о ле та Ра ше ва 
Гл. ас. д-р инж. Ста нис ла ва Та ше ва

Ав то р: 
Д-р доц. инж. Александър 
Димитров

Ново издание 
на книга "Камини"

Сборник от съвети и план-схеми за това как да се изгради 
камина в апартамент, на вилата и в градината. 

Посочени са основни формули за изчисление на формата и 
оразмеряване на горивната камера, тяговата част, комините 
в комбинация с топлообменник, печка и др., необходими при 
изграждане на камина. Описан е и начин за изграждане на 
съоръжения за опушване на хранителни продукти в домашни условия.

Изданието е предназначено за най-широк кръг читатели.

Енер гий на 
ефек тив ност на 

сгра ди те и 
тех ни те сис те ми 

и ин с та ла ции

Практикум по
горивна техника 

и технологии

Книга "Камини" може да бъде закупена в магазинната мрежа 
на фирмите дистрибутори на ''Ерато" АД

Благоевград
Бургас
Бургас
Варна
Варна
Варна
В.Търново
Видин
Враца
Габрово
Гоце Делчев
Г.Оряховица
Казанлък
Кърджали
Ловеч
Пазарджик
Перник
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Разград
Русе
Самоков
Силистра
Смолян
София
София
София
София
София
София
София
София
Ст. Загора
Хасково
Хасково
Хасково
Шумен
Ямбол

„Топлотехника" ЕООД
ЕТ "Ив8  Иванка Русинова"
"Термал Инженеринг" ООД
"Зизи" ООД
"Стубел  5" ЕООД
ЕТ "ИЛИОС  Я. Моллова"
СД "Термоавтоматика"
ЕТ "Климата 90"
"ГИЛ" ООД
„Ковачев Инженеринг“ ЕООД
"Новатерм  ДП" ООД
"НИКО  96" ЕООД
"Термокомфорт България" ООД
"МК" ООД
"Термоинвест" ЕООД
ЕТ "Валисто  В. Димитрова"
„Топло Ефект Инженеринг“ЕООД
"ВС Инженеринг" ООД
 "Термаексперт плюс" ООД
„Андромеда7“ ООД
„ЙОВ“ ЕООД
"Стема РС" ООД
"Зарев" ООД
"Камо" ООД
"Родопи Терм" ЕООД
"Некотерм" ООД
"Термокомфорт" ООД
"Ератерм Тотал" ООД
„Ера Терм“ ООД
"Протерм 2005" ООД
„МБМ Термекс“ ЕООД
„Евротерм Инженеринг“ ООД
„МТерм“ ЕООД
"ФАН" ООД
„Топломаркет“ ООД
"Ерато Инженеринг" ООД
"Ерато Клима" ООД
"Топлоснабдяване 2000" ООД
ЕТ "Нора  ГКП"

073/ 83 29 62
056/ 81 29 41
056/ 87 87 60
052/ 51 06 55
052/ 61 37 19
052/ 31 09 31
062/ 63 97 47
094/ 60 63 31
092/ 65 44 95
066/ 80 34 61
0751/ 6 11 71
0618/ 6 47 67
0431/ 6 37 67
0361/ 6 20 80
068/ 60 00 13
034/ 44 24 34
076/ 69 99 61
032/ 96 07 71
032/ 66 69 99
032/ 64 70 50
084/ 66 03 53
082/ 82 82 37
0722/ 2 92 34
086/ 82 16 81
0301/ 6 53 72
02/ 973 33 03
02/ 955 91 17
02/ 875 10 25
02/ 979 70 16
02/ 975 32 00
02/ 973 74 51
02/ 483 99 43
02/ 826 64 30
042/ 25 70 14
038/ 66 54 42
038/ 66 55 53
038/ 66 12 00
054/ 83 09 80
046/ 66 94 09

Цена 7.91 лв.
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