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изложения

МАЙ

09.05 - 15.05 
ИЗЛОЖЕНИЕ ТЪРГОВИЩЕ 2010 
Търговище
 
11.05 - 16.05 
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР НА 
ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ И 
ТЕХНОЛОГИИ  
Пловдив 

11.05 - 16.05 
BOATS AND SPORTS EXPO 
Пловдив 

11.05 - 16.05 
БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ 
Пловдив 

11.05 - 16.05 
ИМПРЕСИЯ 
Пловдив 

11.05 - 16.05 
МЕБЕЛТЕХ 
Пловдив 

11.05 - 16.05 
СТРОЙТЕХ ПРОЛЕТ 
Пловдив 

11.05 - 16.05 
ХОРЕКА 
Пловдив 

14.05 - 15.05 
ЖИВОТНОВЪДСТВО - ПЛЕВЕН 2010 
Плевен 

26.05 - 29.05 
MACHTECH EXPO 
София 

26.05 - 29.05
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 
София 

26.05 - 29.05 
ХЕМУС 
Пловдив 

ЮНИ
 
01.06 - 05.06 
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА 
ПАНАИРЕН ПЛАКАТ 
Пловдив 

01.06 - 05.06 
ПРИНТКОМ 
Пловдив
 
03.06 - 05.06 
РАЗУМНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
ЕНЕРГИЯТА И ВОДАТА ЗА 
ОПАЗВАНЕ НА ПЛАНЕТАТА 

ТРАДИЦИЯ, ИНОВАЦИЯ, ДИЗАЙН 
Международно изложение в Милано, Италия

Пред с та ви те ли на ЕРА ТО по-
се ти ха меж ду на род но то из ло же ние 
Mostra Convegno Expocomfort (MCE), 
със то я ло се от 23 до 27 март 
2010 г. в гр. Ми ла но Ита лия. Със 
сво я та 50 го диш на ис то рия, MCE,  
е из к лю чи тел но по пу ля рен фо рум 
за пред с та вя не на но ви тех но ло-
гии, ка са е щи ком фор та в жи во та 
на хо ра та. 

Тридесет и седмото из да ние на 
из ло же ни е то от но во зат вър ди ре-
пу та ци я та му на во де що све тов но 
съ би тие в об ласт та на отоп ле ни е то, 
вен ти ла ци я та, кли ма ти за ци я та и 
ВиК ин с та ла ци и те.

MCE, не из мен но, прив ли ча во-
де щи те све тов ни ком па нии, пре-
дос та вяй ки им от лич на въз мож ност 
за пред с та вя не на ино ва ци он ни те 
им кон цеп ции, фор ми рай ки но ви те 

тех но ло гич ни стан дар ти за те зи 
сек то ри на ин дус т ри я та.

изложения изложения
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изложения изложения изложения

ЕРАТО НА МЕжДуНАРОДНА ИЗлОжбА ЕНЕРгИЙНА ЕфЕкТИВНОсТ 
И ВъЗОбНОВЯЕМИ ЕНЕРгИЙНИ ИЗТОчНИЦИ 

Мо дер ни ре ше ния за отоп ле-
ни е то на до ма, пред с та ве ни на 
ек с по зи ци я та на „ЕРА ТО” АД, мо-
же ха да ви дят по се ти те ли те на 
Меж ду на родния кон г рес и из лож ба 
за ЕЕ и ВЕИ, ор га ни зи ра ни от Виа 
Ек с по от 14 до 16 ап рил в Ин тер 
Ек с по Цен тър. 

бла го да ре ние на пре циз но ре гу ли-
ра ния го ри вен про цес.

Дру ги из де лия, соб с т ве но про-
из вод с т во, ко и то Ера то пред с та ви 
по вре ме на из лож ба та са  во до-
г рей ни те кот ли  Erato Pelletherm за 
отоп ле ние на би то ви и фир ме ни 
обек ти, пос ред с т вом го ри во пе ле-

Фо ру мът, кой то се про веж да за 
6-ти по ре ден път се ут вър ди ка то 
един от во де щи те за ре ги о на на 
Юго из точ на Ев ро па. Фирма "Ера то" 
бе сред 110-те из ло жи те ли, по каз-
ва щи най-но ви те про дук ти и ус лу-
ги в об ласт та на въ зоб но вя е ми те 
енер гий ни из точ ни ци.

Ак цен тът във фир ме но то пред с-
та вя не бе пос та вен вър ху пе лет ни те 
го рел ки от се ри я та Erato GP, про-
из веж да ни в сис те ма та на „ЕРА ТО 
ХОЛ ДИНГ” АД. Са мо то учас тие на 
меж ду на род ния фо рум е про дъл-
же ние на стар ти ра ла през март 
рек лам на кам па ния под над с лов 
„Ком форт на нис ки це ни”, це ля ща 
по пу ля ри зи ра не на бъл гар с кия па зар 
имен но на те зи из де лия. Го рел ки 
Erato GP са пред наз на че ни за из га-
ря не на пе ле ти от дър ве си на и се 
мон ти рат към раз лич ни во дог рей ни 
кот ли, с ко е то се пос ти га смя на на 
го ри во то във ве че из г ра де ни отоп-
ли тел ни ин с та ла ции. От ли ча ват се 
с ви со ка ефек тив ност на из га ря не, 

тър 12, 14 мм, ко и то се пред ла гат 
на па за ра на из к лю чи тел но доб ри 
це ни. То ва ка чес т во пра ви кот-
ли те от серията Erato Pelletherm 
осо бе но ат рак тив ни. 

Стой ност та на ин вес ти ци я та 
в те зи на пъл но ав то ма ти зи-
ра ни съ о ръ же ния се ком пен-
си ра от це на та на на по ло ви-
на по-ев ти но то го ри во, ко е то 
те мо гат да опол зот во ря ват. 

Вни ма ни е то на по се ти те ли те 
прив ли ча ха и топ ло въз душ на пе-
лет на ка ми на Pony PS 9, пред-
наз на че на за отоп ле ние на ви ли, 
къ щи, ме ха ни и дру ги обек ти с 
отоп ля е ма площ до 80 кв.м., как то 
и ве че поз на ти ят на на шия па зар 
пи ро ли зен ко тел Erato Pyrotherm, 
из га рящ дър ва с влаж ност до 20 
%, кой то е фаб рич но под гот вен с 
вра тич ка с от вор за бърз мон таж 
на пе лет на го рел ка с цел пре ми-
на ва не към из га ря не на пе ле ти и 
кос тил ки от че ре ши.

Ка то ця ло спе ци а лис ти те на 
фир ма та от чи тат за си лен ин те рес 
към пред с та ве ни те из де лия, ко е то 
е очак ва но, тъй ка то "ЕРА ТО" АД 
е сред во де щи те име на в отоп ли-
тел ния бранш в стра на та.

ти или пло до ви кос тил ки. Важ но 
пре дим с т во на Erato Pelletherm е 
въз мож ност та за из га ря не на пе ле ти 
с раз лич ни ка чес т во и го ле ми на. 
Ос вен стан дар т ни те с ди а мет ри 6 
и 8 мм, те мо гат да ра бо тят и с 
т.нар. ин дус т ри ал ни пе ле ти с ди а ме-
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изложения изложения

MЕжДуНАРОДНА кОНфЕРЕНЦИЯ И ИЗлОжбА ЗА 
ЕкОлОгИЯ “РАЗуМНО ИЗпОлЗВАНЕ НА ЕНЕРгИЯТА 

И ВОДАТА ЗА ОпАЗВАНЕ НА плАНЕТАТА” 

3-5 юни 2010, НДК, Со фия 

Виа Експо ор га ни зи ра меж ду-
на род ния b2b фо рум под мо то то 
„Ра зум но из пол з ва не на енер ги я та 
и во да та за опаз ва не на пла не та-
та”, кой то включ ва кон фе рен ция и 
из лож ба. Съ би ти е то е под еги да та 
на Ми нис тер с т во на окол на та сре да 
и во ди те и Аген ци я та по енер гий на 
ефек тив ност. 

Сред пар т ньо ри те от чуж би на са 
German Water Partnership, European 
Water Partnership, Netherlands Water 
Partnership и Netherlands Waste 
Management Partnership, European 
Organisation of Strategic Planning, 
WADE (Све тов на та асо ци а ция за 
де цен т ра ли зи ра но про из вод с т во 
на енер гия) и др, а от Бъл га рия 
- бран шо ви те ор га ни за ции: Бъл-
гар с ка асо ци а ция по ре цик ли ра не, 
Енер гий на аген ция Плов див, ИГ 
Па сив ни сгра ди Бъл га рия, Бъл гар с ка 
асо ци а ция за изо ла ции в стро и-
тел с т во то, Бъл гар с ка та асо ци а ция 
по во ди те. 

Из лож ба та и кон фе рен ци я та ще 
бъ дат мяс то за об мен на идеи и 
ино ва тив ни прак ти ки в об ласт та на:

- енер гий на та ефек тив ност – на-
ма ля ва не на енер го пот реб ле ни е то, 
ин те ли ген т ни сгра ди, ко ге не ра ция, 
по ви ша ва не на енер гий на та ефек-
тив ност в сград ния фонд

- уп рав ле ни е то на вод ни те 
ре сур си, ра ци о нал но из пол з ва не 
на во да та в про миш ле ност та и 
об щес т ве ния сек тор, тре ти ра не – 
тех но ло гии и обо руд ва не

-  от па дъ ци те ка то це нен ре-
сурс - ме нидж мънт, де по ни ра не, 
тре ти ра не, ре цик ли ра не 

Ор га ни за то ри те очак ват над 250 
учас т ни ци в кон фе рен ци я та - спе ци-
а лис ти, ме ни джъ ри и кон сул тан ти. 
Ка то лек то ри са по ка не ни ек с пер ти 
от Бъл га рия и от Гер ма ния, Хо-
лан дия, САЩ, Да ния, Фин лан дия, 
Ир лан дия, Че хия, Фран ция, Бел-
гия. Из пъл ни тел ни ят ди рек тор на 
WADE – Све тов на та асо ци а ция за 

де цен т ра ли зи ра но про из вод с т во на 
енер гия (САЩ) ще ръ ко во ди па не-
ла за де цен т ра ли зи ра на енер гия / 
ко ге не ра ция.

Хо лан дия ка то све то вен ли дер в 
раз ви ти е то и при ла га не то на еко ло-
гич ни прак ти ки и ноу-хау ще бъ де 
стра на във фо кус. В рам ки те на 
кон фе рен ци я та и из лож ба та ще има 
Ко лек тив но учас тие на хо лан д с ки 

фир ми, ре а ли зи ра но със съ дейс т-
ви е то на Ико но ми чес кия от дел към 
По сол с т во на Крал с т во Холандия.

На из лож ба та ще бъ дат пред с-
та ве ни но ви тех но ло гии, про дук ти 
и ус лу ги. Учас т ни ци те ще имат 
въз мож ност за съз да ва не на ди рек-
т ни биз нес кон так ти с ме ни джъ ри, 
ин вес ти то ри, пред с та ви те ли от об-
щи ни те, фи нан со ви ин т си ту ции, ар-
хи тек ти, стро и тел ни пред п ри е ма чи 
и спе ци лис ти от всич ки бран шо ве 
на ико но ми ка та. Ин те рес за учас тие 
са за я ви ли и фир ми от Гер ма ния, 
Бъл га рия, Тур ция, Гър ция, Ита лия, 
Ис па ния. 

Цел та на ор га ни за то ри те от Виа 
Ек с по е фо ру мът да съ дейс т ва за 
внед ря ва не то на ино ва тив ни еко ло-
гич ни прак ти ки, ко и то ще ока жат 
по ло жи те лен ико но ми чес ки ефект 
вър ху ус той чи во то раз ви тие на 
ре ги о на и ще спо мог не в бор ба та 
с кли ма тич ни те про ме ни.

http://www.viaexpo.com
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изложения изложения изложения

ИЗ лО жЕ НИЕ ISK-SODEX 
В ТуР ЦИЯ

Учас ти е то на ЕРА ТО на меж ду-
на род но то из ло же ние ISK-SODEX, 
Ис тан бул Тур ция се пре вър на в 
тра ди ция за фир ма та, раз ви ва ща 
дей ност та си на тур с кия па зар, 
ве че по ве че от 10 го ди ни.

на площ от око ло 55 000 кв.м., в 
об що 11 па ла ти  и повече от 80 
000 по се ти те ли от различни стра-
ни.  Бла го да ре ние на ге ог раф с ко то 
си раз по ло же ние и 71 ми ли он но то 
си на се ле ние Тур ция се очер та ва 
ка то един многообещаващ па зар. 
Тя пре дос та вя стра те ги чес ка вра-
та за  биз не са меж ду рас тя щи те 

ико но ми ки от Юго из точ на Ев ро па, 
Сред ния Из ток и Цен т рал но Ази-
ат с ки те стра ни и по пу ляр ност та на 
из ло же ни е то ISK SODEX на рас т ва 
с вся ко из да ние.

В пред с та вя не то на ЕРА ТО та зи 
го ди на ак цен та бе пос та вен  вър ху 
съ о ръ же ни я та за опол зот во ря ва не 
на би о ма са (пе лет ни го рел ки, кот-
ли и ка ми ни), 

Друг ак цент от ек с по зи ци я та, 
кой то фо ку си ра вни ма ни е то бя ха  

из де ли я та ко и то 
са тра ди ци он-
но про из вод с-
т во за фир ма-
та, а имен но 
елек т ро кот ли и 
алу ми ни е ви ра-
ди а то ри в раз-
лич ни цве то ве, 
удов лет во ря ва-
щи из с к ва ни я та 
на мо дер ния ин-
те ри ор.

У с  п е ш  н о -
то пред с та вя не 
на “Ера то“ АД 
на из ло же ни е то 

ISK-SODEX е по ред но то пот вър ж-
де ние, че то ва е по со ка та, в ко я то 
тряб ва  да про дъл жим да ра бо тим 
и за нап ред, обоб ща ва след ме роп-
ри я ти е то изпълнителният ди рек тор 
на фир ма та – инж. Ма рин Ма ри нов.

ISK-SODEX, ко е то се със тоя от 6 
до 8 май 2010г. е най-го ля ма та ОВК 
из лож ба, про веж да на през го ди на в 
Ис тан бул и ал тар на тив но в Ан та лия.  
Oрганизатор на из ло же ни е то е 
Hannover Messe Sodeks Fuarcilik 
AS, ка то в тазгодишното издание 
то съб ра ре кор ден брой из ло жи те ли 

Изложбения център

Оркриване на изложението

Фирмената 
експозиция на 
Ерато провокира 
интереса на 
посетителите 
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сТуДЕНТИ ОТ ТРАкИЙскИЯ уНИВЕРсИТЕТ 
НА пОсЕЩЕНИЕ В ЕРАТО

обучение обучение обучение

Сту ден ти от Тра кийс кия уни вер-
си тет в Ста ра За го ра, обу ча ва щи 
се в спе ци ал нос ти те „Аг рар но ин-
же нер с т во” (III курс) и „Еко ло гия 
и опаз ва не на окол на та сре да” 
(IV курс) бя ха на по се ще ние във 
фир ма ЕРА ТО, гр. Хас ко во. 

Ви зи та та, със то я ла се на 12 ап-
рил, е про дъл же ние на фир ме на та 
по ли ти ка на ЕРА ТО за под по ма га-

не на вис ши те учеб ни за ве де ния 
в стра на та, под гот вя щи кад ри по 
спе ци ал нос ти, има щи до пир ни точ ки 
с нап рав ле ни я та отоп ле ние, кли ма-
ти за ция, вен ти ла ция.

Сту ден ти те, пред вож да ни от 
доц. Раш ко Ге ор ги ев, раз г ле да ха 
про из вод с т ве ни те ха ле та на фир-
ма та и се за поз на ха с про це са на 
про из вод с т во на съ о ръ же ни я та за 

опол зот во ря ва не на би о ма са – кот ли 
и пле те ни го рел ки. Те по се ти ха и 
ба за та за про из вод с т во то на са-
ми те го ри ва, а имен но дър вес ни 
пе ле ти, енер гий ни трес ки, кос тил ки 
от че ре ши, как то и тра ди ци он ни те 
дър ва за ог рев с влаж ност до 20 
%. Из пъл ни тел ни ят ди рек тор на 
„ЕРА ТО” АД - инж. Ма рин Ма ри нов 
ги за поз на с ре а ли зи ра ни ят на те ри-
то ри я та на гр. Хас ко во, Ев ро пейс ки 
про ект - “Зе ле на Енер гия”

Оби кол ка та им за вър ши в пър-
вия хи пер мар кет в стра на та за 
отоп ли тел на тех ни ка - Топ ло мар-
кет Хас ко во, къ де то на раз дя ла и 
гос ти те от Тра кийс кия уни вер си тет 
и до ма ки ни те от ЕРА ТО из ра зи ха 
за до вол с т во то си от про ве де на та 
сре ща и се раз де ли ха, по же ла вай ки 
си сът руд ни чес т во то да про дъл жи 
и за нап ред и до но ви сре щи.

учЕбЕН ЦЕНТъР 
ЕРАТО

Учебен център ЕРА ТО про дъл-
жа ва по ре ди ца та про фе си о нал ни 
кур со ве за по ви ша ва не ква ли фи ка-
ци я та на ин с та ла то ри те, мон ти ра-
щи и об с луж ва щи съ о ръ же ни я та, 
пред ла га ни от фир ма та.

С цел по-де тайл но за поз на ва-
не с пе лет ни го рел ки от се ри я та 
ERATO GP и го ри ва та, опол зот во-
ря ва ни от тях, как то и оси гу ря ва-
не то на ка чес т вен и без п роб ле мен 
мон таж и сер виз, фир ма „Ера то” 
АД ор га ни зи ра ед нод нев но тех ни-
чес ко обу че ние за ин с та ла то ри те 
от дис т ри бу тор с ки те фир ми, включ-
ва що след ни те мо ду ли:

І. го ри ва – об щи ха рак те-
рис ти ки, ка те го ри за ция, ка чес т ва, 
ка ло рич ност.

ІІ. пе лет ни го рел ки – изис к-
ва ния за мон таж, пуск, нас т рой ка.

ІІІ. сер виз – изис к ва ния, прак-
ти чес ки за ня тия.

Обу че ни е то за пелетните 
горелки се про ве де в Топ ло мар-

кет, гр. Хас ко во, на пред ви де ни те 
за цел та да ти 25, 26 и 31 март, 
като за я ви ли те же ла ние за учас тие, 
бяха разделени на малки гру пи, от 
по 10-12 чо ве ка, с цел постигане 
на по-качествен учебен процес.
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МЕжДуНАРОДНО 
ОбучЕНИЕ В 

ЦЕНТРАлАТА 
НА HargaSSnEr, 

АВсТРИЯ

Сер виз ни те ни спе ци а лис ти се 
за вър на ха от двуд нев но обу че ние 
във фир ма Hargassner, Австрия, 
чий то пред с та ви тел за Бъл га рия 
е имен но „ЕРА ТО” АД. Обу че ни е-
то се про ве де на 8 и 9 ап рил в 
цен т ра ла та на ав с т рийс ка та фир ма, 
на ми ра ща се в град Weng, и в 
не го взе ха учас тие още сер виз ни 
спе ци а лис ти от Фран ция, Ис па ния, 
Ан г лия, Ук рай на и Че хия.

Фир ма Hargassner e во де ща сред 
про из во ди те ли те в За пад на Ев ро па-
на кот ли за пе ле ти и чипс и ка то 
та ка ва пос та вя ви со ки кри те рии за 
из пъл не ние към всич ки пар т ньо ри, 
с ко и то ра бо ти. Под чи не но, имен но 
на та зи цел бе и обу че ни е то на 
спе ци а лис ти те, мон ти ра щи из де ли-
я та в Ев ро па.

През пър вия ден учас т ни ци те 
бя ха за поз на ти с тех ни чес ки те ха-
рак те рис ти ки на кот ли те Hargassner, 
елек т рон ни те мо ду ли за уп рав ле ние, 
как то и с въз мож нос ти те за кас кад-
но ин с та ли ра не в ин с та ла ции при 
изис к ва не за мощ ност, по-го ля ма 
от 200 kW. 

Вто ри ят ден пре ми на в прак-
ти чес ки за ни ма ния – нас т рой ва не 
и по чис т ва не на съ о ръ же ни я та, 

смя на на ре зер в ни час ти в слу чай 
на пов ре да.

Спе ци а лис ти те на „ЕРА ТО” АД 
са еди но душ ни, че обу че ни е то, 
пре ми на ло при пер фек т на ор га ни-
за ция, е из к лю чи тел но по лез но за 
ин с та ла то ри те в тях на та ра бо та, 
ка са е ща про дук ти те на ав с т рийс кия 
про из во ди тел Hargassner. 

 Нов модел 
котел Hargassner 
200 kW

Всеки участник в обучението разполагаше със собствен учебен 
модул и имаше отличната възможност да изпробва на практика 
настройването на съоръжението.

 Подмяна на
резервни части
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РАЗРАбОТВА НОВА сОлАРНА ТЕхНОлОгИЯ

Google е из вес тен най-ве че с ин тер нет тър сач ка та 
си, но се га ком па ни я та ис ка да нав ле зе и в „зе ле ни-
те тех но ло гии”. През 2007 г. от фир ма та анон си ра ха 
же ла ни е то за ин вес ти ции в чис та и зе ле на тех но ло гия 
и на ме ре ни я та си за соб с т ве ни раз ра бот ки в об ласт та 
на ал тер на тив на та енер гия. Ин же не ри те на Google 
са на со чи ли уси ли я та си към со лар ни те тех но ло гии. 
Всич ки зна ем, 
че слън че ва-
та енер гия е 
чис то и зе ле но 
го ри во. Це на та 
на слън че ви те 
па не ли, оба че, 
се явя ва преч-
ка за опол зот-
во ря ва не то на 
та зи енер гия в 
по-го лям ма-
щаб.  Се га от 
Google въз на ме ря ват да пред ло жат соб с т вен слън чев 
па нел с 25 % по-нис ка це на. Те раз ра бот ват но ва 
тех но ло гия за ев ти на слън че ва енер гия. Bill Weihl, 
от го ва рящ за нап рав ле ни е то въ зоб но вя ема енер гия 
в ком па ни я та и бивш про фе сор от Ма са чу зетския 
тех ни чес ки уни вер си тет, ко мен ти ра: „То ва, ко е то по лу-
ча ва ме е 2.5 – 4 $ за ват ка то ка пи тал на стой ност. 
Та ка ин вес ти ци я та в 250 ме га ва то ва ин с та ла ция ще 
бъ де от по ря дъ ка на 600 ми ли о на до 1 ми ли ард 
до ла ра, ко е то е зна чи тел на су ма.” При те зи раз че ти 
це на та за kWh ще е 12-18 цен та.

Тех но ло ги я та се със тои в след но то. Слън че ви те 
лъ чи, пос ред с т вом ог ле да ла, ще бъ дат на соч ва ни към 
сус б с тан ция, от ко я то след заг ря ва не се по лу ча ва 
па ра. Па ра та от своя стра на ще зад виж ва тур би на, 
ге не ри ра ща елек т ри чес т во.

Bill Weihl спо де ля пос ти же ни я та на не го ва та ком-
па ния. „Ние про уч вах ме дос та не о би чай ни ма те ри а ли, 
как то за реф лек тив на та по вър х ност на ог ле да ла та, 
та ка и за ос но ва та вър ху ко я то ще се мон ти рат те. 
На дя ва ме се, че ще има ме ог ле да ла, ко и то ще бъ дат 
по-ев ти ни от из пол з ва ни те в мо мен та”.

От Google въз на ме ря ват да раз ра бо тят но ва та 
тех но ло гия до ня кол ко ме се ца, след ко е то за поч ват 
ус ко ре ни тес то ве на хе ли ос та ти те, ин с та ли ра ни в 
пус ти ня та. Ком па ни я та се е на со чи ла и към дру га 
тех но ло гия – та зи на тур би ни те, ко и то ще про из веж-
дат елек т ри чес т во от сл. енер гия, вмес то от при ро ден 
газ. Weihl не крие ен ту си аз ма си за бъ де ще то. „В 
рам ки те на 2-3 го ди ни ще де мон с т ри ра ме пи ло тен 
про ект, зна чи те лен по ма щаб, за ге не ри ра не на 
елек т ри чес т во и той ще бъ де ма со во при ло жим при 
се бес той ност, ре зул тир ща в це на на елек т ри чес т во то 
от по ря дъ ка на 5 цен та за kWh”.

Цел та на фир ма та е ал тер на тив на та фор ма на 
енер гия да бъ де по-ев ти на от въг лища та. До се га 
Google ин вес ти ра ше в дру ги зе ле ни ком па нии, но 
сти гай ки до зак лю че ни е то, че на по ве че то от тях 
им лип с ват дос та тъч но ино ва тив ни идеи за пре о-
до ля ва не на за ви си мост та от фо сил ни го ри ва, се га 
цел та на фир ма та е да раз ра бо тят соб с т ве на чис та 
и зе ле на тех но ло гия.

Най-нап ред хо ра та от Google сло жи ха в ред соб-
с т ве ния си дом. В цен т ро ве те за дан ни на фир ма та 
тряб ва да са си гур ни, че 300 ми ли о на уеб тър сач ки 
ра бо тят глад ко. Те зи тър сач ки кон су ми рат зна чи тел но 
ко ли чес т во елек т ри чес т во, за то ва ръководството на  
фир ма та пос та ви пре диз ви ка тел с т во пред соб с т ве ния 
си екип ин те лек ту ал ци да пред ло жат по-ефек ти вен 
и по-мал ко енер го е мък ва ри ант. Пред п ри е ти те мер ки 

до веж дат до ре ду ци ра не на по ло ви на на кон су ма ци я та 
на сър въ ри те. В цен т ра ла та на Google – Mountain 
View в Ка ли фор ния са ин с та ли ра ни слън че ви па не-
ли, про из веж да щи 1.6 MW енер гия. Спо ред Bill Weihl 
ефек тът е дос та при я тен. „Спес тя ва ме дос та па ри, 
пра вей ки са ми те се бе си по-ефек тив ни”.



6300 хасково, бул. "съединение" 67
тел.: 038/ 60 30 44; 60 30 46
факс: 038/ 60 30 45
e-mail: office_haskovo@erato.bg

1592 софия, ул. "Неделчо бончев" 10
тел.: 02/ 978 3990; 978 7860
факс: 02/ 978 0744
e-mail: office_sofia@erato.bg



1/201012

новини от света новини от света

Абу ДАбИ ВъЗНАМЕРЯВА ДА пОсТРОИ пъРВИЯ НАпълНО 
ЗЕлЕН гРАД

Ко га то го во рим за Сред на и Из точ на Азия си 
пред с та вя ме не гос топ ри е мен пуст те рен, из га ря що 
слън це и пя съч ни дю ни. Абу Да би е най-го ля мо то и 
най-на се ле но то от се дем те емир с т ва, ко и то об ра зу ват 
Обе ди не ни те араб с ки емир с т ва.  Част от не го ва та 
не гос топ ри ем на те ри то рия ще бъ де пре вър на та в 
пър вия в све та въг ле род но не за ви сим град в ид ва-
щи те 5-10 го ди ни. То зи зе лен гард, на ре чен Мас дар 
(Masdar)  ще бъ де из г ра ден без да се из пол з ват 
за мър ся ва щи тех но ло гии и фо сил ни го ри ва и ще 
бъ де дом за 50 000 ду ши. 

Го ля ма та иро ния е, че гра дът ще се на ми ра в 
стра на, ко я то е во дещ све то вен про из во ди тел имен-
но на фо сил ни го ри ва. Ар хи тек ти те и кон с т рук ту ри те 
твър дят, че гра дът ще бъ де зах ран ван с раз лич ни 
фор ми на въ зоб но вя е ма енер гия, вклю чи тел но слън-
че ва и вя тър на.

стра дат от за мър ся ва не, при чи не но от въг ле ро ден 
дву о кис. Ня ма да има и не бос тър га чи. За да се 
прид виж ват хо ра та ще тряб ва да пол з ват под зем-
на тран с пор т на сис те ма или прос то да хо дят пе ша.

Пред виж дат се без пи лот ни так си та, ко и то ще се 
дви жат вър ху маг нит ни рел си до же ла на та от път-
ни ци те дес ти на ция.

Мас дар не е да леч на меч та. Ня кои от стро и тел ни те 
ра бо ти ве че са стар ти ра ни. Във фи нан со во от но ше ние 
из г раж да не то на то зи 
град ще дос тиг не су ма 
меж ду 15 и 30 ми ли-
ар да до ла ра. Про ек тът 
се фи нан си ра от  Шейх 
Ха ли фа бин За йед бин 
Сул тан Ал На хан, кой то 
е по том с т вен вла де тел 
на Абу Да би.

Ди зай не ри-
те на гра да 
на бъ де ще то 
ще из пол з ват 
ня кои от тех-
но ло ги и те, ин-
с пи ри ра ни от 

кон цеп ци и те за лун ни ба зи. Бла го да ре ния на те зи 
тех но ло гии на жи те ли те на Мас дар ще бъ дат оси гу ре ни 
ком фор т ни ус ло вия за жив от в пус ти ня та – же ла ни 
тем пе ра тур ни ни ва, из кус т ве на сян ка, пос ред с т вом 
„ажур на” за ве са, при я тен бриз и чист въз дух.

Да се пре о до лее го ре щи на та през де ня в пус-
ти ня та не е лес но, но ар хи тек ти те са ре ши ли да 
впрег нат ин тен зив на та слън че ва ра ди а ция в своя 
пол за. В Мас дар ще бъ дат при ло же ни ре ди ца но ви 
тех но ло гии. Пос ред с т вом мно жес т во  ог ле да ла слън-
че ва та свет ли на ще бъ де на соч ва на към цен т рал на 
ку ла, от къ де то свет ли нен сноп с ди а ме тът 1 м ще 
бъ де из п ра щан към ге не ра то ри за про из вод с т во на 
елек т ри чес т во. Над гра да ще се из ви ся ва ог ро мен 
LED дис п лей, мон ти ран вър ху вя тър на тур би на. 
Ко га то дис п ле ят по каз ва си ня свет ли на то ва ще е 
занк, че ця ла та енер гий на сис те ма на гра да фун к-
ци о ни ра нор мал но, ако свет ли на та е чер ве на, то ва 
ще оз на ча ва, че въ зоб но вя е ми те из точ ни ци не мо гат 
да пок ри ят на пъл но енер гий ни те нуж ди в мо мен та. 

Пър во то, от ко е то пла ни рат да се от ка жат стро-
и те ли те на гра да на бъ де ще то, са тра ди ци он ни те 
ав то мо би ли и свър за ни те с тях но то об с луж ва не 
ин ф рас т рук ту ри. Та ка жи те ли те на Мас дар ня ма да 
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EnpluS: НОВ ЕВРОпЕЙскИ сЕРТИфИкАТ ЗА 
ДъРВЕсНИ пЕлЕТИ

Автор:	 Д-р,	 Инж.	 Димитър	 Младенов	 -	
	 Председател	 на	 УС	 на	 Асоциацията	 за	 енергийно	 оползотворяване	 на	 биомасата

От 2010 г. с ев ро пейс кия стан-
дарт (EN 14961-2) се пред виж дат 
ед нак ви пра ви ла в Ев ро па за 
дър вес ни пе ле ти. Ос вен то ва той 
пред виж да но ви изис к ва ния към 
пе ле ти те, вклю чи тел но  дъл жи на, 
ди а ме тър, пе пел, съ дър жа ние на 
вла га и др. С при е ма не то на но-
вия стан дарт на ЕС за дър вес ни 
пе ле ти (EN 14961-2) през  2010 
г. се въ веж да нов сер ти фи кат  
ENplus за пе ле ти, из пол зва ни в 
кот ли за би то ва упот ре ба и EN-B 
за про миш ле ни пе ле ти, из пол з ва ни 
в про миш ле ни  кот ли. 

Ос нов на та раз ли ка меж ду стан-
дар ти те и сер ти фи ка ти те е, че 
стан дар ти те не се кон т ро ли рат.  
То ва е об щоп ри е та де фи ни ция. 
Сер ти фи ка ти те са за дъл жи тел ни за 
ця ла та ве ри га от про из вод с т во то 
до пот реб ле ни е то. ENplus  има два 
кла са за ка чес т ва А1 и А2. В клас 
А1 са въ ве де ни най-стро ги ог ра ни-
че ния за съ дър жа ние на пе пел в 
пе ле ти те. В клас А2 съ дър жа ни е то 
на пе пел е до 1,5 %. За про миш-
ле ни те пе ле ти сер ти фи ка та EN-B 
е със зна чи тел но на ма ле ни ог ра-
ни че ния. Въ веж да не то на еди нен 
стан дарт за ка чес т во на би то ви и 
про миш ле ни пе ле ти ще поз во ли  
яс но от чи та не на пот реб ле ни е то и 
ка чес т во то на про дук ци я та.  

Дър	вес	ни	те	 пе	ле	ти	 	 	 са	 го	ри	вен	 про	дукт,	 фор	ми	ран	
чрез	 су	хо	 пре	со	ва	не	 на	 дър	вес	на	 от	па	дъч	на	 би	о	ма	са	 под	
дейс	т	ви	е	то	 на	 ме	ха	нич	но	 на	ля	га	не	 в	 спе	ци	ал	ни	 пре	си.	 Го-
ри	во	то	 пе	ле	ти	 се	 про	из	веж	да	 без	 до	ба	вя	не	то	 на	 свър	з	ва-
щи	 ве	щес	т	ва.	 За	 про	из	вод	с	т	во	то	 им	 се	 из	пол	зват	 глав	но	
от	па	дъ	ци	от	иг	ло		лис	т	ни	и	ши	ро	ко	лис	т	ни	дър	вес	ни	ви	до	ве.	
Мо	же	 да	 се	 из	пол	зват	 и	 от	па	дъ	ци	 от	 сел	с	кос	то	пан	с	ко	то	
про	из	вод	с	т	во,	 ка	то	сла	ма,	ца	ре	ви	чак,	 слън	чог	ле	до	ви	стъб-
ла	 и	 пи	ти	 и	 др.

Днес	 в	 све	та	 се	 про	из	веж	дат	 око	ло	 8-10	 ми	ли	о	на	 то	на		
пе	ле	ти.	 Ли	де	ри	 в	 про	из	вод	с	т	во	то	 на	 	 пе	ле	ти	 на	 ев	ро	пей-
с	кия	па	зар	са	стра	ни	ка	то	Шве	ция,	Да	ния,	Ав	с	т	рия,	Бел	гия,	
Фран	ция,	 Хо	лан	дия

пол зи те от при ла га не то на 
сер ти фи ка та En-plus са:

● Ка чес т во, си гур ност и пъл на 
проз рач ност чрез за дъл жи тел но то 
учас тие в сис те ма за мо ни то ринг 
на  про из ве де ни те обе ми пе ле ти;

● Чрез меж ду на род на та си ори-
ен та ция EN-plus ще оси гу ри не 
са мо  си гур ност на дос тав ки те, но 
и от ва ря не на по ве че па за ри за 
ка чес т ве ни пе ле ти; 

●  Ефек тив на за щи та на пот ре-
би те ли те чрез стрик т но при ла га не 
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на стан дар ти те на ЕС;
●  Га ран ти ра въз мож но най-нис ки 

еми сии и без п роб лем но отоп ле ние 
с ви со ка ка ло рич ност.

сер ти фи ци ра не

За по лу ча ва не на E-Nplus сер-
ти фи кат за ин те ре со ва ни те стра ни 
тряб ва да по да дат мол ба до меж-
ду на род но ак ре ди ти ран ор ган за 

параметри Измервателни  Enplus-a1 Enplus-a2
 единици

Диаметър mm 6 (± 1) 6 (± 1)
Дължина mm 3,15 ≤ L ≤ 40 1)       3,15 ≤ L ≤ 40 1)    
Насипна плътност kg / m³ ≥ 600 ≥ 600
Калоричност MJ / kg ≥ 16,5 ≥ 16,5
Влажност Ма .-% ≤ 10 ≤ 10
Прах Ма .-% ≤ 1 3)  ≤ 1 3)

Механична якост Ма .-% ≥ 97,5 4) ≥ 97,5 4)

Пепел Ма .-% 2) ≤ 0,7 ≤ 1,5
Точката на топене на пепелта ° C ≥ 1200 ≥ 1100
Съдържание на хлор Ма .-% 2) ≤ 0,02 ≤ 0,03
Съдържание на сяра Ма .-% 2) ≤ 0,05 ≤ 0,05
Съдържание на азот Ма .-% 2) ≤ 0,3 ≤ 0,5
Съдържание на мед mg / kg 2) ≤ 10 ≤ 10
Съдържание на хром  mg / kg 2) ≤ 10 ≤ 10
Съдържание на арсен mg / kg 2) ≤ 1 ≤ 1
Съдържание на кадмий mg / kg 2) ≤ 0,5 ≤ 0,5
Съдържание на живак mg / kg 2) ≤ 0,1 ≤ 0,1
Съдържание на олово mg / kg 2) ≤ 10 ≤ 10
Съдържание на никел mg / kg 2) ≤ 10 ≤ 10
Съдържание на цинк mg / kg 2) ≤ 100 ≤ 100

Ев ро пейс ки сер ти фи кат  за дър вес ни пе ле ти En plus

1) не по ве че от 1% от пе ле ти те мо же да бъ де по-дъ лъг от 40 mm, макс. дъл жи на 45 mm; 
2) су ха ма са; 
3) час ти ци <3.15 mm, фи ни пра хо ви час ти ци, пре ди пре да ва не то на сто ка та;
4) за из мер ва ния с Lignotester пре дел но до пус ти ма та стой ност ≥ 97,7 тег лов ни % .

ло го на пе ча та En-plusa1

сер ти фи ци ра не. При ус ло вие, че 
не об хо ди ми те кри те рии  за про-
из вод с т во, съх ра не ние и тран с пор-
ти ра не на пе ле ти те  са из пъл не ни 
се из да ва сер ти фи кат А1 или А2 
и пе чат, кой то се пос та вя на опа-
ков ки те за пе ле ти.  

Вед нъж го диш но ор ган за сер ти-
фи ци ра не  взи ма про би от про из-
вод с т во то на пе ле ти и се про из на ся 
за пот вър ж да ва не или про мя на на 

сер ти фи ка та. По нас то я щем та зи 
сис те ма се тес т ва в Гер ма ния и 
Ав с т рия и се очак ва в ско ро вре ме 
да се въ ве де във всич ки за ин те ре-
со ва ни стра ни от Ев ро па. Съг ла су-
ва но със сер ти фи ци ра щи те ор га ни 
в Гер ма ния и Ав с т рия, у нас ще 
за поч нат про це ду ри по сер ти фи ци-
ра не  про из вод с т во то на пе ле ти.

                      

ло го на пе ча та En - Bло го на пе ча та En-plus a2     
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-Eрато Ресурс, Хасково (Капацитет t/год. - 2000; Продукция t/год. - 460)
-Техарт Комерс, Мизия  (Капацитет t/год. - 20000; Продукция t/год. - 850)
-Мега Енерджи, Велинград (София)  (Капацитет t/год. - 5000; Продукция t/год. - 1000)
-Екокалор, Велинград  (Капацитет t/год. - 28850; Продукция t/год. - 8000)
-Био Пелетс България, Цалапица  (Капацитет t/год. - 6000; Продукция t/год. - 4000)
-Ахира, Рогош (Пловдив)  (Капацитет t/год. -10000; Продукция t/год. - 8000)
-Средна гора, Стара Загора  (Капацитет t/год. -2500; Продукция t/год. - 140)
Булпелет, Елшица (Панагюрище)  (Капацитет t/год. - 3200; Продукция t/год. - 1500)
-Аис-лес, Айтос  (Капацитет t/год. - 5000; Продукция t/год. - 300)
-Вива Агромекс,Силистра  (Капацитет t/год. - 20000; Продукция t/год. - 500)
-Сокола, Пещера  (Капацитет t/год. - 10000; Продукция t/год. - 400)
-Техноууд, Разлог  (Капацитет t/год. - 5000; Продукция t/год. - 1100)
-Eлитгруп 2000,Пролеша (София)  (Капацитет t/год. -1500; Продукция t/год. - 200)
-Aртпро, Лесидрен (София)  (Капацитет t/год. - 2000; Продукция t/год. - 200)
-Лескомерс 94, Шумен  (Капацитет t/год. - 4600; Продукция t/год. - 850)
-Керпи, Павликени  (Капацитет t/год. - 1500; Продукция t/год. - 1200)
-Екоплампродукт,Джурово  (Капацитет t/год. - 1200; Продукция t/год. - 40)
-Делтамебелгруп, Айтос   (Капацитет t/год. - 1500; Продукция t/год. - 200)
-Адис-4, Костандово  (Капацитет t/год. -8000; Продукция t/год. - 1000)
-Нетком, Пловдив  (Капацитет t/год. - 2100; Продукция t/год. - 500)
-Ekoпел, Пазарджик (София)  (Капацитет t/год. - 1500; Продукция t/год. - 200)
-Евроконсулт,Попово(София)   (Капацитет t/год. - 5000; Продукция t/год. - 900)
-Беко, Белица  (Капацитет t/год. - 2500; Продукция t/год. - 500)
-Проджето Еколоджиа,Разлог  (Капацитет t/год. - 10000; Продукция t/год. - 5000)

BGP01
                             
BGP02
                            
BGP03
      
BGP04
                            
BGP05
          
BGP06
BGP07
BGP08
BGP09
BGP10
BGP11
BGP12
BGP13
BGP14
BGP15
BGP16
BGP17
BGP18
BGP19
BGP20
BGP21
BGP22
BGP23
BGP24                         

кАРТА НА пРОИЗВОДИТЕлИ НА пЕлЕТИ 
в българия за 2009/2010 година

Настоящата	 карта	 е	 съставена	 	 от	АЕОБ	по	информация	и	 с	 любезното	съдействие	
на	 българските	 фирми,	 производители	 на	 пелети.	 Тази	 карта	 ще	 бъде	 част	 от	 кар-
тата	 на	 производители	 на	 пелети	 от	 Европа	 и	 Света.	 Информацията	 за	 картата	
е	 открита	 за	 нови	 фирми,	 които	 желаят	 да	 бъдат	 отбелязани,	 като	 производители	
на	 пелети.
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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 "Ив-8 - 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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Автор:	 Г.	 Ангелова

енергийни растения енергийни растения

Рас те ни е то ят ро фа днес се 
раз г ле жда ка то един от възмож-
ните варианти на но ви енер гий ни 
из точ ни ци. Рас ти тел но то мас ло, 
из в ле че но от се ме на та му мо же 
да бъ де ра фи ни ра но до ви со ко ка-
че ст вен  би о ди зел.

Ят ро фа та е род от око ло 175 
растения и храсти от се мейс т во 
Euphorbiaceae. Име то про из ли за 
от (гръцки iatros = ле кар и trophe 
= хра не не). 

Ди ва та ят ро фа, ко я то при те жа ва 
по тен ци ал да бъ де клю чо во енер-
гий но рас те ние рас те в тро пич ни и 
суб т ро пич ни ра йо ни в иви ца око ло 
зем но то къл бо меж ду ге ог раф с ки 
ши ри ни от 30 гра ду са се вер но и 
юж но от ек ва то ра. Про дъл жи тел-
ността и на жи вот е 30 го ди ни

За ро ди на на рас те ни е то е приз-
на та Юж на Аме ри ка. Счи та се, че 
пор ту гал с ки те мо ря ци, прис ти гай ки 
в Аме ри ка през 16-и век, на у ча ват 
за ле чеб ни те свойс т ва на то ва 
рас те ние и го от на сят до Аф ри ка 
и Ин дия, къ де то то на ми ра бла гоп-
ри ят ни ус ло вия за раз п рос т ра не ние. 
Днес ят ро фа та рас те от го ри те на 
Бра зи лия до тро пи чес ки те ос т ро ви 
на Фу джи и все още се из пол з ва в 
тра ди ци он на та ме ди ци на на Ин дия 
и Аф ри ка.

В Аме ри ка, Аф ри ка и Азия е 
поз на то от сто ле тия.  Из пол-
з ва ло се е ка то ле кар с т во 
тъй ка то е сил но ток сич но 
и за  го ре не в лам пи. Ин-
дус т ри ал но то му при ло же ние 
за поч ва през 19 век в Cape 
Verde Islands  за про из вод-
с т во на мас ло за лам пи 
за Пор ту гал с кия па зар, но 
впос лед с т вие с по я ва та на 
по-ев ти но то па ра фи но во 
олио, то ва е пре ус та но ве но, 
за да се стиг не до на ши 
дни, ко га то то ва рас те ние 
от но во при до би ва зна че ние. 

Ят ро фа та е из к лю чи-
тел но неп ре тен ци оз на по 

от но ше ние на во да та. Ви рее в неп-
ло до род ни и без вод ни мес т нос ти. 
За до во ля ва се с го ди шен ва леж 
меж ду 300 и 1000 mm и мо же да 
пре жи вее про дъл жи тел ни пе ри о ди 
на за су ша ва не. По ра ди то ва тя 
не е в кон ку рен ция с хра ни тел ни-
те кул ту ри.

Спо ред про уч ва не по прог ра-
ма за окол на та сре да на ООН 
(UNEP United Nations Environment 
Programme) дег ра ди ра щи те поч ви 
в све то вен ма щаб въз ли зат на 300 
ми ли о на хек та ра, ко е то е ог ро мен 
по тен ци ал. Ят ро фа та мо же да ог ра-
ни чи еро зи я та и до ри да фер ти ли-
зи ра поч ва та. Тя е от ров на и не се 

до кос ва от тре во пас ни те жи вот ни, 
а то ва пра ви удач на упот ре ба та и 
за рас ти тел ни пле то ве. 

Най-важ на та част на дос ти га що то 
ви со чи на от 3 мет ра рас те ние са 
не го ви те пло до ве. При оп ти мал ни 
ус ло вия зър на та с раз ме ри на орех  
съ дър жат до 40 % рас ти тел но мас-
ло. След из су ша ва не и пре со ва не 
от тях срав ни тел но лес но мо же да 
се про из ве де би о ди зел, при ло жим 
в поч ти все ки ди зе лов дви га тел. 
След из в ли ча не то на мас ло то ос-
та ва браш но (seedcake), ко е то е 
ор га ни чен фер ти ли за тор, а мо же 
съ що да бъ де и из га ря но. 

В до пъл не ние на пре дим с т ва та 
е фак тът, че в сян ка та на ят ро фа-
та мо гат да се от г леж дат и дру ги 
на саж де ния.

Всич ко то ва пра ви ят ро фа та 
от лич но енер гий но рас те ние, под-
хо дя що за еко ло гич на и ус то й чи ва 
кул ти ва ция без да се пол з ват пло-
до род ни об ра бот ва е ми зе ми. По 
дан ни на Greenpeace International 
до 2050 г. бро ят на на се ле ни е то на 
пла не та та ще дос тиг не 9 милиарда 

ду ши и всич ки те ще тряб ва 
да бъ дат из х ран ва ни. Спо ред 
ек с пер ти те на Greenpeace 
кул ти ви ра не то на енер гий ни 
рас те ния ще има сми съл, 
ако опол зот во ря ва не то на 
про дук ци я та от тях ста ва 
ло кал но и вся ка стра на да де 
своя при нос в та зи на со ка.

Въз мо жен е до бив меж-
ду 0,5 и 12 то на от де кар 
на саж де ния ят ро фа, в за-
ви си мост от ка чес т во то на 
поч ва та. До ри най-бед ни те 
на хра ни тел ни ве щес т ва 
поч ви поз во ля ват до бив от 
0,75 то на на хек тар. 

ЯТРОфА - НОВОТО 
ЕНЕРгИЙНО РАсТЕНИЕ
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Mercedec Benz анон си ра, че 
ще про дъл жи под к ре па та на обе-
ща ва що то кул ти ви ра не на ят ро фа 
в Ин дия. Там ве че са нап ра ве ни 
тес то ве с ко ли, зад виж ва ни с би о-
ди зел, про из ве ден от ят ро фа.

Пет рол на та ком па ния British 
Petroleum BP и ней ни ят пар т ньор 
D1Oil ра бо тят съ що в та зи по со ка. 
Те въз на ме ря ват да се пре вър нат в 
най-го ле ми ят све то вен про из во ди тел 
на би о ди зел от ят ро фа и то в обоз-
ри мо бъ де ще. С та зи цел те ос но-
ва ха ком па ни я та D1/BP Fuel Crops 
Limited, със се да ли ще в Лон дон. 
Ком па ни и те ве че са фи нан си ра ли 
ят ро фа план та ции в Азия и Аф ри ка 
и през 2008 приб ра ха пър ва та си 
ре кол та от тях. От BP дек ла ри рат, 
че ра бо тят с мал ки зе мев ла дел ци, 
чи е то съ щес т ву ва не е обез пе че но 
от мик ро за е ми, ят ро фа план та ци и те 
са вър ху пус те е щи зе ми, а би о ди-
зе лът ще се про да ва в мес т ни те 
ре ги о ни и не е пред наз на чен за 
Ев роп с кия па зар.

Кул ти ви ра не то на ят ро фа та е от 
осо бе но зна че ние за раз ви ва щи те се 
ра йо ни. При мер за то ва е ин дийс ко 
се ло със 100 до ма кин с т ва, ко е то 
из пол з ва  пре со ва но мас ло за зад-
виж ва не на ге не ра то р, оси гу ря ващ 
елек т ри чес т во в про дъл же ние на 4 

При мер за ком би ни ра но кул ти ви ра не на ят ро фа и слън чог лед

ча са. Пре ди то ва мес т ни те жи те ли 
са из пол з ва ли кар бид ни лам пи или 
прос то са сто е ли на тъм но. 

Ин дия е на че ло, що се от на ся 
до от г леж да не на рас те ни е то в про-
миш лен ма щаб. Го диш но в стра на та  
се про да ват око ло ми ли он но ви 
ко ли и  би о ди зе лът би я нап ра вил 
по-не за ви си ма по от но ше ние на 
дос тав ки те на пет рол и газ. 

Ин дия ин вес ти ра сред с т ва в из с-
лед ва ния за би о го ри ва – по ве че от 
мно го раз ви ти стра ни, а ят ро фа та 
е са мо ед но от рас те ни я та, ко и то 
мо гат да се из пол з ват за та зи цел. 

В стра на та ве че има 11 млн. 
хка, от де ле ни за от г леж да не на 
ят ро фа. Ин дийс ко то пра ви тел с т во 
пла ни ра да сък ра ти упот ре ба та на 
кон вен ци о нал но ди зе ло во го ри во 
през след ва щи те шест го ди ни чрез 
смес ва не то му с 13 млн. то на би-
о ди зел. 

Дру ги ком па нии са не по-мал ко 
за ин те ре со ва ни в ма щаб но кул ти-
ви ра не на то ва рас те ние. Нап ри-
мер нем с ка та фир ма Elaion AG 
при ла га ус пеш но своя под ход за 
ус той чи во раз ви тие в Мо зам бик. 
От 2004 г. ком па ни я та по е тап но 
из г раж да тес то ва план та ция вър ху 
1000 хек та ра  с цел нат руп ва не на 
опит във всич ки ас пек ти на опол-

зот во ря ва не то на то ва енер гий но 
рас те ние. Пар т ньор на Elaion AG 
в то зи про ект, стру ващ до мо мен-
та 400 000 ев ро, е Ав с т рийс ка та 
аген ция за раз ви тие. Наз на че ни 
са 75 ду ши, ко и то да раз ра бот ват 
план та ци я та. Стар тът на про ек та е 
да ден с от к ри ва не то на цен тър за 
обу че ние на ра бот ни ци те и слу жи те-
ли те и за прив ли ча не на мес т но то 
на се ле ние към ка у за та. Тъй ка то 
раз ви ва щи те се стра ни са осо бе-
но по тър п е в ши от ви со ки те це ни 
на енерги я та, иде я та на про ек та е 
про дук ци я та от план та ци я та да се 
ре а ли зи ра на мес т но ни во. Все още 
пред с тои  да се из ми не дъ лъг път 
до край ния ус пех. Раз ра бот ва не то 
на ят ро фа та ка то енер гий на кул ту ра 
е съ път с т ва но с ре ди ца труд нос ти. 
Пър ва та ре кол та от по доб ни план-
та ции мо же да се очак ва след 3 до 
5 го ди ни. Меж дув ре мен но зе ме дел-
ци те се нуж да ят от фи нан си за да 
жи ве ят. При би ра не то на ре кол та та 
се извър ш ва ръч но, за то ва е от 
зна че ние рас те ни я та да не са с 
мно го го ля ма ви со чи на. На ли це са 
и ин ф рас т рук тур ни проб ле ми, ко и то 
обик но ве но се под це ня ват.

Нем с ка та гру пи ров ка за въ зоб но-
вя е ма енер гия Prokon  ре гис т ри ра 
ана ло гич на си ту а ция и в Тан за ния. 
През 2006 г. гру па та стар ти ра про ект, 
пок ри ващ площ от 10000 хек та ра.

Тан за ния има по тен ци ал да се 
пре вър не във во дещ из но си тел на 
би о дизел. 

Из хож дай ки от кли ма тич ни те 
ус ло вия стра на та пред ла га доб ри 
въз мож нос ти за от г леж да не на 
кул ту ри, за на по я ва не то на ко и то 
са дос та тъч ни са мо дъж дов ни те 
ва ле жи. Око ло 55 ми ли о на хек та-
ра са под хо дя щи за  та зи цел, ка то 
11 ми ли о на ве че се из пол з ват от 
дреб ни зе ме дел с ки про из во ди те ли.

През 2008 Евро пейс ки ят пар-
ла мент де фи ни ра кри те ри и те за 
внос на би о го ри ва в стра ни те от 

Ел. генератор, работещ с ятрофа



1/2010 19

ев ро зо на та.
Вна ся ните го ри ва тряб ва да 

от го ва рят на те зи кри те рии, не за-
ви си мо от то ва къ де са про из ве де-
ни. Не до пус ти мо е да се добиват 
би о го ри ва от зе ми, из пол з ва ни за 
па си ща, го ри или ра йо ни, предста-
вляващи зас т ра ше ни еко сис те ми.  
Зе ми, ко и то са про ме ни ли пър во-
на чал ния си ста тут след кул ти ви-
ра не то на енер гийни кул ту ри не 
мо гат да по лу чат сер ти фи ка ти за 
ек с порт на би о го ри ва. Ако то ва 
се слу чи ло, зе ме дел с ки те сто па ни 
тряб ва да до ка жат, чрез пред пи са-
ни те из чис ле ния, че про мя на та на 
ста ту та има по зи ти вен ефект вър ху 
еми си и те от пар ни ко ви га зо ве. При 
те зи из чис ле ния се взе мат пред вид 
стой нос ти те, при ло жи ми  за пред-
шес т ващ ия пе ри од на не из пол з ва не 
на зе ми те, как то и бъ де що то еко-
ло гич но въз дейс т вие. Не що по ве-
че, изис к ва се пот вър ж де ние, че 
би о го ри ва та ще доп ри не сат за 35 
% ре ду ци ра не на СО2. Към 2017 
го ди на те зи циф ри ще дос тиг нат 
50 %. Ед нов ре мен но с кри те ри и те 
за ус той чи во раз ви тие тряб ва да 
са из пъл не ни и ня кои со ци ал ни 

От своя стра на стра ни те член ки на 
ев ро съ ю за са от го вор ни за спаз-
ва не то на стан дар ти те. Въп ро сът 
как та зи сис те ма ще фук ци о ни ра 
на прак ти ка, ос та ва за се га от во рен.

кри те рии, ка то нап ри мер не из пол-
з ва не то на дет с ки труд.  Стра ни те 
с ви сок дял би о го ри ва, вна ся ни в 
ев ро зо на та, тряб ва да пред с та вят 
от чет на все ки 2 го ди ни за съ от-
вет с т вие с ус то йчи ви те кри те рии. 
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слънчева енергия слънчева енергия

ВъЗМОжНОсТИ ЗА  ОпОлЗОТВОРЯВАНЕ 
НА слъНчЕВАТА ЕНЕРгИЯ В бългАРИЯ

Те о ре тич ни ят по тен ци ал на 
слън че ва та енер гия се де фи ни ра 
ка то сред но то ко ли чес т во слън че-
ва топ лин на енер гия, па да ща за 
ед на го ди на вър ху един квад ра тен 
ме тър хо ри зон тал на зем на по вър х-
ност и се из ра зя ва в kWh/m2. При 
ге ог раф с ки ши ри ни 40°- 60° вър ху 
зем на та по вър х ност за един час 
па да мак си мал но 0,8-0,9 kW/m2 и 
до 1 kW/m2 за ра йо ни, близ ки до 
ек ва то ра. Ако се из пол з ва са мо 
0,1% от по вър х ност та на Зе мя та 
при КПД 5% мо же да се по лу чи 
40 пъ ти по ве че енер гия, от про-
из веж да на та в мо мен та.

Дос тъп ни ят по тен ци ал на слън-
че ва та енер гия се оп ре де ля след 
от чи та не то на ре ди ца ос нов ни 
фак то ри: не рав но мер но раз п ре де-
ле ние на енер гий ни те ре сур си на 
слън че ва та енер гия през от дел ни те 
се зо ни на го ди на та; фи зи ко ге ог-
раф с ки осо бе нос ти на те ри то ри я та; 
ог ра ни че ния при стро и тел с т во то 
и ек с п ло а та ци я та на слън че ви те 
сис те ми в спе ци фич ни те ри то рии, 
ка то при род ни ре зер ва ти, во ен ни 
обек ти и др.

Най-дос тъп ни и ико но ми чес ки 
ефек тив ни са тех но ло ги и те за пре-
об ра зу ва не на слън че ва та енер гия 
в топ ли на, включ ва щи т.н. слън че ви 
ко лек то ри. Пре дим с т ва та на слън-
че ви те тер мич ни ин с та ла ции се 
зак лю ча ват в след но то: про из веж да 
се еко ло гич на топ лин на енер гия; 
ико но мис ват кон вен ци о нал ни го ри ва 
и енер гии; мо гат да се из пол з ват 
в ра йо ни, в ко и то дос тав ки те на 
енер гии и го ри ва са зат руд не ни.

Ко ли чес т во то уло ве на и опол-
зот во ре на слън че ва енер гия се 
вли яе съ щес т ве но от ка чес т ва та 
на раз лич ни те ти по ве слън че ви 
ко лек то ри, как то и от ви да на ця-
лос т на та слън че ва ин с та ла ция за 
по лу ча ва не на топ ла во да. Кон с т-
рук тив но един слън чев ко лек тор е 
из г ра ден от:

● Аб сор бер. Пре об ра зу ва слън-
че ва та енер гия в топ лин на. Иде ал ни 

по вър х ни ни на слън че ви ко лек то ри 
са те зи, ко и то имат мак си ма лен 
ко е фи ци ент на пог лъ ща не и ми-
ни мал на сте пен на чер но та във 
въл но вия спек тър на ра бот на та 
тем пе ра ту ра на ко лек то ра. По вър х-
ни ни, чи и то свойс т ва се доб ли жа ват 
мак си мал но по го рес по ме на ти те, се 
на ри чат се лек тив ни. От тех но ло-
гич ни и ико но ми чес ки съ об ра же ния 
най-ма со во при ло же ние са на ме ри-
ли обик но ве ни те ма ти ра ни чер ни 
по вър х нос ти. Те при те жа ват го лям 
ко е фи ци ент на пог лъ ща не (сте пен 
на чер но та), как то в къ со въл но вия, 
та ка и в об х ва та на дъл ги те въл ни 
(0.95-0.98);

● проз рач но пок ри тие. Про-
пус ка слън че ви те из лъч ва ния към 
аб сор бе ра и на ма ля ва топ лин ни те 
за гу би през не го.

●  Топ лин на изо ла ция. Ог ра-
ни ча ва за гу би те от дол ни те и стра-
нич ни по вър х нос ти на аб сор бе ра в 
окол на та сре да.

Ми ни мал на та кон фи гу ра ция на 
слън че ва ин с та ла ция за по лу ча ва не 
на топ ла во да изис к ва на ли чи е то 
на аку му ли ращ обем. Съ щес т ву ват 
ре жи ми на кон су ма ция на топ ла 
во да, ко га то фун к ци и те на аб сор-
би ра не и аку му ли ра не на слън че ва 
енер гия мо гат да се обе ди нят в 
ед но съ о ръ же ние, на ре че но ко-
лек тор-аку му ла тор. То ва схем но 
ре ше ние на ин с та ла ци я та има 
зна чи тел но по-нис ка це на от ек-
ви ва лен т на та по про из во ди тел ност 
слън че ва ин с та ла ция с плос ки вод ни 
ко лек то ри. Осо бе но ефек тив но е 
из пол з ва не то и в обек ти и ра йо ни 
с из ра зе на кон су ма ция на топ ла 
во да в ин тер ва ли те 12-13 ча са и 
17-18 ча са, как ви то са мес та та за 
лят на по чив ка.

Слън че ви ят ко лек тор мо же да 
се офор мя ка то са мос то я те лен 
па нел или във вид на ин тег ри ра ни 
по вър х нос ти, офор ме ни ка то стро-
и те лен еле мент, нап ри мер пок рив 
или сте на. По доб но съ че та ва не на 
фун к ци и те уве ли ча ва зна чи тел но 

ико но ми чес ка та це ле съ об раз ност от 
упот ре ба та на слън че ви ко лек то ри.

Ко ли чес т во то на ула вя на та 
слън че ва енер гия се оп ре де ля от 
ре ди ца фак то ри:

●  кли ма тич ни фак то ри – ос-
нов ни те за ко но мер нос ти, оп ре де ля-
щи су мар на та слън че ва ра ди а ция, 
са в за ви си мост от ви со чи на та 
на Слън це то (ге ог раф с ко то раз-
по ло же ние), на ли чи е то на об ла ци, 
про дъл жи тел ност та на слън че во то 
гре е не, проз рач ност та на ат мос фе-
ра та и др.;

● ори ен та ция на слън че ви те 
ко лек то ри по ази мут – от фи гу ра 
1 се виж да вли я ни е то на ори ен та-
ци я та спря мо по со ки те на све та. 
Яс но се виж да, че при юго за пад но 
ори ен ти ра на по вър х ност ще се пос-
тиг не мак си ма лен ре зул тат;

● ъгъл на нак ло на спря мо 
хо ри зон та – на фи гу ра 2 се пред-
с та вя вли я ни е то на раз лич ния ъгъл 
на нак ло на на слън че вия ко лек тор 
спря мо хо ри зон та. Мак си мал ни ят 
ефект за на ша та стра на се пос ти га 
при ъгъл око ло 40°.

За района на София годишната 
сума на слънчевата радиация върху 
южно ориентирана повърхност с 
наклон 40° е около 1 442 kWh/m2 
За района на България слънчеви-
те термични инсталации могат да 
произвеждат топла вода с Т>60°С 
в продължение на около четири 
месеца – от юни до септември, 
с Т>50°С – от края на април до 
октомври и с Т>40°С за период 
повече от девет месеца (фиг. 3).

Оцен ка на по тен ци а ла на
слън че ва та ра ди а ция в Ес

Све тов ни ят енер ги ен съ вет 
(WEC) по соч ва ка то дос тъ пен по-
тен ци ал на слън че ва та енер гия в 
све то вен ма щаб 1 575 ЕJ/год.

В Ев ро пейс кия ре ги он из пол-
з ва не то на слън че ви па не ли за 
би то ва го ре ща во да (БГВ) има 
темп на на рас т ва не с над 20% го-
диш но за пос лед ни те го ди ни. То ва 
се дъл жи глав но на при ла га не на 
фи нан со ви и кре дит ни ме ха низ ми 
при ре а ли зи ра не на про ек ти. Нап-
ри мер в ня кои ев ро пейс ки гра до-
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ве, кмет с т ва та за дъл жа ват всич ки 
но вос т ро я щи се сгра ди да имат 
про ект, включ ващ сис те ма за БГВ 
със слън че ви па не ли.

При раз ви тие на слън че ви тер-
мич ни тех но ло гии за про из вод с т во 
на елек т ро е нер гия с па ра бо лич-
ни от ра жа те ли про из вод с т во на 
“Pilkington Solar International” /Из ра-
ел/, ин вес ти ци и те са от по ря дъ ка 
на 3 000 $/kW ин с та ли ра на мощ-
ност. Те зи ин вес ти ции се от на сят 
за мно го се рий но про из вод с т во на 
съ о ръ же ни я та.

Оцен ка на по тен ци а ла на 
слън че ва та ра ди а ция в бъл га рия.

Сред но го диш но то ко ли чес т во на 
слън че во гре е не за Бъл га рия е око-
ло 2 150 ча са, а сред но го диш ния 
ре сурс слън че ва ра ди а ция е 1 517 
kWh m2. Ка то ця ло се по лу ча ва 
об що ко ли чес т во те о ре ти чес ки по-
тен ци ал слън че ва енер гия па да ща 
вър ху те ри то ри я та на стра на та за 
ед на го ди на от по ря дъ ка на 13.103 
ktoe. Ка то дос тъ пен го ди шен по тен-
ци ал за ус во я ва не на слън че ва та 
енер гия мо же да се по со чи приб ли-
зи тел но 390 ktoe (Ка то офи ци а лен 
из точ ник за оцен ка на по тен ци а ла 
на слън че ва та енер гия се из пол-
з ва про ект на прог ра ма PHARE , 
BG9307- 03-01-L001, „Тех ни чес ка 
и ико но ми чес ка оцен ка на ВЕИ в 
Бъл га рия”. В ос но ва та на про ек та 
са за лег на ли дан ни от Ин с ти ту та 
по ме те о ро ло гия и хид ро ло гия към 
БАН, по лу че ни от всич ки те 119 ме-
те о ро ло гич ни стан ции в Бъл га рия, 
за пе ри од от над 30 го ди ни). След 
ана лиз на ба зи те дан ни е нап ра ве но 
ра йо ни ра не на стра на та по слън чев 
по тен ци ал и Бъл га рия е раз де ле-
на на три ре ги о на в за ви си мост 
от ин тен зив ност та на слън че во то 
гре е не (фи г. 4).

● Централен Източен регион 
– 40% от територията на страната, 
предимно планински райони. Сред-
но го диш на та про дъл жи тел ност на 
слън че во то гре е не е от 400 h до 
1640 h - 1450 kWh/m2 го диш но.

● се ве ро из то чен ре ги он – 50% 
от те ри то ри я та на стра на та, пре дим-
но сел с ки ра йо ни, ин дус т ри ал на та 
зо на, как то и част от цен т рал на та 
се вер на бре го ва иви ца. Сред но го-
диш на та про дъл жи тел ност на слън-
че во то гре е не е от 450 h до 1750 
h - 1550 kWh/m2 го диш но.

Фиг.	 1	 Влияние	 на	 ориентацията	 върху	 количеството	 на	
преобразуваната	 слънчева	 енергия

Фиг.	 2	 Влияние	 на	 ъгъла	 на	 наклона	 върху	 количеството	
на	 приетата	 слънчева	 енергия

Фиг.	 3	 Температура	 на	 произведената	 топла	 вода	 по	 месеци
от	 селективна	 и	 не-селективна	 инсталация

Фиг.	 4	 	 Карта	 за	 теоретичния	 потенциал	 на	 слънчевата	
радиация	 в	 България
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● Юго из то чен и Юго за па ден 
ре ги он – 10% от те ри то ри я та на 
стра на та, пре дим но пла нин с ки 
ра йо ни и юж на та бре го ва иви ца. 
Сред но го диш на та про дъл жи тел ност 
на слън че во то гре е не е от 500 h 
до 1750 h - 1650 kWh/m2 го диш но.

със то я ние и прог но за за 
из пол з ва не слън че ва та 
енер гия в бъл га рия

Ин те рес от глед на точ ка на 
ико но ми чес ка та ефек тив ност при 
из пол з ва не на слън че ви те тер мич ни 
ин с та ла ции пре диз вик ва пе ри о да 
къс на про лет - ля то - ран на есен, 
ко га то ос нов ни те фак то ри, оп ре де-
ля щи су мар на та слън че ва ра ди а ция 
в Бъл га рия са най-бла гоп ри ят ни.

Ос нов ни ят по ток на су мар на та 
слън че ва ра ди а ция е в ча со ве те 
око ло плад не, ка то по ве че от 70% 
от при то ка на слън че ва енер гия е 
в ин тер ва ла от 9 до 15 ча са, кой-
то се при е ма ка то най-ак ти вен по 

Фиг.	 5	 Прогноза	 за	 общата	 инсталирана	мощност	на	 слънчеви
колектори

Фиг.	 6	 Прогнози	 за	 използването	 на	 слънчевата	 енергия	
в	 България

от но ше ние на слън че во то гре е не. 
За то зи пе ри од мо же да се при е ме 
ос ред не на стой ност на слън че во то 
гре е не око ло 1 080 h, сре ден ре сурс 
на слън че ва та ра ди а ция – 1230 
kWh/m2 и КПД на не-се лек тив ни 
слън че ви па не ли ~66%.

На ба за про ве де ни ек с пе ри-
мен ти у нас мо же да се твър ди, 
че при се лек ти вен тип ко лек тор 
спе ци фич но то пре об ра зу ва не на 
слън че ва та енер гия за ед на го ди на 
е 583 kWh/m2, а за не-се лек ти вен 
тип - 364 kWh/m2. (Сле до ва тел но 
ефек тив ност та на пре об ра зу ва не на 
слън че ва енер гия от се лек тив на та 
ин с та ла ция е 38% по-го ля мо от 
то ва на не-се лек тив на та.) Въп ре ки 
то ва у нас до се га са на ме ри ли 
при ло же ние пре дим но не-се лек тив-
ни те слън че ви тер мич ни сис те ми 
за топ ла во да за би то ви нуж ди на 
жи лищ ни, об щес т ве ни и сто пан с ки 
обек ти и сис те ми за су ше не на 
дър вен ма те ри ал и сел с кос то пан-
с ки про дук ти.

На фиг. 5 е пред с та ве на прог-

но за за на рас т ва не то на об ща та 
площ на ин с та ли ра ни те слън че ви 
тер мич ни ко лек то ри до 2015 го ди-
на у нас.

прог но зи за енер гий но то ус-
во я ва не на слън че ва та енер гия 
до 2015 година

На фо на на се гаш но то със то я ние 
на из пол з ва не на слън че ви те тер-
мич ни ин с та ла ции за про из вод с т во 
на топ ла во да и на ба за раз ви ти е-
то на па за ра на тех но ло гии, мо гат 
да се нап ра вят две прог но зи за 
бъ де що то из пол з ва не на слън че-
ва та енер гия в пе ри о да до 2015 
го ди на. Пе си мис тич на та прог но за 
е свър за на с все още ви со ки те 
ин вес ти ции на съ о ръ же ни я та, из-
г раж да щи слън че ви те тер мич ни 
ин с та ла ции. То ва пре доп ре де ля 
тър се не то на не-се лек тив ния тип 
слън че ви ко лек то ри, ка то по-ев ти-
ни, ма кар и по-не съ вър ше ни. Не 
е за пре неб рег ва не и фак та, че 
ня ма дос та тъч на спе ци а ли зи ра на 
ин фор ма ция, ко я то да пре диз ви ка 
ин те ре са на ма со вия пот ре би тел 
и да го на со чи към кон к рет ни 
тех но ло гии и ре ше ния. Съ що та ка 
още ня ма оп ре де лен ин те рес и от 
стра на на дър жа ва та за ма со во 
въ веж да не на слън че ви те тер мич-
ни ко лек то ри в сгра ди дър жав на и 
об щин с ка соб с т ве ност.

Оп ти мис тич на та прог но за за 
съ щия пе ри од след ва прог ноз ния 
сце на рий за Ев ро па, но с ня кол ко 
пъ ти по-ма лък темп на на рас т ва не. 
При е ма се ед но бъ де що за си ле но 
раз ви тие на па за ра на тех но ло-
ги и те, ко е то ще се от ра зи вър ху 
на ма ля ва не на це на та на ин вес ти-
ци и те и сък ра ща ва не на сро ка за 
въз в ръ ща не то им. Към то ва мо же 
да се до ба ви евен ту а лен ин те рес 
на пра ви тел с т во то, съг лас но Енер-
гий на та стра те гия на Бъл га рия, 
и да се ре а ли зи рат крат кос роч ни 
прог ра ми за ма со во нав ли за не 
на слън че ви те сис те ми за БГВ 
в сгра ди те дър жав на и об щин с ка 
соб с т ве ност, за ед но с мер ки те по 
об но вя ва не то им.

Генерирането на електроенергия 
от фотоволтаични системи е 
съвременна и иновативна енер-
гийна технология. Въпреки бързо 
падащите цени, слънчевата фото-
волтаика остава много зависима от 
преференциални условия.
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слънчева енергия слънчева енергия

слъНчЕВИ кОлЕкТОРИ сРЕЩу 
скъпАТА ЕНЕРгИЯ 

На всич ки е яс но, че це на та 
на елек т ро е нер ги я та, до би ва на по 
тра ди ци он ния на чин, ще про дъл жи 
да рас те. Съ що то се от на ся и за 
го ри ва та. Мно зи на си да ват ре ал на 
смет ка, че за да се спра вят с рас-
тя щи те це ни на елек т ро е нер ги я та 
тряб ва да нап ра вят дъл гос роч на 
ин вес ти ция във въ зоб но вя е ми те 
енер гий ни из точ ни ци.

Вни ма те лен пог лед вър ху смет-
ката за ел. енер гия ще по ка же, че 
1/4 от кон су ми ра на та енер гия се 
па да на бойлера за битова горе-
ща вода. Факт, кой то мо же да се 
про ме ни мно го лес но.Ва ри ан ти те 
за то ва са раз лич ни и за всич ки 
от тях „ЕРАТО пред ла га удач ни 
ре ше ния.

Един от най-из вес т ни те ал тер-
на тив ни на чи ни за оси гу ря ва не 
на топ ла во да за би та, хо те ли и 
ба сей ни е с по мощ та на слън че ви 
ко лек то ри. При кли ма тич ни те ус ло-

вия в стра на та ни, 1 кв. м. ко лек-
тор на площ мо же да ус вои от 500 
до 650 kWh енер гия го диш но. Или 
ина че ка за но, един би тов бой лер 
мо же да бъ де заг рят 140 пъ ти в 
го ди на та.

с кия па зар слън че ви ко лек то ри. 
Ве че по ве че от 10 го ди ни фир ма та 
пред ла га из де лия и из г раж да ин с та-
ла ции, опол зот во ря ва щи слън че ва та 
енер гия, ин фор ми ра из пъл ни тел ни-
ят ди рек тор на „Ера то” АД – инж. 
Ма рин Ма ри нов.

Фир ма та се е спря ла на два 
ти па ко лек то ри, най – удач ни за 
на ши те ус ло вия – тръб ни ва ку ум-
ни и плос ки.

слън че ви ят ко лек тор, из г-
ра ден на ва ку у мен прин цип, е 
ви со ко е фек ти вен и не за ви сим от 
вън ш ната тем пе ра ту ра и вя тър. 
Ва ку ум ни те ко лек то ри на во де щия 
ев ро пейс ки про из во ди тел фир ма 
Wolf, чий то пред с та ви тел за Бъл-
га рия е ЕРА ТО пред ла гат но во 
оп ти ми зи ра но ре ше ние за топ ло-
об мен меж ду ва ку ум ни те тръ би и 
ко лек то ра. От ли ча ват се с го ля ма 
апер тур на и аб сор би ра ща по вър х-
ност и пос ти гат ви сок КПД, до ри 
и в дни с по-мал ко слън цег ре е не. 
Пред паз но то стък ло е ус той чи во 
на гра душ ка, а от дел ни те тръ би 
лес но мо гат да бъ дат под ме ня ни 
при счуп ва не или пов ре да.

Периодът за изплащане на инвестицията в слънчеви колектори се скъсява с всяко повишаване на 
електроенергията. При цена на електроенергия 0,16 лв за kW/h, използването на един колектор 
със средна мощност от 0,9 kW ще доведе до икономия от 0,14 лв на час.
Необходимото време за загряване на вода в 80 l ел.бойлер(12-70 °С) с мощност 2 kW e 2 часа и 
40 минути. Нвобходимата за загряването на бйлера енергия е 5.4 kWh. За да се загрее същият 
бойлер с два слънчеви колектора са необходими 3 часа и слънчево време.

“ЕРАТО” е сред пър ви те фирми, 
за поч на ли да на ла гат на бъл гар-

Вакуумен колектор 
Wolf CRK

Примерна схема на слънчева инсталация
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Но ви те ма те ри а ли и тех но ло гии, 
от ко и то е кон с т ру и ран, оси гу ря ват 
про дъл жи телна и бе за ва рий на ра-
бо та в про дъл же ние на ми ни мум 
10 го ди ни. 

От 2006 го ди на ЕРА ТО пред ла га 
и ва ку ум ни ко лек то ри, соб с т ве но 
про из вод с т во – мо де лът Ray. Из-
пол з ва ни те в из де ли е то ма те ри-
а ли оси гу ря ват про дъл жи тел на и 
бе за ва рий на ра бо та. Се лек тив ни ят 
аб сор би ращ слой фун к ци о ни ра 
в ус ло ви я та на ва ку ум, ко е то го 
пред паз ва от окис ля ва не. Ви со ка-

та ефек тив ност на мо де ла Ray се 
пос ти га бла го да ре ние на аб сор би-
ра на та лъ чис та енер гия и сил но 
на ма ле ни те топ лин ни за гу би от 
ва ку ум на та сре да. Ко лек то рът се 
дос та вя в раз г ло бен или сгло бен 
вид (12 тръ би), а сис те ма та за 
мон таж е при го де на за всич ки ви-
до ве пок ри ви. Не без зна че ние е 
и фак тът, че то ва е из де лие от 
ни сък це но ви клас (RAY VK 12, 
1.5 m2 – 492 лв.)

плос ки те ко лек то ри са три ти-
па – алу ми ни е ви, мед ни и мед ни 
със се лек тив но пок ри тие. ЕРА ТО 
пре дос та вя из бор на кли ен ти те си 
меж ду из де ли я та на про из во ди те-
ли те Ezinc и Wolf.

Мо де лът TopSon на Wolf е 
пред наз на чен за под го тов ка на топ-
ла во да за би то во пот реб ле ние или 
за под дър жа не на отоп ли тел на та 
ин с та ла ция. Той е с ме ден аб сор-
бер, ул т раз ву ко во за ва рен, кой то 
е с ви со ко се лек тив но пок ри тие за 
въз мож но най-до бър енер ги ен до-
бив. Пред ла га се в мо ди фи ка ции за 
вер ти ка лен и хо ри зон та лен мон таж 
и е от ли чен със зна ка „Син Ан гел”.

ко лек то ри те с мар ка та Ezinc 
съ що оси гу ря ват топ ла во да за 
би то во пот реб ле ние и слън ч еви ин-

с та ла ции под дър жа щи отоп ле ни е то. 
Пок ри ват нуж ди те на кон су ма то ри те 
за пе ри о да ап рил-ок том в ри от 80 
до 100 %. Аб сор бе рът на слън че-
вия ко лек тор се със тои от плос ко 
ореб ре ни тръб ни про фи ли, пок ри ти 
със спе ци а лен се лек ти вен слой. 

Плосък слънчев
колектор 
Wolf TopSon

Термосифонни слънчеви системи
Ezinc
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Изо ли ра ни са с топ ло и зо ла ци он на 
ми не рал на ва та, на ма ля ва ща до 
ми ни мум топ лин ни те за гу би през 
ка са та на ко лек то ра.

"ЕРА ТО" пред ла га и тер мо си-
фон ни слън че ви сис те ми Ezinc с 
емай ли ран во до съ дър жа тел, ко и то 
са прак ти чен на чин за про из вод-
с т во то на топ ла во да. Ре зер во а-
рът съх ра ня ва го ре ща та во да за 
про дъл жи те лен пе ри од  от вре ме, 
бла го да ре ние на изо ла ция с ви со ка 
плът ност и ди рек т но ин жек ти ран 
мо ноб ло ков по ли у ре тан.

След вай ки ком п лек с ния под ход, 
ЕРА ТО пред ла га и бой ле ри, под хо-
дя щи за вкслюч ва не към сис те ма от 
слън че ви ко лек то ри и пос ти га не по 
то зи на чин за вър ше ност на ця ла та 
ин с та ла ция за опол зот во ря ва не на 
слън че ва енер гия.

При бой ле ри те Tatramat заг ря ва-
не то на во да та ста ва с ел. енер-
гия или със слън чев ко лек тор, а в 
отоп ли тел ния пе ри од – с го ре ща 
во да от отоп ли тел на та ин с та ла ция. 
Пред ла гат се  в хо ри зон тал но и 
вер ти кал нио из пъл не ние, с обем от 
200 и 300 лит ра. Кли ен ти те мо гат 
да  из би рат меж ду бой лер с вод-
на ри за или сер пен ти на. Всич ки 
мо де ли са обез пе че ни с предпазен 
и авариен тер мос тати и имат въз-
мож ност за ре гу ли ра не на тем пе-

ра ту ра та на во да та в ди а па зон от 
12 до 80 гра ду са.

Ми ни мал ни те топ лин ни за гу би, 
за щи та та от прег ря ва не или зам-
ръз ва не на во да та, емай ли ра ни ят 
во до съ дър жа тел с анод на за щи та и  
ви со ко ка чес т ве на изо ла ция, как то и 
га ран ти ра ни те са ни тар но-хи ги ен ни 
ка чес т ва на под г ря та та во да, пра вят 
пред ла га ни те от  “ЕРАТО“ бой ле ри 
осо бе но уда чен из бор.

Комбинирани бойлери 
Tatramat VTS
с топлообменници 
(серпентини)

За слън че ва ба те рия с 2 броя 
ко лек то ри и бой лер ще се пла ти 
мал ко над 2 000 лв., но от ико но-
мии из п ла те но то след че ти ри го ди ни 
съ о ръ же ние ще про дъл жи да слу жи 
на соб с т ве ни ка си ка то не се ин-
те ре су ва от то га ваш на та це на на 
тра ди ци он на та елек т ро е нер гия. От 
фир ма та пре дос та вят и въз мож ност 
за за ку пу ва не изделията на ли зинг.
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слънчева енергия слънчева енергия

ТОплИННИ ТРъбИ И пОДгОТОВкА НА 
ТОплА ВОДА

Автор:	 Милан	 Огун
Превод	 от	 чешки:	 Веселин	 Иванов

Стре ме жът към опол зот во ря ва не 
на слън че ва та енер гия днес е из раз 
на не об хо ди мост та да се ог ра ни чи 
мак си мал но раз хо да на за ку пу ва на-
та енер гия и съ щев ре мен но да се 
на ма ли за ви си мост та от ней на та 
дос тав ка. Та зи е и во де ща та при чи-
на за фир ма „Outokump”, ко я то при 
из г раж да не то на хо тел с ки ком п лекс 
в гр. Ни велс, Бел гия е пред ви ди ла 
за под го тов ка та на топ ла во да да 
се из пол з ва со лар но съ о ръ же ние 
с тръб ни ва ку ум ни ко лек то ри и 
топ лин ни тръ би.

Про ек тан тът пред ла га по ле от 
пок рив ни ко лек то ри със 140 m2 

аб сор б ци он на площ, из г ра де ни от 
стък ле ни ва ку ум ни тръ би с ди а-

Топ	лин	ни	те	 тръ	би	 на	ми	рат	 лес	но	 и	 ефек	тив	но	 при	ло	же-
ние	 в	 со	лар	на	та	 тех	ни	ка.	 Статията	 пред	с	та	вя	 прак	ти	чес	ки	
при	мер	 за	 ре	а	ли	за	ци	я	та	 на	 съ	о	ръ	же	ние	 с	 топ	лин	ни	 тръ	би.	
Съ	о	ръ	же	ни	е	то	 за	 под	г	ря	ва	не	 на	 во	да	 със	 слън	че	ва	 енер	гия	
е	 ин	с	та	ли	ра	но	 в	 град	с	ки	 хо	тел	с	ки	 ком	п	лекс	 в	 Бел	гия.

ме тър 65 mm, във вът реш ност та 
на ко и то на ко ак си а лен прин цип 
са из ве де ни сто ма не ни топ лин ни 
тръ би. Към вся ка топ лин на тръ ба 
над лъж но е за ва ре на мед на ла ме ла 
за аб сор би ра не на слън че ви те лъ чи. 
При по-нис ки тем пе ра ту ри на вън-
ш ния въз дух, в ди а па зон от -5 оС 
до +5 оС, ра бот ни ят топ ло но си тел 
се из па ря ва под въз дейс т вие на 
слън че ви те лъ чи и не го ви те па ри 
се под г ря ват на тем пе ра ту ра +85 
оС при на рас т ва що на ля га не до 
50 bar. Ус во я ва на та топ ли на се 
из веж да от из ди га щи те се па ри на 
ра бот ния топ ло но си тел към гор на та 
част на тръ би те, до кон ден за то ра. 
Тук топ ли на та от па ри те се пре да-

Фиг.	 1 
Пло сък слън чев ко лек тор от 

30 ва ку ум ни стък ле ни тръ би с 
ди а ме тър 65 mm, през ко и то 
ко ак си ал но са из ве де ни топ-
лин ни тръ би, раз по ло жен вър ху 
пок рив на обект с нак лон 30о 
(50о се вер на ши ри на, 5о из точ на 
дъл жи на, 300 m над мор с ко то 
рав ни ще)

фиг. 2 
Схе ма за раз по ло же ни е то на 

ко лек тор, из г ра ден от ва ку ум ни 
стък ле ни тръ би с ди а ме тър 
65 mm и дъл жи на 2 m (вкл. 
кон ден за то ри те за па ри). При-
съ е ди ня ва не то на от дел ни те 
ва ку ум ни тръ би се из вър ш ва с 
фик си ра щи гай ки. То ва раз по-
ла га не поз во ля ва ин ди ви ду ал на 
под мя на на от дел ни те ва ку ум-
ни тръ би.

1 - При съ е ди ня ва не към со лар ния тръ боп ро во ден кръг;вход;
2 - Съ би ра тел на со лар ния кръг;
3 - Пок рив на изо ла ци он на под лож ка за слън че вия ко лек тор; 
4 - Кон ден за тор за па ри от ра бот на теч ност; 
5 - При съ е ди ня ва не на со лар ния тръ боп ро во ден кръг, из ход; 
6 - Тя ло на ва ку ум на та стък ле на тръ ба; 
7 - Ко ак си ал но из веж да не на топ лин на тръ ба (ТТ) със за ва ре на 
аб сор б ци он на ла ме ла.

ва на цир ку ли ра щия те чен топ ло-
но си тел, кой то про ти ча на до лу по 
вът реш ни те стра ни на топ лин ни те 
тръ би. Не об хо ди мо то ус ло вие е да 
бъ де спа зен ми ни ма лен нак лон на 
тръ би те от 5о. Ко га то ин тен зи те тът 
на слън че во то гре е не е дос та тъ-
чен, про ти ча щи ят кон ден зат се 
из па ря ва пов тор но, след ко е то се 
из ди га на го ре.

Це ли ят ра бо тен про цес е наг-
лед но пред с та вен на фигури 1-5. 
В табл.1 са по со че ни тех ни чес ки те 
дан ни на два ти па плос ки слън че ви 
ко лек то ри с те чен топ ло но си тел, 
из г ра де ни от стък ле ни ва ку ум ни 
тръ би с ди а ме тър 65 mm.

Те зи дан ни да ват въз мож ност на 
про ек тан та да из вър ши пъл но тех-
ни чес ко из чис ле ние на ос та на ли те 
час ти на со лар но то съ о ръ же ние:

● из чис ле ние ди а мет ри те на 
тръ би те в со лар на та мре жа,

● оп ре де ля не на ра бот ни те ха-
рак те рис ти ки на ре гу ли ра щи те и 
пред паз ни те ар ма ту ри,

● оп ре де ля не оп ти мал ния де бит 
за цир ку ла ци он на та пом па,

● из чис ле ние на оп ти мал ни те 
раз ме ри на съ да за топ ла во да,

● прин цип ни из чис ле ния за 
елек т ро тех ни чес ки те и елек т рон ни те 
уре ди, ко и то ще се ин с та ли рат към 
со лар ния кръг.
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Тип на колектора   А В

Обща абсорбционна площ 2,0 m2 3,0 m2

Строителни размери 1415x1950 mm 2205x1950 mm

Маса cca 45 kg cca 50 kg

Материал на събирателя Неръжд. ламарина Неръжд. ламарина,  
 изолация: PVC- пяна изолация: PVC- пяна
Воден обем на събирателя 3,5 l 5 l

Локално (хидравлично)  4 mbar (400 Pa) 4 mbar (400 Pa)
съпротивление при дебит 
120 литра на час

Присъединяване към Cu 22x1 Cu 22x1
соларния кръг

Външен диаметър на 65 mm 65 mm
стъклените вакуумни тръби

Обър не те вни ма ние на раз лич-
на та про дъл жи тел ност на жи вот!

До ри ко га то про дъл жи тел ност-
та на жи вот на съ о ръ же ни е то е 
оп ре де ле на за 30 го ди ни, сро кът 
на жи вот на от дел ни те еле мен-
ти или час ти на съ о ръ же ни е то е 
раз ли чен, мно го чес то от 2 до 5 

Фиг.	 3	
Схе ма на кон с т рук ци я та на 
ва ку ум на топ лин на тръ ба с 
кон ден за тор

1 - Кон ден за то рът за па ри е 
из ра бо тен от не ръж да е ма сто-
ма на и из чис лен за свръх на ля-
га не 50 bar. 
2 - Кан тът, из пъл нен със смес 
от ме тал на и стък ле на ка ша 
е пред наз на чен за ба лан си ра не 
на топ лин ни те раз ли ки и на 
про ме ни те в раз ме ра меж ду 
топ лин на та тръ ба и стък ле ния 
щу цер на ва ку ум на та тръ ба; 
3 - Фик си ра ща гай ка; 
4 - Топ лин на тръ ба от бла го-
род на сто ма на, към ко я то с 
над лъ жен шев е за ва ре на мед на 
ла ме ла; 
5 - Мед на аб сор б ци он на ла ме ла 
със се лек тив но пок ри тие; ко е-
фи ци ент на аб сор б ция = 0,96; 
ко е фи ци ент на из лъч ва не = 0,1; 
6 - Раз де ли тел; 
7 - Пръс тен, кой то поз во ля ва 
за вър та не на аб сор б ци он на та 
ла ме ла; 
8- Ва ку ми ра на тръ ба от спе ци-
ал но стък ло с де бе ли на 1,5 mm

Фиг.	 4	
Оп рос те на фун к ци о нал на схе ма 
на топ лин на тръ ба
1 - Кон ден за тор; 
2 - Кон тен за тът се оти ча по 
сте ни те; 
3 - Па ри те на ох ла ди те ля 
пре ми на ват през вът реш но то 
прос т ран с т во на топ лин на та 
тръ ба по по со ка към кон ден-
за то ра; 
4 - Опор ни ят щурц на тръ ба та 
съ би ра кон ден за та

Фиг.	 5 
Де тайл на схе ма за нак рай ни ка 
на топ лин на тръ ба с кон ден-
за тор. Елас тич но то свър з-
ва не на ма ля ва ме ха нич но то 
на то вар ва не, след с т вие на 
тем пе ра тур но то раз ши ре ние.

Табл.	1	Тех	ни	чес	ки	дан	ни	на	се	рий	но	про	из	ве	де	ни	ти	по	ве	слън-
че	ви	 ко	лек	то	ри,	 из	г	ра	де	ни	 от	 20	 стък	ле	ни	 ва	ку	ум	ни	 тръ	би	 (А)	
и	 от	 30	 стък	ле	ни	 ва	ку	ум	ни	 тръ	би	 (В)

го ди ни. Ето за що, с цел пос ти га не 
на ико но мич на и оп ти мал но доб ра  
ек с п ло а та ция на ця ло то съ о ръ же ние 
се пре по ръч ва ин вес ти то рът да во-
ди ста тис ти ка за всич ки из вър ше ни 
сер виз ни ма ни пу ла ции, ре мон ти и 
под ме ни на час ти. Ор га ни за ци я та, 
ко я то въ веж да съ о ръ же ни е то в ек-
с п ло а та ция и по лу ча ва оп ре де ле на 

су ма от пред ва ри тел но одоб ре ния 
бю джет за из г раж да не на съ о ръ же-
ни е то тряб ва да пре дос та вя на ин-
вес ти то ра гра фик за не об хо ди ми те 
сер виз ни ме роп ри я тия, вклю чи тел но 
за пе ри о да, през кой то след ва да 
се из вър шат. 
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Автор:	 Ханс	 Еберт
Превод	 от	 немски:	 инж.	 Стефан	 Златев

отопление

топлинен поток

фаза 1 
производство 
на топлина

зарежда-
не на 
акумула-
тора

входна 
тръба

топлина

топлинен излишък

котелът 
работи 
с пълна 
мощност

връщаща 
тръба консумация 

на топлина за 
отопление и 
топла вода

Фиг.	 1	Принцип	 на	 отоплителна	 инсталация	
на	 дърва	 с	 акумулиращ	 съд

фаза 2
консумация на 
топлина от 
акумулатора

входна тръба

връщаща тръба

котелът 
е 
изклю-
чен

консумация 
на топлина за 
отопление и 
топла вода

Във вся ко го рив но ус т ройс т во се пос ти га оп ти-
мал но из га ря не, ко га то то ра бо ти на пъл на мощ ност. 
По пра ви ло мощ ност та на отоп ли тел ни те сис те ми се 
оп ре де ля спо ред най-сту де ни те дни в го ди на та. За-
то ва през 95% от дни те на ед на го ди на мощ ност та 
на ко те ла е зна чи тел но по-го ля ма от не об хо ди ма та 
топ лин на енер гия. Ако през то зи пе ри од от вре ме 
ко те лът ра бо ти на пъл на мощ ност, къ ща та ще се 
прег рее, во да та в отоп ли тел на та сис те ма ще „из ки-
пи”, ще се пра хо са енер гия или съ о ръ же ни е то ще 
се пов ре ди. То зи проб лем, свър зан с не ра ци о нал но то 
на то вар ва не на ин с та ла ци я та, мо же да бъ де пре о-
до лян с оп ре де ле ни мер ки:

●	 Из	бор	 на	 	 ко	тел	 с	 10%	 по-нис	ка	 мощ	ност	
от	 мак	си	мал	на	та	 не	об	хо	ди	ма 

При по куп ка та на ко те ла тряб ва да се из бе ре 
та къв с мощ ност с 10% по-нис ка от мак си мал на та 
из чис ле на. По то зи на чин е въз мож но ня кол ко дни 
в го ди на та в къ щи да бъ де мал ко по-хлад но, но от 
то ва ни кой ня ма да зам ръз не. Обик но ве но в те зи 
дни с мак си мал на кон су ма ция, за да ком пен си ра те 
не дос ти га на отоп ли тел на мощ ност, е дос та тъч но 
да на ма ли те отоп ле ни е то в ед на или две по-мал ко 
из пол з ва ни по ме ще ния.

● Пе	ри	о	дич	на	 ра	бо	та	 на	 пъл	на	 мощ	ност	 и	
аку	му	ли	ра	не	 на	 топ	ли	на	та 

Огъ нят се под дър жа неп ре къс на то на пъл на мощ-
ност. По то зи на чин се про из веж да по ве че топ ли на 
от кол ко то е мо мен т на та кон су ма ция за отоп ле ние и 
заг ря ва не на во да за би то ви нуж ди. Не из пол з ва но то 
ко ли чес т во топ ли на се по да ва към аку му ла тор. Ко га то 
аку му ла то рът се за ре ди до край, то ест тем пе ра ту ра-
та на во да та в не го дос тиг не 90 гра ду са, го рив ни ят 
про цес се пре ус та но вя ва. След то ва не об хо ди ма та 
топ ли на се кон су ми ра ди рек т но от аку му ла то ра. 

При ин с та ла ци и те опол зот во ря ва щи дър ва с 
аку му ли ращ съд мо гат да се пре о до ле ят част от 
не дос та тъ ци те, по я вя ва щи се при ра бо та на нис ка 
мощ ност. Ко га то огъ нят е слаб, със тав ни те час ти на 
дър ве си на та тле ят. По лу ча ва се не пъл но из га ря не. 
По па дай ки в пещ та и ко ми на те об ра зу ват саж ди, 
кат ра ни и дру ги от ла га ния. По вре ме на тле е не то 
мо же да се по я ви кон ден зат, кой то за ся га от к ри ти те 
час ти на пещ та. В след с т вие на то ва ин с та ла ци я та 
изис к ва по-се ри оз на под дръж ка, ней ни ят жи вот се 
скъ ся ва, а го ри во то се опол зот во ря ва час тич но. 

Отоп ли тел на ин с та ла ция на дър ва с аку му ли ращ 

съд, ра бо те ща пе ри о дич но на пъл на мощ ност, оси-
гу ря ва по-ви сок КПД, изис к ва по-ряд ка под дръж ка и 
има по-дъ лъг жи вот.

Ед нов ре мен но с то ва се уве ли ча ва и ком фор тът 
при об с луж ва не, за що то от па да нуж да та от чес то 
за реж да не с го ри во. За ра ди (поч ти) пъл но то из га-
ря не на дър вес ния газ при ра бо та на пъл на мощ-
ност – раз би ра се в ед на доб ра пещ за дър ва -, 
ин с та ла ци и те с аку му ли ращ съд за мър ся ват по-мал ко 
окол на та сре да, ка то от де лят на ма ле ни ко ли чес т ва 
вредни га зо ве и саж ди. 

Ка то аку му ла то ри най-чес то се из пол з ват вер-
ти кал ни сто ма не ни ре зер во а ри. В гор на та им част 
се по да ва го ре ща во да от ко те ла, а от дол на та се 
връ ща сту де на та во да за заг ря ва не. За да се из пол-
з ва нат ру па на та топ ли на цир ку ла ци я та се об ръ ща, 
ка то от го ре се по да ва го ре ща во да за отоп ле ние, 
а ве че ох ла де на та во да пос тъп ва в дол на та част 
на аку му ла то ра. По то зи на чин се за паз ва тем пе ра-
тур на та раз ли ка в от дел ни те сло е ве на ре зер во а ра. 
Аку му ла то рът тряб ва да се за реж да са мо с го ре ща 
во да над 800 С. В про ти вен слу чай мо же да се по-
лу чи смес ва не на от дел ни те тем пе ра тур ни сло е ве.

Ка па ци те тът на ре зер во а ра тряб ва да бъ де 100 
лит ра во да за все ки kW при кот ли с ръч но и 60 
лит ра за все ки kW при кот ли с ав то ма тич но по да-
ва не на го ри во то. За ед но фа мил ни къ щи обик но ве но 

ОТОплИТЕлНА ИНсТАлАЦИЯ 
НА ДъРВА с АкуМулИРАЩ 

съД



1/201030

Фиг.	 2	 Пример	 за	 отоплителна	 инсталация	 на	 дърва	 с	 акумулиращ	 съд	 в	 комбинация	 със	
слънчеви	 колектори

слънчев 
колектор

помпа

топлообменник

слънчева инсталация
разширителен съд връщаща тръба

помпа

акумулиращ
съд

котел на 
дърва

бойлер 
за бгВ

помпа
помпатемпературен 

изключвател

температурно регулиране

регулиране спрямо 
температурната
разлика

входна тръба
регулиране спрямо 
температурната разлика

входно регулиране спрямо
атмосферните условия

помпа

отоплителен 
кръг

обе ма на аку му ла то ри те е меж ду 
1000 и 2000 лит ра. Ка за но по друг, 
на чин аку му ла то рът тряб ва да мо же 
да оси гу ри отоп ле ни е то на жи ли ще-
то през един сред нос та тис ти чес ки 
зи мен ден. 

Мес то по ло же ни е то на ре зер во а рът 
е пре по ръ чи тел но да бъ де оп ре де ле но 
(при но во стро и тел с т во) в ра нен ста-
дий; доб ре е той да бъ де пос та вен 
в отоп ля е ма та част на жи ли ще то, 
за да се из пол з ват не ми ну е ми те 
топ лин ни за гу би.

Аку му ла то ри те са скъ пи, но то ва 
до ня къ де се ком пен си ра от по куп ка та 
на ко тел с по-мал ка мощ ност, чи е то 
пре дим с т во е, че по-чес то ра бо ти на 
пъл но на то вар ва не и по-то зи на чин 
пос ти га по-ви сок КПД. Въп ре ки по-
мал ка та мощ ност на ко те ла, ком фор-
тът на отоп ле ние не се по ни жа ва, 
за що то по-го ля ма та кон су ма ци я та 
през де ня час тич но се по е ма от 
аку му ла то ра, кой то през нощ та се 
за реж да от из лиш но то ко ли чес т во 
про из ве де на топ ли на.

Мак си мал на та тем пе ра ту ра в 

Фиг.	 3	 Акумулатор	 за	 гореща	 вода	 с	 топлообменник	 за	
подгряване	 на	 вода	 за	 битови	 нужди	 и	 възможност	 за	
загряване	 със	 слънчева	 енергия.

стоманен съд под 
високо налягане

меден топлообмен-
ник за топла вода

тръба за оттичане

медна тръба

alu-EpS изолация

тръба към 
слънчев
колектор

смесителен вентил 
за гореща вода

вътрешен входен 
превключвателен 
вентил

присъединяване на 
електронагревател

наклонени присъеди-
нителни отвори

сферичен вентил

пластмасови крака

ре зер во а ра мо же да бъ де меж ду 80 и 95 0С. Той 
поз во ля ва кон су ма ция на енер гия Q, ко я то мо же да 
бъ де прес мет на та със след на та фор му ла:

Q=1, 16 kW за все ки 1000 лит ра и все ки гра дус 
Цел зий.

При	мер: При обем на ре зер во а ра 2000 лит ра и 
по лез на тем пе ра тур на раз ли ка от 30 0С (охлаждане 
от 80 до 50 0С) по лез на та топ лин на енер гия е:

Q = 1, 16 kW/m3 . 2,0 m3. 30 0C = 70 kWh.

Ин с та ла ция с аку му ла тор и ко тел за дър ва е доб-
ре да бъ де ком би ни ра на с тер мо пом па или слън че ви 
ко лек то ри. Та ка един ре зер во ар мо же да бъ де из-
пол з ван от раз лич ни из точ ни ци на топ лин на енер гия. 

Из ли шъ кът от топ ли на от слън че ви те ко лек то ри 
през го ре щи те лет ни дни мо же да бъ де из пол з ван 
за из су ша ва не на дър ва та или дър вес ни те трес ки, 
ка то под скла да за дър ве си на се пос та ви по до во 
отоп ле ние.
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РАЗшИРИТЕлЕН съД къМ АкуМулИРАЩ 
РЕЗЕРВОАР ЗА бгВ

отопление отопление

Под	хо	дя	що	то	ин	с	та	ли	ра	не	на	раз	ши	ри	те	лен	съд	към	аку	му-
ли	ращ	 ре	зер	во	ар	 за	 под	го	тов	ка	 на	 топ	ла	 во	да	 оси	гу	ря	ва	 от	
ед	на	 стра	на,	 ико	но	мия	 на	 пи	тей	на	 во	да,	 т.е.	 има	 еко	ло	гич	но	
зна	че	ние,	 а	 от	 дру	га	 стра	на	 -	 доп	ри	на	ся	 за	 пос	ти	га	не	 на	
ико	но	мии	в	про	це	са	на	ек	с	п	ло	а	та	ция.	Ре	зул	та	тив	ни	ят	ефект	
тряб	ва	 да	 се	 оце	ня	ва	 ин	ди	ви	ду	ал	но	 и	 за	ви	си	 от	 при	о	ри	те-
ти	те	 на	 ин	вес	ти	то	ра.	 На	 па	за	ра	 напр.	 се	 пред	ла	гат	 га	зо	ви	
кот	ли,	обо	руд	ва	ни	за	ин	ди	рек	т	но	под	г	ря	ва	не	на	топ	ла	во	да	в	
ре	зер	во	ар	 с	 по	мощ	та	 на	 ар	ма	ту	ри,	 сис	те	ма	 за	 ре	гу	ли	ра	не	 и	
ма	лък	раз	ши	ри	те	лен	съд.	За	по-го	ле	ми	те	топ	лин	ни	из	точ	ни	ци	
на	 топ	ла	 во	да	 след	ва	 да	 се	 из	вър	ши	 под	роб	но	 из	чис	ле	ние.

Автор:	 Зденек	 Чихал
Превод	 от	 чешки:	 Веселин	 Иванов

Ще си поз во ля в уво да на нас-
то я ща та ста тия да нап ра вя мал ка 
за бе леж ка: из пол з ва но то на и ме но-
ва ние ТВ- топ ла во да съ от вет с т ва 
на пъл но на ев ро пейс ки те нор ми, 
въп ре ки че по ве че то от нас поз-
на ват ак ту ал ни ят до се га тер мин  
БГВ-би то ва го ре ща во да. 

Днес все по-чес то при под го тов-
ка та на топ ла во да (ТВ) за мал ка 
и сред на кон су ма ция се из пол з ват 
обем ни под г ре ва те ли с мощ нос т ни 
отоп ли тел ни влож ки. За по-ви со ка 
кон су ма ция под го тов ка та на топ ла та 
во да се из вър ш ва от плос ки топ-
ло об мен ни ци с па ра ле но вклю че ни 
аку му ли ра щи съ до ве. Те зи на чи ни 
до го ля ма сте пен се ре а ли зи рат с 
при ла га не то на прин ци па за пъл но 
или час тич но при о ри тет но под г ря-
ва не на топ ла во да за смет ка на 
отоп ле ни е то. В ре зул тат се пред-
ла гат топ лин ни мощ нос ти, ко и то 
имат въз мож ност за от но си тел но 
крат ко вре ме (ня кол ко ми ну ти) да 
заг ре ят под г ре ва те ля или да за ре-
дят аку му ли ра щия съд. Друг ар гу-
мент за из пол з ва не то на обем ни 
под г ре ва те ли за топ ла во да във 
фа мил ни къ щи и за етаж но отоп-
ле ние на от дел ни жи лищ ни еди ни-
ци е фак тът, че от глед на точ ка 
на на рас т ва щи те изис к ва ния към 
топ ло тех ни чес ки те свойс т ва на пе-
ри фер ни те кон с т рук ции на сгра ди те 
мощ ност та за отоп ле ние в по ве че то 
слу чаи е зна чи тел но по-нис ка от 
мощ ност та, не об хо ди ма за про точ-
но под г ря ва не на ТВ. На лич ни те 
топ лин ни из точ ни ци обик но ве но не 

мо гат да оси гу рят из пъл не ни е то на 
съ щес т ве но раз лич ни изис к ва ния 
към мощ ност та за отоп ле ние и за 
под г ря ва не на ТВ. С из пол з ва не то 
на обем ни под г ре ва те ли за топ ла 
во да с вгра де на мощ нос т на влож ка 
е възможно по-добро регулиране. 
Бла го да ре ние на аку му ли ра не то 
на топ ла во да ре ше ни те по то зи 
на чин из точ ни ци на топ ли на мо гат 
да оси гу ря ват зна чи тел но по-опти-
мална кон су ма ци я та на топ ла во да 
и съ щев ре мен но да ват въз мож ност 
за нуж ди те на отоп ле ни е то да се 
из пол з ва мо ду ла ци я та на мощ ност та 
в не об хо ди мия ди а па зон.

От глед на точ ка на зна чи тел на та 
ско рост на за реж да не и пос то ян но 
на рас т ва ща та це на на во да та е под-

хо дя що да се из пол з ва тех ни чес ко 
ре ше ние, ко е то да пре дот в ра тя ва 
из лиш ни те за гу би на топ ла во да 
(пре ви ша ва не на на ля га не то на 
пред паз ния вен тил с пос лед ва що 
кап ко во из ти ча не на топ ла во да), 
при чи ня ва ни от раз ши ри тел ния 
обем на во да та при уве ли ча ва не на 
ней на та тем пе ра ту ра в про це са на 
за реж да не. По со че но то свър з ва не 
(фиг. 1 и 2) за вхо да на сту де-
на та во да към под г ре ва те ля или 
ре зер во а ра из пъл ня ва изис к ва ни я та 
на нор ма тив ни те ука за ния, но не 
ре ша ва проб ле ма с из ти ча не то от 
пред паз ния вен тил в про це са на 
за реж да не с ТВ, ко е то в пос лед-
с т вие се прев ръ ща в пос то ян но 
из ти ча не до ри след прик люч ва не 
на за реж да не то. За ре ша ва не на 
то зи проб лем мно го фир ми днес 
пред ла гат мем б ран ни раз ши ри тел ни 
съ до ве, пред наз на че ни за из пол з-
ва не в сис те ми те за топ ла во да. 
Раз ме ри те за раз ши ри тел ни те съ-
до ве след ва да бъ дат съ от не се ни 
към обе ма на аку му ли ра щия съд 
или под г ре ва те ля, как то и към от чи-
та но то на ля га не на сту де на та во да.

Ос нов но то раз п ре де ле ние за 
свър з ва не то на вхо дя щия кръг е 
пред с та ве но наг лед но на фиг. 3. 
От дел ни те ар ма ту ри имат след но-
то зна че ние. Сфе рич ни ят кран в 
ком би на ция с из пус ка те лен сфе-
ри чен кран за зах ран ва не то към 
раз ши ри тел ния съд се из пол з ват 
ка то въз мож ност за нас т рой ка и 
кон т рол на въз душ но то на ля га не 
от към въз душ на та стра на на раз-
ши ри тел ния мем б ра нен съд без да 
се пре ус та но вя ва под го тов ка та на 
ТВ. Та зи сис те ма мо же да се за-
мес ти напр. с ком би ни ра на ар ма ту ра 
Flowet или дру га по доб на на нея.

Ако про ек тан тът же лае да про-
кон т ро ли ра не об хо ди мия раз мер на 
раз ши ри тел ния съд, дейс т ви я та му 
след ва да бъ дат ана ло гич ни на 
те зи при про ек ти ра не на под хо дящ 
раз мер за раз ши ри те лен мем б ра-
нен съд в отоп ли тел ни те сис те ми.

Про мя на та в обе ма на во да та, 
не об хо ди ма за оп ре де ля не раз ме ра 
на раз ши ри тел ния съд се из чис ля-
ва ка то про из ве де ние от обе ма на 
аку му ли ра щия съд или под г ре ва те ля 
и раз ли ка та в спе ци фич ния обем 
(раз ли ка та меж ду тем пе ра ту ри те на 
сту де на та и топ ла та во да). Тук не 
е не об хо ди мо да се из пол з ва ко е-
фи ци ен тът на бе зо пас ност 1,3. Тъй 
ка то в прак ти ка та, с из к лю че ние на 
слу ча и те, ко га то се пре ус та но вя ва 
ра бо та та, не се на ла га за реж да не Фиг.	 1	 Свързване	 на	 входящия	

кръг	 към	 обемния	 подгревател

Захранване на 
студена вода

Разпределение на ТВ

Обемен 
подгревател

Циркулация
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на съ да от на пъл но сту де но със-
то я ние, се пре по ръч ва из бор на 
из чис ли тел на раз ли ка за тем пу ра-
ту ри те от 35-40 К. Дру ги те стой нос-
ти, не об хо ди ми за из чис ле ние са 
на ля га не то на сту де на та пи тий на 
во да на вхо да към съ о ръ же ни е то, 
как то и на пред паз но то на ля га-
не, респ. на ля га не то за от ва ря не 
на пред паз ния вен тил. Вни ма ние, 
те зи две стой нос ти тряб ва да се 
въз п ри е мат ка то аб со лют ни. Ко га то 
стой нос ти те са из вес т ни, лес но се 
из вър ш ва из чис ле ни е то на не об-
хо ди мия обем за раз ши ри тел ния 
мем б ра нен съд.

На ля га не то на сту де на та пи тей на 
во да на вхо да към съ о ръ же ни е то 
се про ме ня през де ня в за ви си мост 
от на то вар ва не то на во доп ро вод-
на та сис те ма. Те зи ко ле ба ния се 
про я вя ват пре ди всич ко то га ва, 
ко га то снаб дя ва не то с пи тей на во-
да се из вър ш ва от гра ви та ци он на 
во доп ро вод на ли ния. За пра вил но 
из чис ле ние раз ме ра на раз ши ри-
тел ния съд тряб ва да се взе ма 
ви на ги най-ви со ка та стой ност на 
на ля га не то във во доп ро вод на та 
ли ния в съ от вет но то мяс то. Ако с 
мал ки из к лю че ния, през нощ ни те 
ча со ве та зи стой ност се приб ли-
жа ва до свръх на ля га не 600 kPa 
(макс.на ля га не на вът реш ни те 
раз п ре де ли тел ни тръ поп ро во ди за 
сту де на и топ ла во да, как то и за 
от ва ря що на ля га не на пред паз ни те 
вен ти ли) е не об хо ди мо на вхо да за 
сту де на та во да към обек та, с цел 
по ни жа ва не на на ля га не то, да се 
ин с та ли ра ре ду цир вен тил. То зи 
вен тил след ва да се вклю чи на 
вхо да или на из хо да за сту де на та 
во да към обек та. Той не мо же да 
се ек с п ло а ти ра във вът реш ност та 
на обек та от към раз п ре де ли тел на та 
мре жа за ТВ, тъй ка то там мре жа та 

е с раз лич но на ля га не.

За бе леж ка: Мно го чес то ре-
ду цир вен ти ли се ин с та ли рат 
на вхо да за сту де на та во да към 
фа мил ни къ щи. То ва е та ка, за-
що то мно го от из пол з ва ни те 
там съ о ръ же ния са с мак си мал но 
кон с тук ци он но свръх на ля га не 300 
KPa. За нуж ди те на из чис ле ни е то 
след ва да се из пол з ва стой ност-
та на аб со лют но то на ля га не зад 
ре ду цир вен ти ла.

С при ла га не то на раз ши ри тел ни 
мем б ран ни съ до ве се пре дот в ра тя-
ват зна чи тел ни те за гу би от во да, 
ко и то се от бе ляз ват поч ти при вся ко 
за реж да не, осо бе но през пе ри о да 
на ми ни мал на кон су ма ция на ТВ. 
Ос вен то ва, с тях се из к люч ва пос-
то ян но то за мър ся ва не на по до ва та 
нас тил ка, тъй ка то в мно го слу чаи 
от во ди те от пред паз ни те вен ти ли 
не са за ус те ни в ка на ли за ци я та и 

во да се отти ча вър ху по да, за ко-
е то се из пол з ват съ до ве за во да. 
Съ щев ре мен но се удъл жа ва жи во та 
на пред паз ни те вен ти ли.

при мер: 
При под г ре ва тел с обем 100 l 

и мощ ност на влож ка та 29 kW в 
ед но фа мил на къ ща се от чи та из-
ти ча не на во да с обем 15 l за 3 
дни, т.е 2000 l на го ди на. 

От не се но към го диш на та кон су-
ма ция на топ ла во да в то зи кон к-
ре тен слу чай ста ва ду ма за за гу ба 
от 3,7%. Ако по доб но със то я ние на 
пред паз ни ят вен тил се пре неб рег не, 
за гу би те на во да зна чи тел но се 
по ви ша ват, без да се има пред вид 
не об хо ди мост та от под мя на та на 
пред паз ния вен тил. 

Фи нан со во то из ра же ние на от-
чи та ни те за гу би е приб ли зи тел но 
4,40 EUR (за во да + во дос точ но 
из веж да не = 2,2 EUR/m3). Ка то се 
има пред вид прин ци па за под г ря ва-
не на во да в бой лер и час тич но то 
смес ва не на сту де на и ве че под-
г ря та во да на дъ но то на бой ле ра 
от чи та ни те за гу би не са са мо на 
сту де на, но и на под г ря та во да. 
По приб ли зи тел на пре цен ка мо же 
да се ка же, че та зи во да е с 20 
K по-топ ла от из ти ча ща та сту де-
на во да. 

Ос вен во да, съ що та ка се 
гу би и част от топ лин на та енер-
гия Q=m.c.ΔT=2000.4,2.10/3.20= 
16,8.10/6 MJ =4,46 kWh.  Го диш-
на та за гу ба от из ти ча не на во да 
в по со че ния при мер мо же да се 
из чис ли на приб ли зи тел но 4,8 EUR.

Ос нов на та цел на ин с та ла ци я та 
на раз ши ри те лен съд в то зи слу-
чай е не са мо ико но ми я та на во да. 
Ин с та ли ра не то му пре дот в ра тя ва 
проб ле ма с пос то ян но то из веж да не 
на из ти ча ща во да от пред паз ния 
вен тил. То ва ре ше ние е мно го по-
бла гоп ри ят но за пот ре би те ля, тъй 
ка то се из вър ш ва пос то я нен кон т рол 
вър ху из п рав ността на пред паз ния 
вен тил. При ре дов ни кон т рол ни 
прег ле ди  се удос то ве ря ва не го во то 
със то я ние (из пус ка се ми ни мал но 
ко ли чес т во во да в ня ка къв съд). 
Ако вен ти лът за поч не да из пус ка 
по вре ме на ек с п ло а та ция, вла га та 
под не го ще сиг на ли зи ра за не об-
хо ди мост та да се под ме ни. Ко га то 
вен ти лът е свър зан ди рек т но към 
ка на ли за ци я та, ми ни мал но то, но 
пос то ян но из ти ча не на во да мно го 
чес то не се за бе ляз ва от пот ре-
би те ля, а в по ве че то слу чаи. В 
ре зул тат ще ти те от из ти ча не то на 

Фиг.	 2	 Свързване	 на	 входящия	 кръг	 на	 резервоара
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Размер	 на	 разширителен	 съд	 за	 ТВ-	 за	 налягане	 на	 студената	 вода	 400	 kPa

Обем на водата в системата [dm3] 50 80 100 160 200 300 500 800 1000
Δv (според макс.температура 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011
 на водата)
V- увеличаване обема на водата [dm3] 0,55 0,88 1,1 1,76 2,2 3,3 5,5 8,8 11
Р1 (макс. хидравлично налягане на 500 500 500 500 500 500 500 500 500
 студената вода, абсолютна стойност)
А (налягане за отваряне на. 600 kPa) 700 700 700 700 700 700 700 700 700
 предпазния вентил-макс
Необходим размер dm3 1,9 3,1 3,9 6,2 7,7 11,6 19,3 30,8 38,5

Обем на водата в системата [dm3] 50 80 100 160 200 300 500 800 1000
Δv (според макс.температура на водата) 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011
V увеличаване обема на водата [dm3] 0,55 0,88 1,1 1,76 2,2 3,3 5,5 8,8 11
Р1 (макс.хидравлично налягане на 550 550 550 550 550 550 550 550 550
 студената вода, абсолютна стойност)
А (налягане за отваряне на предпазния 700 700 700 700 700 700 700 700 700
 вентил-макс. 600 kPa)
Необходим размер dm3 2,6 4,1 5,1 8,2 10,3 15,4 25,7 41,1 51,3

Размер	 на	 разширителен	 съд	 за	 ТВ-	 за	 налягане	 на	 студената	 вода	 450	 kPa

Обем на водата в системата [dm3] 50 80 100 160 200 300 500 800 1000
Δv (според макс.температура на водата) 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011
V увеличаване обема на водата [dm3] 0,55 0,88 1,1 1,76 2,2 3,3 5,5 8,8 11
Р1 (макс.хидравлично налягане на 600 600 600 600 600 600 600 600 600
 студената вода, абсолютна стойност)
А (налягане за отваряне на 700 700 700 700 700 700 700 700 700
 предпазния вентил-макс. 600 kPa)
Необходим размер dm3 3,9 6,2 7,7 12,3 15,4 23,1 38,5 61,6 77

Размер	 на	 разширителен	 съд	 за	 ТВ-	 за	 налягане	 на	 студената	 вода	 500	 kPa

Обем на водата в системата [dm3] 50 80 100 160 200 300 500 800 1000
Δv (според макс.температура на водата) 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011
V увеличаване обема на водата [dm3] 0,55 0,88 1,1 1,76 2,2 3,3 5,5 8,8 11
Р1 (макс.хидравлично налягане на 650 650 650 650 650 650 650 650 650
 студената вода, абсолютна стойност)
А (налягане за отваряне на предпазния 700 700 700 700 700 700 700 700 700
 вентил-макс. 600 kPa)
Необходим размер dm3 7,7 12,3 15,4 24,6 30,8 46,2 77 123,2 154

Размер	 на	 разширителен	 съд	 за	 ТВ-	 за	 налягане	 на	 студената	 вода	 550	 kPa

во да мо гат да дос тиг нат де сет ки 
ев ро, оп ре де ле но по ве че от це на та 
на раз ши ри тел ния съд.

В таб лич на и гра фич на фор ма 
са пред с та ве ни съ от вет ни те из чис-
ле ния за обе ма на раз ши ри тел ния 
съд за раз лич ни по обем под г ре-
ва те ли и на ля га ния на сту де на та 
во да на вхо да към съ о ръ же ни е то. 
Най-ве че от  гра фич но то из ра же ние 
ста ва вид но, че за на ля га ния на 
сту де на та во да, близ ки до стой нос ти 
око ло 600 kPa не об хо ди ми ят обем 
за раз ши ри тел ния съд на раст ва 
зна чи тел но. Сле до ва тел но мо га да 
из ра зя съм не ние, че за на ля га ния 
на сту де на та во да над 500 kPa има 
сми съл да се ин с та ли ра ре ду цир 
вен тил с цел ста би ли зи ра не на 
хид рав лич ни те съ от но ше ния.

 Раз мер на раз ши ри тел ния съд за ТВ в лит ри

  Обем на бой ле ра в лит ри
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измерване измерване

ОТчИТАНЕ НА ЕНЕРгИЙНИТЕ ЗАгубИ 
И ОгРАНИчАВАНЕ НА РАЗхОДИТЕ с 

пОМОЩТА НА пРОфЕсИОНАлНА 
ТЕРМОгРАфИЯ НА сгРАДИТЕ

Сла би те мес та в изо ла ци я та на 
сгра ди те и про пус ка не то в отоп-
ли тел ни те или вен ти ла ци он ни те 
сис те ми во дят до го ле ми за гу би 
на енер гия- а от тук и до по-ви со-
ки раз хо ди. 

С по мощ та на но ви те тер мо ка-
ме ри на фир ма “Testo” се га е въз-
мож но пре циз но да се оп ре де лят и 
до ку мен ти рат мес та та, в ко и то се 
сти га до за гу би. Бла го да ре ние на 
го ля ма та тем пе ра тур на ди фе рен ци-
а ция при но ви те тер мо ка ме ри testo 
мно го точ но мо гат да се от чи тат 
до ри най-мал ки те тем пе ра тур ни 
раз ли ки.

Прак тич ни ят пред па зен ка лъф 
„Soft-Case” да ва въз мож ност за 
удоб но и бе зо пас но из пол з ва не 
на тер мо ка ме ра та и вър ху тя ло то. 
Не е не об хо ди мо ка ме ра та да се 
дър жи в ръ це меж ду от дел ни те 
из мер ва ния, ни то да се пос та вя в 
чан та. Дос та тъч но е да се из пол з ва 
но се щия ре мък, ко и то поз во ля ва 
ней но то лес но и ком фор т но но се не.

От к ри ва не на стро и тел ни 
де фек ти и кон т рол на 
ка чес т во то

Ана ли зът с по мощ та 
на testo 875 пред ла га 
до бър ме тод за 
от к ри ва не на стро и тел ни де фек ти. 
Бла го да ре ние на тем пе ра тур но то 
от чи та не <110 mK тер мо ка ме ра та 
testo 875 ус пя ва да онаг ле ди вър ху 
цвет ния дис п лей топ лин ни те за гу-
би, влаж ност та и хер ме ти за ци я та 
на сгра ди те. Ос вен то ва от к ри ва 
греш ки те в отоп ли тел ния ба ланс 
на сгра ди те и тях на та евен ту ал на 
пов ре да.

Ва ри а тив ни те обек ти ви слу жат 
за то ва вър ху дис п лея ви на ги да 
се от чи та са мо вер ния ре зул тат.

Вгра де ни ят ди ги та лен фо то а-
па рат съ що зна чи тел но улес ня ва 
до ку мен ти ра не то. Уни кал но то в 
тер мог ра фи я та на сгра ди те е от ра-
зя ва не то на по вър х нос т на та влаж-
ност  с цел бър зо ло ка ли зи ра не на 
мес та та, зас т ра ше ни от пле се ни. 
Ос вен то ва с по мощ та на ком пю-
тър на прог ра ма лес но и бър зо се 
из гот вя под роб на ин фор ма ция от 
тер мог раф с ко то из мер ва не.

кон т рол на отоп ле ни е то и 
ин с та ла ци я та

Но ва та тер мо ка ме ра testo 875 
е осо бе но под хо дя ща за бърз и 
ле сен кон т рол вър ху отоп ли тел на-
та ин с та ла ция, кли ма ти за ци я та и 
вен ти ла ци я та. С по мощ та на то зи 
ин ф ра чер вен уред е въз мож но 
бър зо да се ана ли зи рат раз п ре-
де ле ни е то на тем пе ра ту ра та или 
не уп лът не ни те мес та.

С по мощ та на тер мо ка ме ра та 
мо гат да се ло ка ли зи рат пов ре де-
ни те или не уп лът не ни мес та вър ху 
труд но дос тъп ни или зак ри ти раз п-
ре де ли тел ни тръ боп ро во ди без да 
има не об хо ди мост от про би ва не или 
съ ба ря не на го ля ма по вър х ност от 
сте ни те или по да.

Ана лиз на 
изо ла ци я та на 
сгра ди те и 
раз хо да на енер гия

Бла го да ре ние на мно го ви со ко-
то тем пе ра тур но от чи та не <80 mK 
тер мо ка ме ра та testo 881 де тайл но 
из с лед ва не из п рав на та изо ла ция, 
греш ки те в из пъл не ни е то или 
пов ре да та на стро и тел ния обект. 
Та зи тер мо ка ме ра е под хо дя ща 
за из мер ва не и до ку мен ти ра не на 
енер гий ни те за гу би по вън ш ни те 

Пре	вод	 от	 чеш	ки:	 Ве	се	лин	 Ива	нов

про зор ци, вра ти, ро лет ни що ри, 
от во ри за ра ди а то ри, пок рив ни 
кон с т рук ции или ця ла та изо ла ция 
на сгра да та.
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пре дот в ра тя ва не по я ва та на 
пле се ни

Ако напр. в ъг ли те на по ме-
ще ни е то има тер мич ни мос то ве, 
въз мож но е на те зи мес та да се 
пре диз ви ка кон ден за ция на въз душ-
на вла га. Имен но в та ки ва мес та 
пле се ни те на ми рат бла гот вор на 
сре да за по я ва, а как то зна ем, 
те но сят риск за здра ве то на 
оби та те ли те на те зи по ме ще ния. 
Тер мо ка ме ри те testo 875 и testo 
881 съ дейс т ват за по лу ча ва не на 
ин фор ма ция, ко я то е важ на за пре-
дот в ра тя ва не или ми ни ма ли зи ра не 
на вред ни те пос ле ди ци от раз ви ти-
е то на пле се ни и дру ги алер ге ни, 
до ри в труд но дос тъп ни те ъг ли и 
ни ши на жи ли ще то.

Оце нъч на 
прог ра ма

Соф ту е рът IRSoft 
слу жи за оце ня ва не, из ра бот ва не 

и ар хи ви ра не на кад ри, сни ма ни с 
тер мо ка ме ри те testo. Той раз по ла га 
с ин тег ри ра на фун к ция за кла си-
фи ци ра не на ин фор ма ци и те с цел 
ана ли тич но обоб ща ва не на дан ни те.

пре дим с т ва 

1. От лич но ка чес т во на за пис ва-
не, бла го да ре ние на тем пе ра тур но то 
от чи та не <110 mK, респ. 80 mK)

2. Гла сов за пис с прак тич на 
ко му ни ка тив на сис те ма (Head Set

3. Вгра ден ди ги та лен фо то а па рат
4. Фун к ция изо терм (оп тич на 

цвет на алар ма)
5. Мин./макс. на сни ма ни те об-

лас ти
6. Под хо дя щи за уп рав ле ние с 

ед на ръ ка
7. Де тек ция на мес та та с риск 

от по я ва та на пле се ни
8. Фил тър за из мер ва не на 

ви со ки тем пе ра ту ри (мо гат да се 
из мер ват тем пе ра ту ри до 550 оС). http://www.photovoltaic-conference.com/
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ТЕОРЕТИчЕН АНАлИЗ И ИЗбОР НА 
хлАДИлНИ АгЕНТИ ЗА кАскАДНА 

хлАДИлНА МАшИНА, РАбОТЕЩА В 
ТЕРМОпОМпЕН РЕжИМ

Автори:	 д-р	 инж.	 Цветан	 Божков,	 доц.	 д-р	 инж.	 Н.	 Начев,	 	
	 ТУ-София

за студента за студента за студента

В	 настоящата	 статия	 се	 	 демонстрира	 как	 включването	
на	 два	 хладилни	 агента	 и	 използването	 на	 предимствата	 на	
техните	топлофизични	свойства	и	характеристики	в	различни	
температурни	 интервали,	 води	 до	 създаването	 на	 каскадна	
хладилна	машина,	 работеща	 като	термопомпа	 “въздух–вода“.	

1. каскадна хладилна машина – 
принципна схема, lgp-h диаграма, 
основни зависимости.  

На фиг. 1.1.а е показана прин-
ципна схема на каскадна хладилна 
машина, а на фиг.1.1.б са отразени 
процесите протичащи в нея в lgp-h 
диаграма за съответните хладилни 
агенти.

В конкретния случай желаем да 
използваме каскадната хладилна 
машина като термопомпа т.е. нейния 
отоплителен коефициент μ ще бъде:

                         (1.1)

където:

        
а - коефициент, определящ 

количеството на хладилния агент 
протичащо в горната каскада, ако 
в долната протича 1kg.

                        (1.2)

                        (1.3)

Специфичният разход на енер-
гия на каскадна хладилна машина, 
работеща като термопомпа “въз-
дух–вода“ се определя от израза:

(1.1)

                        (1.4)

Фиг.	 1.1а	 Схема	 на	 каскадна	 хладилна	 машина

R134a R410A
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Фиг.	 1.1б	 lgp-h	 диаграма
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- изразходвана мощност от 
компресорите, съответно в гор-
ната и долната каскада.

- обща кондензна мощност на 
горната каскада, kW

От уравнение (1.4) следва след-
ният израз за обобщения ефективен 
коефициент на полезно деиствие ηе:

 (1.5)

. .th th гк th дкN N N= +

. . . 3 7( )кн гк г кQ G h h= = −

. . . ., , , ,o дк o гк кн дк кн гк внt t t t t

където:
ηе - обобщен ефективен ко-

ефициент на полезно действие 
на компресорите в горна и до-
лна каскада, циркулационната 
помпа с честотно регулиране, 
нагревателите и вентилаторите 
осъществяващи обезскражаването 
на изпарител – долна каскада и 
изпарител – кондензатор.

Както се вижда, интерес предста-
влява промяната на μ  (отоплител-
ния коефициент) и lN  (специфичния 
разход на ел.енергия) като функция 
на режимните параметри   

където:
 to.дк- температура на изпарение 

в горната каскада, oС
 to.гк - температура на изпарение 

в долната каскада, oС
tкн.дк  - температура на конден-

зация в долната каскада, oС
 tкн.гк - температура на конден-

зация в горната каскада, oС
 tвн - температура на външния 

въздух, oС

Именно тези две величини (които 
са взаимосвързани по между си  
μ= 1/ lN), характеризират икономич-
ността на работа на каскадната 
хладилна машина като термопомпа 
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“въздух–вода“, във функция на вида 
на използвания хладилен агент в 
долната и горната каскада и про-
мяната на режимните параметри.

2. Анализ и избор на вида 
на хладилния агент за горната 
и долната каскада.

Извършен е анализ на топло-
физичните характеристики на три 
вида хладилен агент R134a, R404A, 
R407C, които са подходящи за 
използване в горната каскада за 
следните интервали на режимните 
параметри: 

tкн.гк  (45 ÷ 70) oС – температура на 
кондензация на горната каскада, oС

tо.гк   (15 ÷ 25) oС – температура 
на изпарение на горната каскада, oС

∆tпо = 5 oС – температурна раз-
лика на подохлаждане, К

∆tпр.ст.п = 15 oС – прегрев на 
студените пари, К

В таблица 2.1  са отразени 
част от резултати за специфичната 
топлина на кондензация, налягани-
ята на кондензация и теоретичния 
специфичен разход на енергия   за 
различни температури на конденза-
ция и температура на изпарение в 
горната каскада 15 °С.

Анализът на данните налага 
следните изводи:

1. И за трите разгледани фре-
она (R134a, R404A и R407C) е 
валиден факта, че с нарастване 
на температурата на кондензация 
tкн.гк , стойността на специфичната 
топлина на кондензация qкн нама-
лява, а стойността на теоретичния 
специфичен разход на ел.енергия    
lNth нараства.  

Изменението на специфичния 
разход на ел. енергия lNth  спря-
мо температурата на кондензация 
в горната каскада tкн.гк за фреон 
R134a, R404A, R407C е отразено 
на фиг. 2.1

Табл.	 2.1

to = 15 oC  r134а    r404a    r407C
 qкн pкн l lnth.гк qкн pкн l  lnth.гк  qкн pкн l  lnth.гк 

tкн = 45 oC 183,7 11.6*105 11,6 0,071 143,0 20,5*105 16,5 0,129 202,6 17,3*105 22,2 0,122
tкн = 50 oC 179,0 13.2*105 13,2 0,085 136,8  22,9*105 18,9 0,159 196,6 19,6*105 25,5 0,149
tкн = 55 oC 174,1 14.9*105 14,9 0,101 128,9 25,7*105 21,2 0,193 190,2  22,2*105 28,8 0,178
tкн = 60 oC 168,9  16.8*105 16,8 0,120 120,4 28,7*105 23,4 0,234 183,1  25*105 31,9 0,210
tкн = 65 oC 163,3 18.9*105 18,9 0,143 110,5  31,9*105 25,6 0,286 175,3  28*105 35,0 0,246
tкн = 70 oC 157,5 21.2*105 21,2 0,170 98,8 35,4*105 27,6 0,354 166,7 31,4*105 37,9 0,288

2. Влиянието на температурата 
на изпарение tо.гк  в интервалът и на 
изменение (15 ÷ 25 oС) върху спе-
цифичната топлина на кондензация   
и теоретичния специфичен разход 
на ел.енергия lNth , е незначително.

3. Най–малки стойности на те-
оретичния специфичен разход lNth 
и най–високи стойности на специ-
фичната топлина на кондензация 
qкн.гк за различните стойности на 
режимните параметри tкн.гк, tо.гк при 
∆tпо = 5 oС и ∆tпр.ст.п = 15 oС се 
получават за хладилен агент R134a.

4. Най–ниски налягания на 
кондензация ркн.гк  при промяна на 
режимните параметри в посочените 
по–горе граници, се отчитат отново 
за хладилен агент R134a.

Теоретичния специфичен разход 
на ел. енергия за компресора в 
горната каскада се определя от 
израза:

                          (2.1)

където: 
ηе - ефективен коефициент на 

полезно действие на компресора 
[1].
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Фиг.	 2.1	 Изменение	 на	 специфичния	 разход	 на	 ел.	 енергия	 в	
горната	 каскада

От уравнение (2.1) се вижда, че 
теоретичният специфичен разход на 
ел.енергия силно зависи най–вече 
от наляганията на хладилния агент 
на входа и изхода на компресора. 
Това дава достатъчно силно основа-
ние да бъде предложен хладилният 
агент R134a като най– подходящ за 
използване в горната каскада на 
разглежданата каскадна хладилна 
машина.

По–долу е предложена зависи-
мост за промяната на теоретичния 
специфичен разход на ел. енергия  
lNth, като функция на tкн(pгк), за R134a.

                          (2.2)

По аналогичен начин е извършен 
анализ на топлофизичните характе-
ристики на три вида хладилен агент 
R410A, R404A, R407C, подходящи 
за използване в долната каскада 
на каскадна хладилна машина за 
интервали на режимните параметри 
както следва:

tкн.гк ( 20 ÷ 40 ) oС – темпера-
тура на кондензация на долната 
каскада, ˚С

 ( -30 ÷ 5 ) oС – температура на 
изпарение на долната каскада, oС

134
0,00525. -  0,14025

aNth кнl t=
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∆tпо = 5 oС – температурна раз-
лика на подохлаждане, К

∆tпр.ст.п = 15 oС – прегрев на 
студените пари, К

Част от резултатите са показани 
в табл. 2.2 ( за tкн=20 oC)

Изводите от получените данни 
са следните:

1. С понижаване на температу-
рата на изпарение   стойността на   
намалява, а qкн.дк  и  специфичния 
разход на ел.енергия в долната 
каскада се увеличават и при трите 
вида хладилен агент R410A, R404A, 
R407C.

На фиг. 2.2 е отразена промя-
ната на специфичния разход на 
ел. енергия lNth  при изменение 
на температурата на изпарение t0   
за хладилен агент R410A, R404A, 
R407C.

2. При повишаване на темпера-
турата на кондензация на долната 
каскада tкн.дк , стойността на qкн.дк  и   
qo.дк  намалява, специфичния разход 
на ел.енергия   се увеличава, също 
и при трите вида хладилен агент 
R410A, R404A, R407C.

3. Най–голяма специфична то-
плина на кондензация qкн.дк  в раз-
глежданите интервали на режимните 
параметри има при фреон R410A.

4. Както се вижда от фиг. 2.2 
разликата в специфичния разход 
на ел. енергия на компресор долна 
каскада за разглежданите видове 
хладилен агент при различни стой-
ности на режимните параметри е 
незначителна (в рамките до 2%).

Като се имат в предвид и някои 
от практическите недостатъци на 
фреон R407C ( лесно запалим, висок 
температурен глайд 5÷7 К и др.) е 
предпочетен като най– подходящ 
хладилен агент за използване в 
долната каскада R410A. 

Теоретичният специфичен раз-
ход на ел.енергия от компресора 
в долната  каскада се определя 

Tабл.	 2.2

от израза:

                           (2.3)

където: 
ηе - ефективен КПД на ком-

пресора. [1]

Предложена e зависимост за 
промяната на теоретичния специ-
фичен разход на ел.енергия lNth, 
като функция на температурата 
на изпарение в долната каскада 
t0, за R410А.

                           (2.3)

Като се има в предвид зависи-
мостта to = tвн  - 5 ÷ 6 °C лесно 
могат да се направят изводи за 
промяната на теоретичния специ-
фичен разход на ел.енергия lNth , 
като функция на температурата на 
външния въздух.

Заключение

1. Разгледана е каскадна хла-
дилна машина работеща като тер-
мопомпа “въздух–вода”, при която 
се постига висока температура на 
кондензация, осигуряваща вода 

с висок температурен потенциал 
използвана като източник за ото-
плителна инсталация и БГВ.

2. Направен е теоретичен анализ 
и са избрани подходящи хладилни 
агенти за горна и долна каскада, 
съответно R134a и R410A. Избо-
рът е извършен на база анализ 
на три вида хладилни агенти за 
горната каскада и три за долната 
при различни интервали на режим-
ните параметри (tо.гк ,tкн.гк ,tо.дк ,tкн.дк ). 
Най-нисък теоретичен специфичен 
разход на ел. енергия имат избра-
ните фреони.

tkн =    r410a    r414a     r407C 
20 oC qкн qо l  lnth.гк  pо qкн qо l  lnth.гк  pо qкн qо l  lnth.гк pо

tо = -30 oC 248,4 197,6 50,8 0,343 2,7*105 177,0 140,8 36,5 0,346 2*105 242,3 193,8 48,5 0,334 1,4*105

tо = -25 oC 245,1 200,6 44,8 0,290 3,3*105 176,3 144,2 32,1 0,289 2,5*105 239,8 197,1 42,6 0,281 1,7*105

tо = -20 oC 242.0 203,4 38,6 0,240 4*105 175,4 147,5 27,9 0,239 3*105 237,5 200,5 37,0 0,234 2,1*105

tо = -15 oC 239,1 206,2 32,9 0,197 4,8*105 174,7 150,8 23,9 0,196 3,6*105 235,4 203,7 21,7 0,132 2,6*105

tо = -10 oC 236,3 208,9 27,5 0,159 5,8*105 174,1 154,0 20,1 0,157 4,3*105 233,5 206,9 26,5 0,154 3,1*105

tо = -5 oC 233,7 211,4 22,3 0,124 6,8*105 173,6 157,2 16,4 0,123 5,1*105 231,8 210,2 21,6 0,121 3,8*105

tо = 0 oC 231,3 213,8 17,4 0,094 8*105 173,1 160,3 12,8 0,092 6*105 230,2 213,3 16,9 0,091 4,5*105

tо = 5˚C 228,9 216,1 12,7 0,066 9,3*105 172,7 163,3 9,4 0,064 7*105 228,8 216,3 12,4 0,064 5,4*105

Фиг.	 2.2	 Изменение	 на	 специфичния	 разход	 на	 ел.енергия	 в	
долната	 каскада
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НАчИНИ ЗА ОпРЕДЕлЯНЕ ТОплОпРОВОДНОсТТА НА 
ОгНЕупОРНИТЕ ИЗОлАЦИОННИ МАТЕРИАлИ

Автор:	 инж.	 Иван	 Михалков	 ТУ-София

Го	рив	ни	те	 сис	те	ми	 са	 мно	го	 раз	но	об	раз	ни	 по	 пред	наз	на	че	ние,	 кон	с	т	рук	ция	 и	 спе	ци	фич	ни	
еле	мен	ти.	 Съ	щес	т	ве	но	 зна	че	ние	 за	 нор	мал	но	то	 им	 фун	к	ци	о	ни	ра	не	 имат	 ог	не	у	пор	ни	те	 изо-
ла	ци	он	ни	 ма	те	ри	а	ли,	 с	 ко	и	то	 са	 об	ли	цо	ва	ни.	 Те	зи	 ог	не	у	пор	ни	 об	ли	цов	ки	 имат	 за	 цел,	 при	
из	г	раж	да	не	то	 на	 съ	о	ръ	же	ни	е	то,	 след	 до	пъл	ни	тел	на	 вън	ш	на	 изо	ла	ция	 на	 ме	тал	ния	 кор	пус	 с	
дру	ги	 ме	ки	 изо	ла	ци	он	ни	 ма	те	ри	а	ли	 и	 об	шив	ка,	 да	 оси	гу	рят	 тем	пе	ра	ту	ра	 на	 вън	ш	на	та	 по	вър-
х	ност	 на	 ог	ни	ще	то	 до	 40	 оС.	 То	ва	 изис	к	ва	не	 е	 рег	ла	мен	ти	ра	но	 от	 на	ше	то	 за	ко	но	да	тел	с	т	во	
и	 се	 кон	т	ро	ли	ра	 от	 ор	га	ни	те	 по	 тех	ни	чес	ка	 бе	зо	пас	ност.

Обик	но	вен	но	 тем	пе	ра	ту	ра	та	 на	 фа	ке	ла,	 за	 раз	лич	ни	те	 ви	до	ве	 го	ри	ва	 (теч	ни	 и	 га	зо	ви),	 е	
приб	ли	зи	тел	но	 1400	 оС.	 За	то	ва	 и	 тол	ко	ва	 го	ля	мо	 зна	че	ние	 имат	 тер	мо	ус	той	чи	вост	та	 и	 изо-
ла	ци	он	ни	те	 свойс	т	ва	 на	 фа	сон	ни	те	 еле	мен	ти,	 с	 ко	и	то	 се	 изо	ли	ра	 го	рив	но	то	 прос	т	ран	с	т	во,	
от	 ти	па	 на	 ша	мо	то	ви,	 ди	на	со	ви	 и	 хром	маг	не	зи	то	ви	те	 тух	ли.	

При	 про	из	вод	с	т	во	то	 на	 въп	рос	ни	те	 ог	не	у	пор	ни	 топ	ло	и	зо	ла	ци	он	ни	 еле	мен	ти,	 свър	за	но	 със	
стро	го	спе	ци	фич	ни	ре	цеп	ту	ри	за	мо	ди	фи	ци	ра	не,	е	не	об	хо	ди	мо	да	се	оп	ре	де	ли	и	ко	е	фи	ци	ен	тът	
на	 топ	лоп	ро	вод	ност	 ка	то	 част	 от	 ха	рак	те	рис	ти	ка	та	 на	 го	то	ва	та	 про	дук	ция.	 То	ва	 ста	ва	
по	 стан	дар	ти	зи	ра	ни	 ме	то	ди	 за	 оп	ре	де	ля	не	 ко	е	фи	ци	ен	та	 на	 топ	лоп	ро	вод	ност	 на	 ог	не	у	пор-
ни	 изо	ла	ци	он	ни	 ма	те	ри	а	ли,	 ус	та	но	ве	ни	 от	 съ	от	вет	ни	те	 стан	дар	ти.	 Нас	то	я	ща	та	 статия	
е	 кон	к	ре	тен	 слу	чай	 на	 при	ла	га	не	 на	 стан	дар	ти	зи	ран	 ме	тод	 за	 оп	ре	де	ля	не	 ко	е	фи	ци	ен	та	 на	
топ	лоп	ро	вод	ност	 за	 раз	лич	ни	 ог	не	у	по	ри.

За раз ви ти е то на про миш ле ност та от съ щес т ве но 
зна че ние е по доб ря ва не то на ефек тив ност та при раз-
лич ни те ви со ко тем пе ра тур ни про це си. Важ но зна че ние 
за бе за ва рий на та и про дъл жи тел на ек с п ло а та ция на 
аг ре га та имат: 

● ра бот ни ят ре жим и не го ви те ха рак тер ни осо-
бе нос ти;

● спаз ва не то на тех но ло гич ни те па ра мет ри;
● из п рав но то със то я ние на кон к рет ни те топ ло-

тех ни чес ки съ о ръ же ния и кон т рол но-из мер ва тел на та 
апа ра ту ра;

● на чи нът на по ла га не то и ви да на об ли цов ка та;
● ка чес т во то на из пол з ва ни те  изо ла ци он ни и 

ог не у пор ни ма те ри а ли; 
● пра вил но то въ веж да не в ек с п ло а та ция (след 

ре монт или пър во на чал но пус ка не на ин с та ла ци я та)
меж ду ре мон т но об с луж ва не.

За ре мон та и из пъл не ни е то на ог не у пор на та и 
изо ла ци он на об ли цов ка в про миш ле ни те топ ло тех-
ни чес ки аг ре га ти се из пол з ват ма со во ог не у пор ни 
ма те ри а ли. И имен но тях но то раз ви тие спо ма га за 
оп ти ми зи ра не на ефек тив ност та на ця ло то съ о ръ же-
ние. От там се по лу ча ва стре меж към неп ре къс на то 
по доб ря ва не на раз лич ни те ка чес т ва на ма те ри а ли те, 
ка то хи ми чен със тав, по рес тост, якост на на тиск и 
огъ ва не при ви со ки тем пе ра ту ри, ли ней ни из ме не ния, 
топ лоп ро вод ност, тер мо ус той чи вост и др.

В ос но ва та на яв ле ни я та, пре диз вик ва щи тер мич но 
раз ру ше ние, стоят про це си, свър за ни с въз ник ва не то 
на нап ре же ния в ма те ри а ла. Те за ви сят от топ ло-
фи зич ни те и елас тич ни свойс т ва на из де ли я та, от 
тях на та фор ма и раз ме ри, от ус ло ви я та на топ лоп-
ре да ва не то, вклю чи тел но ско рост та на из ме не ние на 
тем пе ра ту ра та, и пр.

На ми ра не то на топ ло фи зич ни те свойс т ва на ма те-
ри а ли те си ос та ва ак ту ал на за да ча на топ ло фи зи ка та, 
ка то по лу ча ва но ви, по-ши ро ки ас пек ти. Та зи тен ден-
ция се сти му ли ра от все по-ма со во то нав ли за не на 
ком пю тър на та тех ни ка в на уч ни те из с лед ва ния, ко е то 
да ва бо га ти въз мож нос ти за об ра бот ка на го ля мо 
ко ли чес т во ин фор ма ция за крат ко вре ме. Но ви те 
ас пек ти при оп ре де ля не то на те зи свойс т ва тряб ва 
да включ ват бър зо то им на ми ра не без на ли чие на 
слож ни ла бо ра тор ни ус та нов ки, т.е. ек с пе ри мен тът 
да бъ де срав ни тел но кра тък и да не изис к ва спе-
ци ал ни ус ло вия. В ня кои слу чаи те зи изис к ва ния 
ня мат при ем ли ва ал тер на ти ва, т.е. съз да ва не то на 
спе ци ал ни стен до ве за си му ли ра не на ре ал ни те ус-
ло вия, в ко и то ще ра бо ти из с лед ва ният ма те ри ал, е 
ико но ми чес ки не из год но.

В та зи об с та нов ка це ле съ об раз но ще бъ де да се 
нап ра ви един кра тък прег лед и съ пос тав ка на ос нов-
ни те те о ре тич но съ щес т ву ва щи ме то ди за оп ре де ля не 
на топ лоп ро вод ност та на ог не у пор ни те ма те ри а ли.

за студента за студента за студента
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Ме то ди те по оп ре де ля не на топ ло фи зич ни те 
свойс т ва мо гат да бъ дат раз де ле ни на две ос нов ни 
гру пи: ста ци о нар ни и нес та ци о нар ни. В по-го ля ма та 
си част те зи ме то ди са осъ щес т ве ни на ба за та на 
сло жен ек с пе ри мент, про ве ден с по мощ та на слож-
на ав то ма ти ка с пос лед ва ща прос та об ра бот ка на 
опит ни те дан ни, ко е то оз на ча ва “сло жен ек с пе ри мент 
- прос та об ра бот ка”. 

С внед ря ва не то на из чис ли тел на та тех ни ка във 
всич ки об лас ти ста ва въз мож но да се ре ша ват слож ни 
за да чи, бър зо и точ но да се об ра бот ва го ля мо ко ли-
чес т во дан ни. То ва поз во ли да за поч не раз ви ти е то 
на нов под ход в оп ре де ля не то на топ ло фи зич ни те 
свойс т ва на ма те ри а ли те. Ста на въз мож но да се 
осъ щес т вя ва ек с пе ри мент в ре ал ни ус ло вия (бърз 
и прост ек с пе ри мент, не и зис к ващ спе ци а лен кон т рол 
вър ху па ра мет ри те на със то я ни е то) с пос лед ва ща 
слож на об ра бот ка на ре зул та ти те с по мощ та на 
ком пю тър. Те зи но ви ме то ди имат за ос но ва “прост 
ек с пе ри мент – слож на об ра бот ка”. Из пол з ва не то на 
та ки ва ме то ди се ос но ва ва на ре ша ва не то на об рат-
ни те за да чи на топ лоп ро вод ност та и по-кон к рет но на 
вът реш на та об рат на за да ча на топ лоп ро вод ност та. 
Цел та на ре ша ва не то на вът реш ни те об рат ни за да-
чи е оп ре де ля не то на не из вес т ни ве ли чи ни в са мо-
то ди фе рен ци ал но урав не ние на топ лоп ро вод ност та 
(ко е фи ци ент на тем пе ра ту роп ро вод ност, ко е фи ци ент 
на топ лоп ро вод ност, спе ци фи чен топ ли нен ка па ци тет, 
из точ ни ко ви чле но ве и тех ни те ко ор ди на ти, ко ор ди-
на ти на гра ни ца та на фа зов пре ход и др.)

стандартизирани методи за определяне на 
топлопроводността на огнеупорите

1. Ме тод на го ре ща та ниш ка (нап реч но) – 
ISO 8894-1:1987 [Е]

Стан дарт ус та но вя ва то зи ме тод за оп ре де ля не 
на топ лоп ро вод ност та на ог не у пор ни из де лия и не-
фор му ва ни ма те ри а ли (пра хо об раз ни и зър нес ти). 
Ме то дът се при ла га до 1250 оС за ог не у по ри с топ-
лоп ро вод ност, по-мал ка от 1,5 W/m.K. Гра ни ци те се 
на ла гат от тем пе ра ту роп ро вод ност та на из пит ва ния 
ма те ри ал и, сле до ва тел но, от раз ме ри те на об раз-
ци те за из пит ва не.

Ме то дът се из пол з ва и за влак нес ти или ма те ри а-
ли, съ дър жа щи влак на. Елек т роп ро во ди ми ма те ри а ли 
не мо гат да бъ дат из пит ва ни.

същ ност на ме то да: об ра зец се наг ря ва в пещ 
до за да де на тем пе ра ту ра, при ко я то се за дър жа. Пос-
лед ва мес т но наг ря ва не, ко е то се осъ щес т вя ва чрез 
про пус ка не на ток по ли не ен елек т ри чес ки про вод ник 
(го ре ща ниш ка), раз по ло жен в из пит ва ния об ра зец. 
То кът има оп ре де ле на мощ ност, пос то ян на как то във 
вре ме то, та ка и по ця ла та дъл жи на на из пит ва ния 
об ра зец. Топ лоп ро вод ност та се из чис ля ва от из вес т но то 
по да ва но нап ре же ние към го ре ща та ниш ка и ней на-
та тем пе ра ту ра, в два за да де ни мо мен та от вре ме 
след включ ва не на наг ря ва щия ток. Из ме не ни е то на 
тем пе ра ту ра та на го ре ща та ниш ка се явя ва фун к ция 
на топ лоп ро вод ност та на ма те ри а ла на из пит ва ния 
об ра зец. При то зи ме тод тер мод вой ка та за из мер-
ва не на тем пе ра ту ра та на про вод ни ка се за по я ва 
в сре да та на го ре ща та ниш ка и се об ра зу ва кръст.

2. Ме тод на го ре ща та ниш ка (ус по ред но) – 
ISO 8894-2:1990 [Е]

Ме тод за оп ре де ля не на топ лоп ро вод ност та на 
ог не у пор ни из де лия и ма те ри а ли (пра хо об раз ни и 
зър нес ти) с топ лоп ро вод ност, по-мал ка от 25 W/m.K 
при тем пе ра ту ри до 1250 оС.

Елек т роп ро во ди ми ма те ри а ли не мо гат да бъ дат 
из пит ва ни.

При из пи та ния, свър за ни с мо но лит ни из де лия, на 
ко и то топ лоп ро вод ност та за ви си от ко ли чес т во то на 
свър за на та во да, мо же да се на ло жи пред ва ри тел на 
тер мич на об ра бот ка.

същ ност на ме то да: то ва е ди на мич на из мер ва-
ща ме то ди ка, ос но ва на на оп ре де ля не то на на рас-
т ва не то на тем пе ра ту ра та с те че ние на вре ме то на 
да де но мяс то и на оп ре де ле но раз с то я ние от ли не ен 
из точ ник на топ ли на, вгра ден меж ду два та об ра зе ца 
за из пит ва не.

Ана ло гич но на пър вия ме тод, об раз ци те за из пит-
ва не се наг ря ват в пещ до оп ре де ле на тем пе ра ту ра 
и се за дър жат при та зи тем пе ра ту ра. След то ва се 
при ла га ло кал но наг ря ва не чрез ли не ен елек т ри чес-
ки про вод ник (го ре ща ниш ка), вгра ден в из пит ва ния 
об ра зец и про веж дащ елек т ри чес ки ток с из вес т на 
мощ ност, пос то я нен във вре ме то и по дъл жи на на 
об ра зе ца.

На оп ре де ле но раз с то я ние от го ре ща та ниш ка 
е фик си ра на тер мод вой ка, чи и то из во ди са ус по-
ред ни на ниш ка та. На рас т ва не то на тем пе ра ту ра та 
ка то фун к ция на вре ме то, из ме ре но от мо мен та на 
включ ва не на наг ря ва щия ток, е мяр ка за топ лоп-
ро вод ност та на ма те ри а ла, от кой то са нап ра ве ни 
об раз ци те за из пит ва не.

Из пит ва ни я та се про веж дат на об раз ци, със то я-
щи се от две или три ед нак ви час ти, с раз ме ри не 
по-мал ки от 200/100/50 mm. Пре по ръч ват се раз ме ри 
230/114/76 mm или 230/114/64 mm.

При из пит ва ния на пра хо об раз ни или зър нес ти 
ма те ри а ли се из пол з ват кон тей не ри с вът реш ни раз-
ме ри, рав ни на раз ме ри те на фор му ва ни те об раз ци.

3. ка ло ри мет ри чен ме тод – 
BS 1902 раз дел 5.5 : 1991

Чрез то зи ме тод се оп ре де ля топ лоп ро вод ност в 
плът ни и изо ла ци он ни ог не у пор ни из де лия с по мо-
ща на про то чен ка ло ри ме тър. Ме то дът мо же да се 
при ла га за об раз ци от фор му ва ни и не фор му ва ни 
ке ра мич ни и влак нес ти ма те ри а ли с топ лоп ро вод ност 
от 0,5 до 20 W/m.K, при тем пе ра ту ра на го ре ща та 
стра на на об ра зе ца от 300 до 1400 оС. Опи ти те се 
про веж дат вър ху па не ли, с раз ме ри 230/228/76 (или 
64) mm, със то я щи се от две или по ве че час ти, в 
за ви си мост от раз ме ри те на из пит ва но то из де лие. 
Топ лин ни ят по ток, кой то е на со чен чрез из пит ва ния 
па нел, наг рят от ед на та стра на при кон т ро ли ра ни 
тем пе ра тур ни ус ло вия, се из мер ва с по мощ та на 
во ден про то чен ка ло ри ме тър.

4. Ме тод на със тав ни те ко ло ни - 
BS 1902 раз дел 5.8 : 1992

Ме то дът оп ре де ля топ лоп ро вод ност та на ог не у пор-
ни из де лия, има щи окис ля ва щи се със тав ки, спо соб 
на със тав ни те ко ло ни (стъл бо ве). Ме то дът мо же да 
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се из пол з ва и за не о кис ля ва щи се из де лия.

То зи ме тод е пред наз на чен за ма те ри а ли с топ лоп-
ро вод ност от 3 до 80 W/m.K, и сред на тем пе ра ту ра 
(на опит ния об ра зец) от 300 до 850 оС. Ме то дът 
не мо же да се из пол з ва за ма те ри а ли с лет ли ви 
вещества при тем пе ра ту ра на из пи та ни те ком по нен-
ти. Прин ци път на ме то да се със тои в оп ре де ля не то 
на топ лин ния по ток, по лу чен чрез опит ния об ра зец, 
пос та вен в не о кис ле на сре да и раз по ло жен меж ду 
два бло ка от ле ги ра на сто ма на с из вес т на топ лоп ро-
вод ност, ка то се из мер ва гра ди ен та на тем пе ра ту ра та.

Опи ти те се про веж дат с об раз ци във фор ма та 
на ци лин дър с ди а ме тър 50 ± 0,5 и ви со чи на 25 
± 0,5 mm.

5. стан дар тен ме тод за топ лоп ро вод ност – 
aSTM C 201-93 [r 2004]

Чрез стан дар т ния ме тод се оп ре де ля срав ни тел на 
топ лоп ро вод ност на ог не у по ри те при стан дар т ни ус-
ло вия на из пит ва не. То зи ме тод е пред наз на чен за 
ог не у по ри, с топ лоп ро вод ност, не по-го ля ма от 28,85 
W/m.K и де бе ли на 25 mm.

В да де ния ме тод топ лоп ро вод ност та се оп ре де ля 
с по мощ та на ка ло ри ме тър. Та зи про це ду ра тряб ва 
да се при ла га за го ле ми тем пе ра тур ни гра ди ен ти и 
ус та но ве но рав но вес но със то я ние. По лу че ни те дан ни 
поз во ля ват на пот ре би те ля, съ че та вай ки не об хо ди мия 
ре жим на топ лин ни за гу би и тем пе ра ту ра та на хлад-
на та по вър х ност, да не пре ви ша ва тем пе ра тур ни те 
ог ра ни че ния за ог не у пор ни те ма те ри а ли.

Из пит ва ният ком п лект тряб ва да съ дър жа три 
це ли бло ка ог не у по рен ма те ри ал (228 mm) и шест 
не пъл ни (228/64/57 mm). Бло ко ве те тряб ва да са рав-
ни, ед но род ни по струк ту ра и плът ност. Еди ни ят от 
го ле ми те бло ко ве слу жи за из мер ва не то, ос та на ли те 
два - го за щи та ват от с т ра ни, а шест те мал ки - се 
раз по ла гат на чел ни те по вър х ни ни и та ка за щи та-
ват опит ния об ра зец от топ лин ни за гу би. Ця ло то 
съ о ръ же ние за е ма площ 456 х 343 mm. Го ле ми те 
стра ни на всич ки из пол з ва ни бло ко ве тряб ва да се 
шли фо ват рав ни и ус по ред ни с ши ро чи на от 51 до 
76 mm, с до пуск ± 0,3 mm. Всич ки бло ко ве тряб ва 
да бъ дат пра во ъ гъл ни, а кон так т ни те по вър х нос ти 
-  шли фо ва ни. Стан дарт оп ре де ля мес то по ло же ни е то 
на тер мод вой ка та и по зи ци я та на из пит ва ния об ра зец 
в ка ло ри ме тъ ра.

За то зи ме тод е ну жен го лям тем пе ра ту рен гра-
ди ент и ус та но ве ни ста тич ни ус ло вия. Ре зул та ти те 
се ос но ва ват на сред на та тем пе ра ту ра.

6. Ме тод на го ре ща та ниш ка (от пла ти на) – 
aSTM C 1113-99 [r 2004]

Ме тод за оп ре де ля не на топ лоп ро вод ност та на 
ог не у по ри те, не съ дър жа щи въг ле род и пред с тав ля-
ва щи ди е лек т ри ци. Ме то дът е при ло жим за из де лия, 
плас тич ни ог не у по ри, на бив ни сме си, влак нес ти ог не-
у по ри, пра хо об раз ни и зър нес ти ма те ри а ли.

Топ лоп ро вод ност та мо же да бъ де оп ре де ле на в 
пещ до 1500 оС или мак си мал на та тем пе ра ту ра, при 
ко я то ог не у по ри те прес та ват да бъ дат ди е лек т ри ци.

Ме то дът се при ла га за ог не у по ри с топ лоп ро вод-
ност по-мал ка от 15 W/m.K.

същ ност на ме то да: по чист пла ти нов про вод-
ник, раз по ло жен меж ду два та об ра зе ца, се пус ка 
пос то я нен елек т ри чес ки ток. Ско рост та, с ко я то се 
наг ря ва про вод ни ка, за ви си от ско рост та на топ лоп-
ре да ва не то от про вод ни ка към ма са та на ог не у по ра 
с пос то ян на тем пе ра ту ра.

Из во ди от нап ра ве но то срав не ние:

Раз г ле да ни те по-го ре ме то ди мо жем да обоб щим 
в две ос нов ни гру пи:

●  ста ци о нар ни ме то ди за оп ре де ля не на топ ло-
п ро вод ност та, при ко и то топ лин ни ят по ток се оп ре де ля 
с по мощ та на ка ло ри ме тър по раз хо да на во да и 
из ме не ни е то на не го ва та тем пе ра ту ра.

● нес та ци о нар ни ме то ди - ка то ме то да на го-
ре ща та ниш ка – топ лин ни ят по ток се из мер ва по 
мощ ност та на про вод ни ка.

пре дим с т ва и не дос та тъ ци на ме то ди те:

● ста ци о нар ни те ме то ди 
- въз п ро из веж дат ус ло ви я та на ра бо та на из де-

ли я та
- при год ни са за ани зот роп ни ма те ри а ли
- имат по-ви со ка точ ност при из мер ва ния на 

плът ни ог не у по ри
- имат прос то апа ра тур но офор м ле ние
- труд но се пос ти гат ста ци о нар ни ус ло вия

● нес та ци о нар ни те ме то ди
- да ват по-ви со ка точ ност при оп ре де ля не на 

топ лоп ро вод ност та на топ ло и зо ла ци он ни ог не у по ри
- поз во ля ват ра бо та с пра хо об раз ни и зър нес ти 

ма те ри а ли
- тряб ва да се при ла га слож на елек т рон на апа-

ра ту ра
- има точ ни сред с т ва за из мер ва не и ре гу ли ра не 

на тем пе ра ту ра та
- нуж на е пещ с из к лю чи тел но рав но мер но наг-

ря ва не на из пит ва ния об ра зец.

В зак лю че ние мо жем да обоб щим, че при об-
с той но раз г леж да не и срав не ние меж ду от дел ни те 
стан дар ти зи ра ни ме то ди бе от ли чен методът на го ре-
ща та ниш ка, включ ващ и две те му раз но вид нос ти (с 
нап реч но и ус по ред но из мер ва не), ка то из к лю чи тел но 
удо бен, ком п лек сен и ши ро ко при ло жим.
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В	енергийната,	химическата	и	нефтопреработващата	промишленост,	в	машиностроенето	и	
корабостроенето	 все	 повече	 нараства	 необходимостта	 от	 конструкционни	материали	 с	 висо-
ка	 устойчивост	 в	 корозионни	 среди,	 устойчивост	 срещу	 абразивно	 износване	 и	 износване	 от	
триене,	притежаващи	едновременно	с	това	и	високи	механични	свойства.	Тези	обстоятелства	
налагат	 производството	 на	 двуслойни	 материали	 (биметали),	 които	 според	 приложението	 си	
могат	 да	 бъдат	 разделени	 на	 корозионноустойчиви,	 антифрикционни,	 износоустойчиви,	 про-
водникови,	 контактни	 и	термобиметали.	Широко	 приложение	 намират	 корозионноустойчивите	
плакирани	стомани.	От	тях	чрез	заваряване	се	изработват	конструкции	за	посочените	по-горе	
отрасли,	 затова	 са	 обект	 на	 следващото	 изложение

Употребата на плакираните метали датира от 
началото на 30-те години на миналия век. Едни 
от първите плакирани стомани са въглеродните с 
никелово покритие.

Плакирането представлява получаване на двуслоен 
материал (биметал), състоящ се от два различни 
метала или сплави, здраво съединени помежду си 

лината на облицовъчния 
слой представлява от 5 до 
20% от общата дебелина и 
само в редки случаи (при 
много малки дебелини) 
достига 40-50%.

Прилагането на пла-
киран вместо монолитен 
материал има следните 
предимства: осигуряване 
на необходимите специал-
ни свойства и механична 
якост, намаляване масата 
на изделието и икономия 
на средства поради мал-

Фиг.	1

Фиг.	2

по цялата повърхност на 
съприкосновение и пред-
ставляващ монолитно цяло.

Технологията на плаки-
ране се състои в нанасяне 
на относително тънък слой 
на дадена сплав (облицо-
въчен слой) върху друг 
материал, наречен основен 
(основа).

Основата е въглеродна 
или нисколегирана сто-
мана, която обезпечава 
якост, пластичност и други 
механични свойства.

За облицовъчния ко-
розионноустойчив слой се 
използва широк спектър 
от материали – от не-
ръждясваща стомана, мед 
и медни сплави, никел и 
никелови сплави и т.н. до 
редки метали като цирконий 
и тантал.

Условията на експлоата-
ция на биметала изискват 
дебелината на облицовъч-
ния слой да не е по-малка 
от 1-2 mm. Обикновено в 
плакираните стомани дебе-

ката дебелина на скъпия облицовъчен слой.
Понастоящем съществуват множество методи за 

плакиране. Всички те могат да бъдат разделени на 
три групи, при което всяка от тях се обединява от 
основния принцип за получаване на заготовката за 
плакиране: получаване чрез леене, получаване чрез 
съвместна пластична деформация, получаване чрез 
взривно или електрошлаково заваряване, наваряване 
и спояване.

Плакираните материали се произвеждат под фор-
мата на листов материал, тръби, детайли (фитинги, 
колена и др.). Обикновено плакираният листов материал 
се произвежда по конкретна заявка на потребителя. 
Намира широко приложение в нефтохимическата про-
мишленост, за производство на съдове и съоръжения 
в тежката промишленост (Фиг.1, 2), корабостроенето, 
при производството на електроуреди и др.

Основно изискване към тръбите за пренос на пе-
трол и суров газ е материалът да притежава висока 
корозионна устойчивост, достатъчна износоустойчивост 

ОсОбЕНОсТИ пРИ ЗАВАРЯВАНЕ НА кОРОЗИОННОусТОЙчИВИ
плАкИРАНИ сТОМАНИ, ИЗпОлЗВАНИ В ЕНЕРгИЙНАТА 

пРОМИшлЕНОсТ
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и якост. Корозионната устойчивост е необходима, за 
да предотврати ерозионните повреди от замърсителите 
в петрола или газа – сероводород, хлориди, вода, 
въглероден диоксид.

Материали за корозионноустойчиви слоеве

Корозионноустойчиви стомани – хромови (мартен-
зитни и феритни) и аустенитни хромникелови сплави.

Корозионноустойчивите стомани съдържат не по-
малко 12% хром, който трябва да се намира раз-
творен в матрицата (к. с. ц. или к. о. ц. решетка), 
а не в свързано състояние (под формата например 
на хромов карбид). Допълнителното легиране на 
стоманата с други легиращи елементи (стоманата 
е високолегирана!) осигуряват устойчивостта срещу 
различни агресивни среди: химични продукти (кисели-
ни, основи), кислород и води от всякакъв характер.

Мед и медни сплави – устойчивост срещу коро-
зия в морска вода, както и в повечето органични и 
неорганични киселини.

Никел и никелови сплави – устойчивост на голям 
брой агресивни среди.

Чистият никел е устойчив на корозия на алкални 
разтвори и стопилки на алкални сулфиди, както и на 
много неоксидни среди. Тук могат да се причислят и 
устойчивост при производството на съдържащи хлор 
въглеводороди и разтворители.

Никел-медните сплави са устойчиви на алкални 
разтвори, морска вода, неоксидни соли, обезвъзду-
шена сярна киселина и разредена сярна киселина.

Никел-хром-железните сплави са устойчиви на голям 
брой оксидни и редукционни среди. Те са нечустви-
телни към корозия под напрежение и се прилагат 
в химическото машиностроене и електроцентралите.

Никел-молибденовите и никел-молибден-хромовите 
сплави имат още по-висока устойчивост в условия-
та, описани по-горе. Също така притежават висока 
топлоустойчивост, добра устойчивост срещу топлинна 
умора в условията на голям брой термични цикли, 
малка склонност към пукнатинообразуване. Никел-
молибден- (хромовите) сплави притежават най-висока 
устойчивост в редукционни условия.

Заваряване на корозионноустойчиви плакирани 
стомани

При изработване на изделия от корозионноустой-
чиви плакирани стомани заваряването е единственият 
метод за съединяването им, тъй като трябва да се 
съхрани непрекъснатостта на облицовъчния слой, 
както и да се предотврати корозията на основния.

В завареното съединение, изпълнено от двуслой-
на стомана, участват разнородни метали, които се 
различават по химичен състав, физични и механични 
свойства.

Плакираните материали се заваряват чрез използва-
не на специални свързващи детайли, следвайки специ-
фични заваръчни процедури. Специалните детайли за 
връзка и заваръчните процедури са разработени така, 
че да се получат еднородни характеристики с тези 
на облицовъчния материал. Тъй като облицовъчният 
материал е използван за осигуряване на специфични 
свойства, важно е завареното съединение да възпро-

извежда същите тези свойства. За конструкционната 
якост на съединението са от значение качествените 
заваръчни шевове на основния материал.

Препоръчва се заваряването да се извърши 
отделно, както от страната на основния, така и на 
плакиращия корозионноустойчив слой.

Формата на подготовката на краищата трябва 
да осигури възможност за разделно заваряване на 
всеки слой с пълен провар. Също така да изключи 
вероятността от попадане на въглеродната стомана 
в заваръчния шев на облицовъчния материал, което 
може да понижи корозионната устойчивост и плас-
тичността му и да създаде условия за образуване 
на пукнатини.

Важно е да се избере такъв заваръчен процес, при 
който се избягва проникването на единия материал 
в другия. Изборът зависи от конкретните материали 
(основен и облицовъчен), съответните им дебелини, 
както и от пространствените позиции на заваряване.

Най-често се прилага ръчно електродъгово заваря-
ване с обмазани електроди (процес 111). Електродъгово 
заваряване под слой от флюс (процес 12) се използ-
ва за изработване на големи дебелостенни съдове, 
а за детайли със средни дебелини – заваряване в 
защитна газова среда (процеси 131, 135), като за 
заваряване на основата се използва тръбнофлюсов 
тел. Електродъгово заваряване с нетопим волфрамов 
електрод (процес 141) се прилага понякога за елементи 
с малки дебелини, особено от облицовъчната страна.

Нормалната процедура за изработване на челно 
съединение от двуслойна стомана е да се завари 
първо основният материал от въглеродна стомана 
по подходяща процедура, след което се заварява 
облицовъчният слой също по подходяща за него 
процедура.

Тази последователност се предпочита, за да се 
избегне образуването на твърди крехки слоеве, които 
могат да се получат, ако заварен метал от въглерод-
ната стомана попадне върху облицовъчния материал.

Дълбочината на провара на кореновия слой трябва 
да се контролира пряко чрез избор на подходяща 
процедура и допълнителен заваръчен метал. Желател-
но е да се произведе коренов слой, който прониква 
до правия участък, но не контактува с облицовъчния 
метал (Фиг.3). В противен случай заваръчният шев 
трябва да се отстрани и да се завари отново. Важно 
е от страната на основата съединението да бъде 
заварено поне наполовина, преди да се извършват 
каквито и да било заваръчни работи от страната на 
облицовката. Ако деформациите са в допустимите 

Фиг.	3
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граници, заваръчният шев на основната стомана 
може да бъде завършен изцяло преди да се започне 
заваряването на плакиращия слой.

Облицовъчната страна на завареното съедине-
ние се подготвя чрез хобловане. Не се препоръчва 
шмиргеловане, тъй като има вероятност металът да 

се зацапа и така да се покрие неразто-
пен корен. 

Необходимо е да се установят специ-
ални мерки за контрол на качеството при 
заваряване на плакирани стомани, така че 
подрези, непълен провар, несплавявания 
и др. несъвършенства и дефекти и да не 
се допускат. В допълнение трябва да се 
включат специални инспекционни техники 
за откриване на пукнатини и други дефекти 
в заварените съединения – радиографи-
чен, ултразвуков, капилярен контрол и др. 
Това е особено важно по отношение на 
облицовъчната страна, която е изложена 
на корозионно въздействие.

В България корозионноустойчивите 
плакирани стомани намират приложение 
при изграждането на сероочистваща ин-
сталация (система за десулфуризация на 
димните газове) на блокове 1 ÷ 4 в ТЕЦ 
„Марица Изток 2” (Фиг. 4, 5).

Изработката на елементите (префа-
брикацията) е изпълнена от „Монтаж 

alloy C-276 ni Cr Fe C Mn Si Mo W Co V p S

min bal 15.0 4.0    15.0 3.0  0.1  

max bal 16.5 7.0 0.010 1.0 0.08 17.0 4.5 2.5 0.3 0.015 0.010

	Табл.	1		Alloy	C-276	–	Химичен	състав	(%)	

  0.2% 1.0%
Вид Размери, граница на  граница на Якост на Относително Твърдост 
  провлачване провлачване опън удължение по бринел
 mm n/mm2 n/mm2 n/mm2 А5, % HB

Листов материал ≤ 5 310 330 750 30
 
 5-20   700 25 ≤ 240 
 

Прът ≤ 100 280 300

Тръба 0.5-5   690 40

	Табл.	2	Alloy	C-276	–	Механични	свойства	

Комплект Инженеринг” ЕООД – София. Използвана 
е корозинноустойчива плакирана стомана с основа от 
конструкционна стомана – S235JRG2 (заварявана по 
процес 131) и облицовъчен слой от хастелой – Alloy 
C-276 (заваряван по процес 111).

Alloy C-276 представлява никел-хром-молибденова 
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сплав, с волфрам и много ниско съдържание на 
въглерод и силиций.

Тази сплав се характеризира с отлична корозион-
на устойчивост срещу широк спектър от агресивни 
среди, особено редукционни. Нечуствителна е към 
солна, сярна и флуороводородна киселина. Притежава 
устойчивост срещу питингова корозия и корозия в 
пукнатини (Фиг. 6, 7).

Заключение
Производството на тръби за нефтопроводи и 

газопроводи от двуслойна (плакирана) стомана е 
изключително актуално, поради бързото развитие на 
енергийната промишленост.

Най-големият потребител на плакиран листов ма-
териал е петролната промишленост и по-специално 
петролните рафинерии, нефтохимичните и химичните 
производства, където от такъв материал се произвеждат 
резервоари, реактори, смесители, автоклави, топлооб-
менници, както и отделни елементи на химическите 
съоръжения. От двуслойни стомани се изграждат 
и вентилационни тръби за газово десулфуриране 
(обезсеряване) в топлоцентралите.
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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  е 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 по 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 "Ив-8 - 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
„Андромеда-7“ 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
„М-Терм“ 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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òåë.: 038/603033, ôàêñ: 038/603010 

e-mail: toplo@erato.bg, www.erato.bg

Ãë. ðåäàêòîð - èíæ. Ã. Ïåòêîâà

Òåõí. ðåäàêòîð - èíæ. Ñò. Éîòîâñêè 

Ðåêëàìà è àáîíàìåíò - Ê. Ïåòêîâà

Ïðåäïå÷àò - ераТо реклама

Ïå÷àò - "родопи кърджали" еоодI S N N  1 3 1 0 - 9 4 0 5

Поради  невъзможността  да  бъдат  отпечатани  предвидените  за  2009  година  шест  броя, 
списание "Топлотехника за бита" продължава абонамента и през 2010 г. на читателите 
абонирали се през миналата година.
Желаещите, нови читатели на "Топлотехника за бита", могат да се абонират като изпратят 
талона за абонамент на адрес:
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