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изложения

ЕРАТО ПОСРЕЩА ГОСТИ ОТ АКАДЕМИЧНИТЕ 
СРЕДИ

мероприятия мероприятия

Пре по да ва те ли те от ка тед ра 
„Топ лин на и хла дил на тех ни ка” към 
ЕМФ на ТУ-Со фия и спе ци ал ност 
„Топ ло тех ни ка” към УХТ-Плов див 
ор га ни зи раха при я тел с ка ра бот на 
сре ща с цел ко мен ти ра не на об щи те 
проб ле ми, ка са е щи об ра зо ва ни е то 
по спе ци ал нос ти те. 

Ме роп ри я ти е то се про ве де на 
2 и 3 юни и в не го се вклю чи и 
фир ма "Ерато", ко я то през, вто рия 
ден пос рещ на пред с та ви те ли те на 
два та уни вер си те та на своя те-
ри то рия. По се ще ни е то включваше 
де мон с т ра ци он на оби кол ка на за во-
да за про из вод с т во на съ о ръ же ния 
за опол зот во ря ва не на би о ма са, 

за ре а ли за ция по вре ме и след 
прик люч ва не на об ра зо ва ни е то им.

Фир ма "Ерато" всяка година 
обя вява ста жан т с ка прог ра ма за 
сту ден ти и пос рещ а с удо вол с т вие 

топ ло тех ни чес ка та ла бо ра то рия за 
из пит ва не то им, а съ що и Топ ло-
мар кет - хи пер мар ке тът за отоп ли-
тел на тех ни ка от нов тип.

С цел сбли жа ва не на те о ри я та 
и биз не са ме ни джъ ри те на  „Ера то” 
про ве доха дис ку сия с пред с та ви-
те ли те на ака да мич ни те сре ди, 
на ко я то об съдиха въп ро си ка то 
включ ва не  на те ми  за ВЕИ И ЕЕ 
в учеб ни те пла но ве, из да ва не на 
учеб ни ци и спе ци а ли зи ра на ли те-
ра ту ра с та ка ва на со че ност, „от г-
леж да не” на ква ли фи ци ра ни кад ри 
ОВК и оси гу ря ва не на въз мож нос ти 

же ла е щи те да се вклю чат в нея. 
Та зи сре ща е по ред но то пот вър-

ж де ние за по ли ти ка та за под по ма га-
не на вис ши те учеб ни за ве де ния в 
стра на та, ко я то "Ерато" про веж да от 
го ди ни. Ще при пом ним, че имен но 
ка то част от то ва сът руд ни чес т во са 
и  де мон с т ра ци он ни те топ ло тех ни-
чес ки ла бо ра то рии, обо со бе ни в  4 
вис ши учеб ни зав де ния в стра на та 
- ТУ - Со фия, ТУ ИПФ - Сли вен, 
УХТ - Плов див и РУ „Ан гел Кън чев”, 
ко е то сътрудничество, зат вър ди ло 
се ве че през го ди ни те, ще про дъл-
жа ва и за нап ред. 

03.09 - 05.09 
VIII МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР 
НА НАРОДНИТЕ ЗАНАЯТИ 
Габрово 

08.09 - 12.09 
ЛОВ, РИБОЛОВ, СПОРТ - ЕСЕН 
София 

09.09 - 11.09 
ЗАЩИТА&СИГУРНОСТ 
София 

14.09 - 18.09 
ЕСЕНЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР 
И АВТОСАЛОН "ПАРТНЬОРИ НА 
КОЛЕЛА" 
Плевен 

22.09 - 26.09 
ИНТЕРТЕКСТИЛ 2010 - ЕСЕН 
София 

22.09 - 26.09 
МЕБЕЛ 2010 - ЕСЕН 
София 

27.09 - 02.10 
МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ 
ПАНАИР - Пловдив 
АКВАТЕХ 
АУТОТЕХ
ЕЛТЕХ 
ЕНЕКО 
ИНФОТЕХ 
МАШИНОСТРОЕНЕ
АВТОМОБИЛЕН САЛОН 
СТРОЙТЕХ 
ХИМИЯ 

октомври
СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ 
София 

13.10 - 16.10 
EXPO PRINT AND IMAGING 
София 

13.10 - 16.10
ICT EXPO 
София 

13.10 - 19.10 
СТРОЙКО 2000 
София 

20.10 - 23.10 
СПА И УЕЛНЕС ТУРИЗЪМ 
Пловдив 
 
22.10 - 31.10 
КОЖА И ТЕКСТИЛ 
Варна 
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HARGASSNER АВСТРИЯ ЧЕСТВА 25 ГОДИНИ ОТ 
СЪЗДАВАНЕТО СИ

Фирма Hargassner Австрия, която 
е един от европейските лидери 
в производството на съоръжения 
за енергийно оползотворяване на 
биомаса, отпразнува 25 годишен 
юбилей тази година. В честванията 
се включиха и представители от 
"Ерато" АД, като фирма партньор 
на Hargassner за България.

Тържествата за поч на ха на 
11.06.2010 с пос ре ща не на гос ти-
те с ча ша шам пан с ко, след ко е то 
бе нап ра ве на оби кол ка на но ва та 
фир ме на сгра да, раз по ло же на на 

лож бе на та за ла, с дейс т ва щи мос т ри 
на кот ли опол зот во ря ва щи: пе ле ти, 
чипс, бри ке ти от слон с ка тре ва 
и др. Офи ци ал на та част за поч на 
в 19,00 ч. с при вет с т ве но сло во 
на соб с т ве ни ка г-н Ан тон Хар гас-
нер. При е ха се мно го поз д ра ви тел ни 
ад ре си, от п ра ви ха се бла го дар нос-
ти към дъл го го диш ни те слу жи те ли и 
пар т ньо ри. На три бу на та се раз вя ха 
зна ме на та на всич ки чуж дес т ран ни 

гос ти, в то ва чис ло и на Ре пуб ли ка 
Бъл га рия, по ра ди пар т ньор с т во то 
с фир ма Ера то. Гост на съ би ти-
е то бе ше двук рат ни ят олим пийс ки 
шам пи он Бе ни Райх, кой то да ва ше 
ав тог ра фи на при със т ва щи те, а за 
доб ро то нас т ро е ние на 700-те гос та 
се пог ри жи ха мес т на рок-бан да и 
жонгльор с огън.

На след ва щия ден има ше „Ден 
на от во ре ни те вра ти”. По се ти те ли те 
ви дя ха на жи во ра бо та та на кот ли-
те, пъл нач ни те ус т ройс т ва, ма ши ни 
за про из вод с т во на пе ле ти, чипс, 
бри ке ти от слон с ка тре ва и др.

11 000 m2 – прос тор ни и под ре де ни 
ха ле та, обо руд ва ни с ви со ко тех но-
ло гич на тех ни ка – ро бо ти за ря за не 
на ла ма ри на, кан то ва не, огъ ва не и 
за ва ря ва не. Бе ше раз г ле да на из-
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"ЕРАТО" ИЗЛИЗА ПО-СИЛНА ОТ КРИЗАТА, 
ИНВЕСТИРА В НОВИ ИЗДЕЛИЯ

Фирмата стартира 5-годишен проект за 
високотехнологично производство на 

съоръжения за оползотворяване на биомаса

„През 2009 г. све тов на та кри за 
ока за не га тив но въз дейс т вие най-
ве че вър ху ре ал ни те про це си в 
бъл гар с ка та ико но ми ка. Ос нов ни те 
рис ко ве, ко и то по не сох ме, са свър-
за ни с на ма ле ние на тър се не то, 
вслед с т вие на за ба вя не тем по ве те 
на рас теж на ев ро пейс ка та и све-
тов на та ико но ми ки. Та ка за поч на 
ана ли за си на пос тиг на то то през 
ми на ла та го ди на из пъл ни тел ни ят 
ди рек тор на „Ерат о” АД инж. Ма рин 

Автор: Де ян Ди нев

XX-ият го ди шен тър гов с ки и тех ни чес ки се ми нар, ор га ни-
зи ран от „Ера то” АД, се про ве де на 21 май в Хас ко во. Не го-
во то мо то бе „Ком форт на нис ки це ни”, ка то във фо ру ма 
се вклю чи ха пред с та ви те ли на фир ми от ця ла та стра на 
и от чуж би на. В пър ва та си част се ми на рът включ ва ше 
пре зен та ции на раз лич ни те ми, сред ко и то бя ха „Ана лиз на 
пос тиг на ти те ре зул та ти през 2009 г.”, „Фир ме на стра те-
гия. На со ки за раз ви тие”, „Раз вой на дей ност. Ла бо ра тор ни 
из пи та ния” и „Но ви про дук ти за се зон 2010”. Още при от к-
ри ва не то на се ми на ра се за го во ри за пос ле ди ци те от све-
тов на та фи нан со ва кри за. До края на фо ру ма бя ха из ре де ни 
ре ди ца мер ки за спра вя не то с кри за та и как фир ми те да 
из ля зат по-сил ни от нея.

Ма ри нов. По не го ви те ду ми то ва е 
ог ра ни чи ло тем по ве те на рас теж 
на бъл гар с кия из нос и при то ка на 
вън ш ни ка пи та ли, как то във вид 
на пре ки ин вес ти ции, та ка и ка то 
за ем но фи нан си ра не. На ма ле ни ят 
при ток на ка пи та ли е до вел и до 
ог ра ни ча ва не на дос тъ па до кре ди ти 
и за ба вя не на вът реш но то тър се не.

„2009-а не бе най-ус пеш на та го-
ди на за фир ма „Ера то” и за на ши те 
пар т ньо ри. За пър ви път от 10 г. 
на сам не мо га със за до вол с т во да 
обя вя по ло жи те лен ръст на раз ви-

тие. Но то ва за ба вя не е са мо в 
циф ри ка то аб со лют на стой ност. 
„Ера то” АД ка то дъ щер на фир ма на 
„Ера то Хол динг” АД, как то и всич-
ки ос та на ли фир ми в струк ту ра та, 
имат дъл гос роч на биз нес стра те гия 
в об ласт та на отоп ли тел на та тех-
ни ка. Ос нов ни ят ак цент е вър ху 
про из вод с т во то и ре а ли за ци я та на 
съ о ръ же ния за енер гий но опол зот-
во ря ва не на го ри ва от дър вес на 
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би о ма са, из де лия, до би ва щи и 
про из веж да щи го ри ва от би о ма са, 
дос тав ка и про из вод с т во на са ми-
те го ри ва”, обяс ни инж. Ма ри нов. 
Ре а ли зи ра ни те съ о ръ же ния са с 
об ща мощ ност 38 MW. 

В тазгодишното издание на 
семинара се постави голям ак-
цент върху развойната дейнсот на 
фирмата и предприетите мерки за 
повишаване качеството на издели-
ята, собствено производство, както 
и квалификацията на кадрите в 
системата "Ерато", включваща над 
50 дистрибуторски фирми.

За да пос тиг не мак си ма лен 
раз мах в раз вой на та си дей ност, 
„Ера то” ве че раз по ла га с 2 ла бо-
ра то рии за из пи та ния. По те ма та в 
де тай ли на се ми на ра го во ри инж. 
Сте фан Йо тов с ки, ръ ко во ди тел 
на топ ло тех нич с ка та ла бо ра то рия. 
Ста ра та ла бо ра то рия на фир ма та 
раз по ла га с 3 стен да за оп р еде ля-
не  на ра бот ни ха рак те рис ти ки - 1 
х 100 kW  и 2 х 50 kW. В Но ва та 
са мон ти ра ни 6 стен да – 4 х 100 
kW, 1  х 300 kW  и 1 х 900 kW. 
Сред из с лед ва ни те па ра мет ри са: 
топ лин на мощ ност, тем пе ра ту ра 
на по да ва ща та и на връ ща ща та 
во да, де бит на во да та, па ра мет ри 
на дим ни те га зо ве.

След пър ва та част на се ми на ра 
учас т ни ци те по се ти ха про из вод с т-
во то и ла бо ра то ри и те на „Ера то”, 
къ де то ви дя ха да се из пит ват пи-
ро лиз ни кот ли Pyrotherm 35 и 50, 
чип со ва го рел ка ERATO CG 45, 
ав то ма ти зи ра ни пе лет ни го рел ки GP 
20+/32 и GP 45, как то и със та вен 
во дог ре ен ко тел 30 kW. Бе де мон-
с т ри ра на и топ ло въз душ на пе лет на 
ка ми на, чи я то це на в тър гов с ка та 
мре жа е 2400 лв. Ла бо ран ти те и 
ин же не ри те от бли зо сед ми ца се 
опит ват да я на то ва рят до сте пен, 
при ко я то да се пов ре ди, но все още 
без ус пех. Та ка те де мон с т ри ра ха 
на деж ност та на сво и те про дук ти.

„Ера то Хол динг” АД стар ти ра 
5-го ди шен ам би ци о зен про ект за 
ви со ко тех но ло гич но про из вод с т во 
на съ о ръ же ния за опол зот во ря ва не 
на би о ма са. Той се пол з ва от го-
ди ни те нат ру пан опит на фир ма та 
и спе ци а лис ти те, ко и то ра бо тят в 
та зи об ласт. Це ли се ком п лек с но то 
раз ре ша ва не на за да ча та по до-
би ва не, про из вод с т во, съх ра не ние 
и опол зот во ря ва не на го ри ва та от 
би о ма са. То ва е ос нов ни ят за ми съл 
на съз да де на та раз вой на фир ма 

„Кризата може да носи и добри неща. Всички силни фирми в 
нашия бранш, имам предвид фирмите както от България, така и 
от Европа, използват кризата, за да си обновят изделията и да се 
подготвят за следкризисния период. При “Eрато” това е традиция. 
Не е имало криза в страната, при която ние да не инвестираме в 
нови изделия, нови модели на работа и това е било винаги успешно. 
Надявам се и този път тази практика да се потвърди.

Използвахме периода на кризата, за да създадем една мощна 
развойна дейност. В момента се разработват няколко фамилии котли, 
част от тях бяха показани на семинара, а разчетите са направени 
така, че в началото на отоплителния сезон те да бъдат пуснати в 
серийно производство. Става въпрос за котли за изгаряне на био-
маса, като при първата група изделия основното им предимство е 
ниската цена, при втората група изделия това е високата ефектив-
ност, а при трета група - силното оръжие е тяхната екологичност. 
По отношение емисиите на изгаряните горива имаме стойности от 
40-50 ppm, което е фантастично постижение.

Силно се надявам, че съоръженията, които създаваме, ще бъдат 
конкурентноспособни и на външните пазари. В основата сме на 
амбициозен проект, според който до няколко години "Ерато" трябва 
да се появи на европейския пазар като сериозен производител на 
топлотехнически съоръжения.

За да се убедим в качеството на изделята, за които стана дума, 
ние създадохме съвсем нова система за изпитания, включваща 
функционални изпитания: за това, че изделието работи както трябва; 
изпитания за надеждност, при които се изпитват всички възможни 
режими, пролет, лято и т.н., изпитания за екстремални условия, 
например лошокачествено гориво. За целта се наложи да разширим 
топлотехническата лаборатория на фирмата с нови допълнителни 
стендове, позволяващи провежданите изпитания, не само да се 
разширят, но и да бъдат задълбочени, за да може на пазара да 
се предложи добре проверен продукт.

Бихме желали, изделията, които са с доста прогресивни кон-
струкции да бъдат произвеждани и по-най-добрия и гарантиращия 
качеството начин. Въведена е система за контрол на качеството, 
която включва 100 % входящ контрол, 100 % междинен и 100 % 
изходящ контрол. Освен за качеството, мисли се и за ефективност-
та на производството, т. е . постигане на по-ниска себестойност 
на изделията, благодарение на което те да бъдат предлагани на 
конкурентни цени. 

Инж. Георги Музафиров - председател на съвета на 
директорите на "Ерато Холдинг" АД
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„Еко терм про ект” ООД, обяс ни инж. 
Ди ми тър Па на йо тов, из пъл ни те лен 
ди рек тор на „Ера то про дукт” ООД. 
Той пред с та ви но ви те про дук ти, 
собствено производство, за се зон 
2010 г. 

Фир ма та раз по ла га с мо дер на 
сис те ма за три из мер но мо де ли ра-
не и кон с т ру и ра не на из де ли я та. 
Раз де ле ни ус лов но, те обо со бя ват 
ня кол ко гру пи: го рел ки, пи ро лиз ни 
кот ли, ко тел ни те ла, ав то ма ти зи ра-
ни кот ли и зах ран ва щи ус т ройс т ва. 
Го рел ки те са в две се рии: GP и 
GC. Те зи от пър ва та се рия са 
пред наз на че ни за опол зот во ря ва-
не на дър вес ни пе ле ти. Мон ти рат 
се към во дог рей ни кот ли във ве че 

из г ра де ни отоп ли тел ни ин с та ла ции. 
По лу че на та топ лин на енер гия при 
из г аря не то на пе ле ти те  се ус во я ва 
от топ ло об мен на та по вър х ност на 
ко тел но то тя ло. 

Га ма та го рел ки GP е пред с та ве-
на с мощ нос тен ди а па зон 45, 60 и 
90 kW. Пи ро лиз ни те кот ли на фир-
ма та са в мощ нос тен ди а па зон 25, 
35, 50 и 70 kW. Кон с т ру и ра ни са 
за из га ря не на дър ва и дървес ни 
от па дъ ци чрез пи ро лиз на дес ти ла-
ция на го ри ми га зо ве, оси гу ря ва ща 
ви со ка ефек тив ност на го рив ния 
про цес. Ця ла та га ма кот ли ще бъ де 
със скла до ви на лич нос ти за но вия 
отоп ли те лен се зон.

Фир ма та раз ра бот ва и са мос-
то я тел ни ко тел ни те ла, на ко и то, 
съ об раз но мощ ност та, мо гат да се 
мон ти рат раз лич ни го рел ки. Пред с-
та ви тел в та зи се рия е ко те лът с 
чу гу нен топ ло об мен ник с мощ ност 
25 kW. Ха рак тер на осо бе ност на 
то зи тип кот ли е тех ни ят удъл же н 
ек с п ло а та ци о нен срок и еми сии в 
пъ ти по-нис ки от нас то я щи те ев ро-

Нови продукти с марка Wolf  
представи инж. Хуберт Бернд – 
регионален мениджър  на фирмата 
за Източна Европа

Дариус Озарковскис – управител 
на Vilpros, Литва, запозна при-
състващите с коминните системи 
Vilpros, които вече са част от 
продуктовата гама, прелагана от 
"Ерато" АД 

пейс ки нор ми. 
Га ма та кот ли са в мощ нос тен 

ди а па зон 30, 45, 70 и 90 кW. През 
след ва ща та го ди на се очак ва и 
ко тел до 150 kW. Пър ви ят ко тел, 
раз ра бо тен от та зи га ма, е Erato 
Pelletherm 30 – V 2.0. За да се 

оси гу ри пос лед ва що зах ран ва не с 
би о го ри во (пе ле ти или чипс), са 
раз ра бо те ни ня кол ко раз но вид нос-
ти зах ран ва щи ус т ройс т ва: шнек 
за пе ле ти с ди а ме тър ∅ 14 mm и 
шнек за тран с пор ти ра не на вла жен 
дър ве сен чипс.

От „Ера то” при пом ни ха и ев-
ро пейс ки те ди рек ти ви, спо ред ко-
и то стра ни те член ки в ЕС тряб ва 
да из пол з ват 20 % въ зоб но вя е ми 
енер г й ни из точ ни ци през след ва-
щи те ня кол ко го ди ни. За Бъл га рия 
про цен тът е 16, ка то спе ци а лис ти те 
пре дуп ре ди ха, че се га ние из пол з-
ва ме око ло 8 % от те зи из точ ни ци. 
На та зи ба за от „Ера то” прог но-
зи рат го ля мо бъ де ще за сво е то 
про из вод с т во. Дру га по ло жи тел на 
стра на е нис ка та це на на го ри во то 
от дър вес на би о ма са. На се ми на ра 
бе по со че но срав не ние с га за, при 
кой то 1 kW из ли за 13 ст. а при 
пе ле ти те е 7-8 ст. В пе ри од на 
фи нан со ва кри за от фир ма та пра вят 
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ре ди ца жес то ве към пот ре би те ли те, 
един от ко и то е уве ли ча ва не на 
га ран ци я та на про дук ти те.

Ежегодният семинар е и фору-
ма, на който „Ерато” АД отличава 
фирмите, постигнали най-добри 
резултати за изминалия отчетен 
период. Тази година отличените са:

- „Ератерм Тотал” ООД, гр. 
София - за реализиран най-голям 
обем продажби през 2009 г.

- „Термокомфорт” ООД, гр. 
София - за постигнати най-добри 
резултати при налагането на пазара 
на съоръженията, оползотворяващи 
биомаса

- „Евротерм Инженеринг” ООД - 
като най-бързо развиваща се нова 
фирма от дистрибуторската мрежа.

„Ерато” АД и мрежата от дист-
рибуторските фирми са ключови 
партньори при реализацията на 
успешни проекти и посланието, 
което фирмата отправи  към всички 
свои партньори е – „Обединявайки 
усилията си ние ще растем и ще 
се развиваме заедно”

Управителят на „Ератерм Тотал” ООД, инж. Тони Конов получава 
наградата за реализиран най-голям обем продажби в системата на 
"Ерато" АД за 2009 г.

РАБОТНА СРЕЩА СЪС СПЕЦИАЛИСТИ ОВК В ПЛЕВЕН

„Ера то” АД ор га ни зи ра ра бот на 
сре ща със спе ци а лис ти те от град 
Пле вен, ра бо те щи в об ласт та на 
отоп ле ни е то, кли ма ти за ци я та и 
вен ти ла ци я та. Ме роп ри я ти е то се 
про ве де на 25 юни в рес то рант 
„Гав рил” и в не го взе ха учас тие 
27 ду ши.

Ре ги о нал ни ят ме ни джър на 
„Ера то” АД за се вер на Бъл га рия 

- Бо рис лав Кип ров за поз на при-
със т ва щи те с  тър гов с ка та по ли-
ти ка на фир ма та. Про ку рис тът на 
фир ма та Ни ко лай Ван ге лов  пред-
с та ви  енер гий ни пос ти же ни я  при  
про из вод с т во то на съ о ръ же ния за 
опол зот во ря ва не на би о ма са и 
включ ва не то им в но ви ин с та ла ции 
или пре ус т ройс т во на съ щес т ву ва-
щи та ки ва за смя на на го рив на та 

ком по нен та. Дис т ри бу то рът ни за 
гр. Пле вен - Ог нян Ба тол с ки изнесе 
про ек т ни ре ше ния и чес то сре ща ни 
проб ле ми при ре а ли зи ра не то на 
про ек ти, опол зот во ря ва щи би о ма са 
и слън че ва енер гия. Пред с та ви те-
ли на Прок ре дит банк пред с та ви ха  
уни кал на Прог ра ма по енер гий на 
ефек тив ност за Юри ди чес ки ли ца 
с учас ти е то на бан ка та.
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АНАЛИЗ НА ПРЕДМЕТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА НАУКАТА 
ЕКОЛОГИЯ И НЕЙНОТО ЗНАЧЕНИЕ В СЪВРЕМЕННАТА НООСФЕРА

Автор: проф. д-р инж. Димитър Георгиев Киров, ТУ-София

В статията се анализира научната стойност на екология-
та и съвременното и значение. Прави се анализ на грешните 
постановки, които определят екологията като „комплексна 
биологична наука” или като „наука за опазване на околната 
среда”. На тази база се разглеждат и въпросите за постоян-
ното противопоставяне на икономическите интереси срещу 
грижата за чиста природа.

Чо ве чес т во то, при сво е то раз-
ви тие в те че ние на хи ля до ле тия, 
ни ко га не е пос та вя ло се бе си в 
та ка ва ог ром на зап ла ха за сво е то 
съ щес т ву ва не, как то с раз ру ша ва-
не то на при род на та сре да – жиз-
не на та сре да, в ко я то съ щес т ву ва. 
При ро да та оси гу ря ва ре сур си за 
жи во та и раз ви ти е то на чо ве ка, но 
от па дъ ци те от тях на та об ра бот ка и 
упот ре ба се нат руп ват и раз ру ша-
ват окол на та сре да. Зап ла ха та за 
здра ве то, жи во та и до ри за съ щес-
т ву ва не то на чо ве ка пос та вя ос т ро 
проб ле ма за опаз ва не на жиз не на та 
му сре да. През вто ра та по ло ви на 
на ХХ век, по ра ди из к лю чи тел на та 
ак ту ал ност на еко ло гич ни те зна ния 
за ре ша ва не на гло бал ни еко ло гич-
ни проб ле ми, се фор ми рат над 50 
нап рав ле ния на на у ка та „Еко ло гия”, 
ко и то са фун да мент за хар мо-
ни зи ра не на вза и мо от но ше ни я та 
“об щес т во-при ро да”. 

Го ля ма е зас лу га та на Чарлз 
Дар вин (1809 - 1882), из вър шил 
ре во лю ция в ес тес т воз на ни е то и 
пос та вил на ча ло то на еко ло гич но то 
мис ле не. Съ щес т ву ват из вън ред но 
мно го оп ре де ле ния за на у ка та еко-
ло гия. Мно зин с т во то съв ре мен ни 
еко ло зи смя тат, че тя е на у ка, изу-
ча ва ща ус ло ви я та на съ щес т ву ва не 
на жи ви те ор га низ ми и вза им на та 
връз ка меж ду ор га низ ми те и сре-
да та, в ко я то те жи ве ят. Пър во то 
оп ре де ле ние за еко ло гия е да де но 
от Хе кел,пос ле до ва тел на Дар вин, 
кой то каз ва: 

“Под еко ло гия ние раз би ра ме 
об ща та на у ка за от но ше ни я та меж ду 
ор га низ ми те и об к ръ жа ва ща та ги 

сре да, към ко и то включ ва ме ус ло-
ви я та на съ щес т ву ва не в ши ро кия 
сми съл на по ня ти е то”.

Та ка се оказ ва, че тер ми нът 
“еко ло гия“ е въ ве ден през 1866г. от 
Ернст Хе кел (нем с ки зо о лог) и ид ва 
от гръц ко то «oikos» - дом и «logos» 
- на у ка. Зас лу га за раз ви ти е то на 
на у ка та има и рус кият ака де мик В. 
Вер над с ки, кой то обос но ва ва ста но-
ви ще то, че ор га низ ми те и сре да та, 
в ко я то жи ве ят, са ед но ця ло и 
по меж ду им се из вър ш ва кръ гов рат 
на ве щес т ва та. Бла го да ре ние на то-
зи кръ гов рат жи во тът на Зе мя та не 
е зас т ра шен от из чез ва не. Спо ред 
аме ри кан с кия учен Ю. Одум (1977) 
еко ло ги я та е „меж ду дис цип ли нар на 
об ласт на зна ни е то, ко я то свър з ва 
фи зич ни те и би о ло гич ни те яв ле ния 
и об ра зу ва мост меж ду ес тес т ве ни те 
и об щес т ве ни те на у ки”. 

Ко га то през 1866 г. нем с ки ят 
би о лог Ернст Хе кел упот ре бя ва 

тер ми на „еко ло гия“ той не е по до-
зи рал, че ста ва кръс т ник на ед на 
все об х ват на, бър зо раз ви ва ща се 
на уч на об ласт, ко я то ще да де об-
що на у чен под ход за всич ки на у ки 
- ху ма ни тар ни, ин же нер ни, ме ди-
цин с ки, стро и тел ни и др.

Днес, след 140 го ди ни, “еко ло-
ги я та” ве че е ин тег рал на на у ка, 
обе ди ня ва ща в се бе си фун да-
мен тал но то на ча ло на на у ки те за 
ге ог ра фия и ге о ло гия, би о ло гия и 
фи зи о ло гия, ге не ти ка и би о фи зи ка, 
всич ки ин же нер ни нап рав ле ния, 
со ци ал но раз ви тие, опаз ва не на 
окол на та сре да и мн. дру ги.

В ни ка къв слу чай еко ло ги я та не 
е „ком п лек с на би о ло гич на на у ка“, 
но не е и „на у ка за опаз ва не на 
окол на та сре да (при ро да та)”.

Най-вяр но е оп ре де ле ни е то, 
че на у ка та „еко ло гия“ има за 
пред мет все об х ват на та сис те ма 
„чо век-об щес т во-при ро да“, ка то 
изу ча ва ин тег рал но то един с т во 
на не жи ва та и жи ва при ро да в 
тях на та ес тес т ве на сре да при 
ак тив но то учас тие на чо ве ка и 
об щес т во то. 

В то зи сми съл окол на та сре да 
(би о ге о це ноз = еко сис те ма) тряб ва 
да се раз г леж да ка то със та ве на 
от вза им но про ник ва щи еко ло гич ни 

Атмосфера
Хидросфера
Литосфера

Фитоценоз
(растителност)

Зооценоз

Геоценоз

(ГЕОСФЕРА)

Биоценоз

(БИОСФЕРА)

НООЦЕНОЗ
(гео + био +общество)

(НООСФЕРА)
Фиг. 1

екология екология екология
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сфе ри. Схе мата от фиг. 1 е ед но 
тъл ку ва не на ав то ра за те о ри я та 
на акад. Вер над с ки, че „еко ло ги-
я та ка то на у ка се е по я ви ла и 
раз ви ла имен но бла го да ре ние на 
об щес т ве но то по ве де ние на чо ве ка”. 
Сле до ва тел но, окол на та сре да, би-
о ло ги я та, ге ог ра фи я та, ин же нер ни те 
на у ки, ме ди ци на та, стро и тел с т во-
то и др. са ин тег рал но свър за ни 
на уч ни об лас ти, ко и то имат един 
об що на у чен под ход - еко ло ги я та 
и еко ло гич но то мис ле не.

То ва е ис то ри чес ки ят ас пект на 
по я ва та и раз ви ти е то на еко ло ги я та 
-чо век ка то част от об щес т во то, но 
на ми ращ се в сво я та ес тес т ве на 
сре да на съ щес т ву ва не - при ро да та.

Та зи сис те ма „чо век - об щес т во 
- при ро да“ ес тес т ве но и не об ра ти-
мо се стре ми към ус та но вя ва не на 
вът реш на хар мо ния. На ру ша ва не то 
на та зи хар мо ния во ди до уни що-
же ние на ня кои от еле мен ти те в 
еко ло гич ни те сис те ми и в край на 
смет ка до раз ру ша ва не то и.

Ло гич но е да при е мем, че тряб ва 
да се про ме ни тер ми но ло ги я та, т.е. 
мо же да съ щес т ву ват „Би о ло гич на 
еко ло гия“, „Ин же нер на еко ло гия“, 
„Со ци ал на еко ло гия“ и т.н., но са 
греш ни твър де ни я та, че „еко ло ги я та 

е опаз ва не на окол на та сре да“ или 
че „еко ло ги я та е ком п лек с на би о ло-
гич на на у ка“. Къ де ос та ват то га ва 
проб ле ми те на не жи ва та при ро да, 
проб ле ми те на ре ки, езе ра, мо ре та 
и оке а ни, проб ле ми те на въз ду ха, 
проб ле ми те на поч ви те, проб ле ми те 
на ур ба ни за ци я та и на об щес т во то 
ка то ця ло.

В края на XX век и на ча ло то на 
XXI век чо ве кът е вто ра чен в се бе 
си, са мо оп ре де лил се е ка то „най-
ум но то“ и "най-вис ше“ съ щес т во на 
зе мя та, ка то се е са мо о бя вил за 
не за ви сим от при род ни те яв ле ния. 
Да ли то ва е та ка? Да! Чо ве кът е 
ин те лек ту ал но най-раз ви тия жи-
во тин с ки вид; при те жа ва вис ша 
фор ма на ра зум, кон так ту ва ези ко-
во и емо ци о нал но; Но! Той пря ко 
за ви си от при род ни те яв ле ния и 
не го во то съ щес т ву ва не е фун к ция 
на със то я ни е то на жиз не на та му 
сре да. Всъщ ност, чо ве кът тряб ва да 
раз бе ре и при е ме, че пър вич но то 
яв ле ние е при ро да та, а чо ве кът е 
вто ри чен ре зул тат - част от при-
ро да та и жи вее в нея.

В стре ме жа си неп ре къс на то да 
рас те и да се раз ви ва, чо веш ко то 
съ щес т во е пос та ви ло на пър во 

мяс то ико но ми ка та и фи нан си те. 
Ико но ми ка та днес, оба че, из мес т ва 
при ро да та ка то об щес т ве на зна чи-
мост и чо ве чес т во то заб ра вя, че 
при ро да та е ро ди тел и хра ни тел 
на ико но ми ка та, а фи нан си те са 
са мо след с т вие.

От дру га стра на без г ра нич ни ят 
рас теж и раз ви тие на чо ве чес т-
во то са не въз мож ни, за що то то ва 
раз ви тие уни що жа ва при ро да та и 
ней ния про дукт - чо ве ка. Чо веш ко то 
съ щес т ву ва не изис к ва при ро до съ-
об ра зен жи вот. Чо ве кът тряб ва да 
бъ де вът ре в при ро да та и не раз-
де лен от нея.

Пър ви те 1000 го ди ни от но-
во то ле тоб ро е не на се ле ни е то на 
пла не та та е би ло око ло 200 млн. 
Един ми ли ард дос ти га чак след 
800 го ди ни – след 1800г., ко га то 
се про веж да пър во то све тов но 
преб ро я ва не. Вто ри ят ми ли ард 
чо ве чес т во то дос ти га след вто ра-
та све тов на вой на, т.е. след 150 
го ди ни. След то ва на рас т ва не то е 
ла ви но об раз но:

- 1950 – 2,5 млрд
- 1960 – 3,0 млрд
- 1970 – 3,7 млрд 
- 1980 – 4,4 млрд 
- 1990 – 5,3 млрд 
- 2000 – 6,0 млрд
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Са мо за пос лед ни те 60 го ди ни 
на се ле ни е то на зе мя та се е уве-
ли чи ло 3 пъ ти и към 2010 го ди на 
ве че е око ло 7 млрд, а за ця ло-
то си кон т ро ли ра но съ щес т ву ва не 
(т.е. за 2000 го ди ни) е на рас на ло 
35 пъ ти. 

То ва во ди до из чер п ва не на 
всич ки при род ни ре сур си, за що то 
те зах ран ват ико но ми ка та. Из чер-
п ва не то на при род ни те ре сур си 
оба че во ди до сри ва не и за ги ва не 
на еко сис те ми те. Дос та тъч но е да 
обър нем вни ма ние на из чер п ва не то 
на фо сил ни те за па си от въг ле род 
(пет рол, въг ли ща, газ и др.).

Днес ние жи ве ем във фо си ли зи-
ран свят (за ви сим от из ко па е ми те 
ре сур си). Бла го да ре ние на прак ти-
чес ки не ог ра ни че на та кон су ма ция 
на то зи въг ле род, в ат мос фе ра та 
пос тъп ват ог ром ни ко ли чес т ва СО2. 
То ва во ди до пос те пен но уве ли ча-
ва не на тем пе ра ту ра та на Зе мя та, 
ко е то днес на ри ча ме гло бал но за-
топ ля не.

И на ис ти на, от 600 млн.го ди ни 
на сам за пър ви път в пос лед ни те 
100 го ди ни сред на та ат мос фер на 
тем пе ра ту ра се е по ви ши ла с ~ 
5°С. Ат мос фер ни ят въз дух е на-
си тен с въг ле ро ден дву о кис (СО2).

До как во во ди то ва?
Днес Зе мя та е бол на! Как во 

наб лю да ва ме? 

● Глобално затопляне
● Активно загазяване на атмо-

сферата
● Киселинен дъжд
● Изменение на климата
● Суша и наводнения

● Природни катастрофи
● Урагани или торнадо

Ни то ед на би о ло гич на сис те ма 
(би о сис те ма) днес ве че не е ста-
бил на. Би о ло гич но са про ме не ни 
рас те ния, жи вот ни, хра ни. Сред 
хо ра та ши ро ко са раз п рос т ра не ни 
поз на ти и не поз на ти бо лес ти, раз-
лич ни фор ми на рак. Наб лю да ва ме 
ця лос т но спи ра не на кръ гов ра та на 
ня кои ве щес т ва в при ро да та. 30% 
от поч ва та днес е в про цес на раз-
ру ша ва не. Из чез ват цен ни ви до ве 
рас те ния и жи вот ни. По ре ки те в 
це лия свят се сти чат пес ти ци ди и 
съз да ват мър т ви при род ни зо ни. 
Та ка е в САЩ, Япо ния, Ко рея. 
Ав с т ра лия, Ве ли коб ри та ния, Скан-
ди на вия, Ка на да, Мек си ко - та ка е 
в це лия свят.

Днес ние жи ве ем в Ера та на 
Еко ло ги я та!

Чо ве кът тряб ва да се на у чи 
да слу ша пла не та та, да се на у чи 
да слу ша при ро да та. За що то ние 
хо ра та изос та вих ме При ро да та, но 
тя ня ма да ни изос та ви.

При ро да та ще ни на каз ва, под-
се ща, ко ри ги ра, но ня ма да ни 
изос та ви. Ако ние хо ра та и пре чим, 
тя ще ни ели ми ни ра по съ щия 
на чин, как то е пос тъ пи ла с мно го 
жи во тин с ки ви до ве. Пла не та та и 
при ро да та оба че ще съ щес т ву ват 
и след нас.

ЗА ТО ВА:

Тряб ва да след ва ме на път с т ви-
я та на при ро да та. Проб ле мът днес 
е в на чи на на мис ле не, в кул ту ра та 

и, раз би ра се, в по ли ти ка та.
Тряб ва да тър сим пос то ян на 

хар мо ния меж ду хо ра и при ро да в 
най-об щия сми съл на то ва по ня тие.

Ви со ко то ка чес т во на жи вот е 
си но ним на чис та при ро да и тряб ва 
да се на у чим да ко пи ра ме ре цеп-
ти на съ щес т ву ва не и раз ви тие 
от при ро да та, ка то ги пре не сем в 
ико но ми чес ка та дейс т ви тел ност на 
чо ве чес т во то.

То зи про цес съв ре мен но то об-
щес т во на ри ча би о но ми ка (би о ни ка).
То изис к ва но во по ко ле ние хо ра с 
вис ши поз на ния по ин же нер с т во, 
би о ло гия и ико но ми ка, ко и то да 
след ват но вия мо дел на раз ви тие 
на об щес т во то.

Днес чо веш ка та дей ност (ико но-
ми ка та) не въз в ра ти мо про из веж да 
с хи ля ди то но ве от па дъ ци. Яс но 
виж да ме, че те зи от па дъ ци са 
не об ра бот ва е ми и не въз в ра ти ми 
(плас т ма со ви, стро и тел ни, хи ми-
чес ки и др.).

Един нов мо дел на чо веш ко 
об щес т во тряб ва да бъ де го то во 
да про ме ни от но ше ни е то към при-
ро да та, къ де то от па дъ кът от един 
би о ор га ни зъм ста ва хра на за друг.

ЧО ВЕ ЧЕС Т ВО ТО НЯ МА ВРЕ МЕ!

Но во то от но ше ние към при ро да-
та тряб ва да га ран ти ра ус той чи во 
раз ви тие, ори ен ти ра но към бъ де ще-
то на Зе мя та; ус той чи во раз ви тие 
към при ро до съ об ра зен жи вот. То ва 
ще въз пи та във все ки чо век лю бов 
към не го во то мяс то на жи вот, кой-
то ще се от ли ча ва с уме ре ност и 
ра зум но пот реб ле ние на ре сур си.

Енер ги я та е най-важ ни ят от-
ра съл на ико но ми ка та; 
енер ги я та е ключ към 
всич ко! Но всич ко, ко е то 
пра ви чо век за енер гия 
и с енер гия тряб ва да 
бъ де при ро до съ об раз но. 
А то ва оз на ча ва дъл га и 
теж ка бит ка за про мя на 
на чо веш ко то мис ле не.

Ос вен лю бов към 
окол на та сре да, чо ве кът 
тряб ва да се на у чи на 
сми ре ние и ува же ние 
към при ро да та. Да съз-
да ва ме ве ли ка хар мо ния 
меж ду чо век, об щес т во 
и при ро да. Да нап ра вим 
еко ло ги я та пра ви тел с-
т ве на и гло бал на све-
тов на по ли ти ка.

Да не заб ра вя ме, 
че Зе мя та има вре ме. 
Ние, хо ра та - ня ма ме.

Мо же да ня ма хо ра, 
но Зе мя ще има!
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ЗЕЛЕНИ СГРАДИ В НЮ ЙОРК

Автор: Лада Хенсен Центнер
Првеод от чешки: В. Иванов

Как во е зе ле на сгра да (green 
building) ?

В пос лед но вре ме все по ве че 
се го во ри за Green Buildings - зе-
ле ни сгра ди. Не вся ка зе ле на 
сгра да оба че из г леж да неп ре мен но 
зе ле на още на пръв пог лед (фиг.1 
и 2). Как во то га ва пред с тав ля ват 
зе ле ни те сгра ди и кои сгра ди на-
ри ча ме зе ле ни?

Ако по тър си те от го вор на то зи 
въп рос в ин тер нет, www. wikipedia.
org ще ви от го во ри, че Green Building 
е съ що Hight Performance Building и 
тях но то про ек ти ра не след ва изис к-
ва ни я та за Sustainable Development. 
Как во всъщ ност оз на ча ва то ва?

Тер ми нът зе ле на сгра да се 
от на ся за сгра да, чий то про ект, из-
г раж да не и ек с п ло а та ция от го ва рят 
на 4 ос нов ни изис к ва ния:

● здра вос лов на вът реш на 
сре да;

● мак си мал на енер гий на ефек-
тив ност;

● ефек тив но ус во я ва не на 
при род ни те ре сур си;

● ми ни мал но въз дейс т вие на 
сгра да та вър ху окол на та сре да.

Пър ви те еко ло гич но ори ен ти ра-
ни сгра ди, оп ре де ля ни с тер ми на 
„зе ле ни”, за поч ват да се из г раж дат 
приб ли зи тел но пре ди 20 го ди ни в 
САЩ. През то зи пе ри од се съз да-
ват ре ди ца ор га ни за ции с иде ал на 
цел, ко и то сти му ли рат и суб си ди рат 
стро е жа  на зе ле ни сгра ди. Най-из-
вес т на та и зна чи ма в та зи об ласт 
ор га ни за ция е US Green Building 
Council (USGBC) - Аме ри кан с ка та 
аген ция за зе ле ни (еко ло гич ни) 
сгра ди. Та зи не за ви си ма ор га ни-
за ция под гот вя и въ веж да един на 
сер ти фи ка ци он на сис те ма, ко я то 
оце ня ва до как ва сте пен ед на сгра да 
е бла гоп ри ят на за окол на та сре да. 
Въз ос но ва на броя по лу че ни точ-
ки, по доб на сгра да се обоз на ча ва 
със съ от вет на сте пен на „зе ле ност”.

Сер ти фи ка ци он на сис те ма

Сер ти фи ка ци он на та сис те ма се 
на ри ча Leadership in Energy and 
Environmental Design (LEED), фиг. 2, 
и но ми ни ра сгра ди те в 5 ка те го рии.

1.  Ус той чи во раз ви тие на 
об ласт та

Та зи ка те го рия оце ня ва из бо ра 
на об ласт и въз дейс т ви е то на стро-
и тел ния обект вър ху окол на та сре да 
(шум, свет ли на, топ ли на та, ко я то 
се от де ля от сгра да та в окол на та 
сре да, въз дейс т ви е то на сгра да та 
вър ху ин ф рас т рук ту ра та).

2. Ико но мия на во да
Тук се оце ня ва ефек тив ност та 

от ус во я ва не то на вод ни те ре сур-
си (ико но ми я та на пи тей на во да и 
ней но то съх ра не ние за след ва що 
из пол з ва не, опол зот во ря ва не на 
дъж дов на та во да).

3. Ефек тив ност на енер ги и те
Та зи ка те го рия оце ня ва сте пен та 

на по лез ност на всич ки енер гии в 
сгра да та (отоп ле ние, вен ти ла ция, 
ох лаж да не), осъ щес т вя ва кон т рол 
и из мер ва не на пос тиг на ти те па-
ра мет ри в енер гий ни те сис те ми, 
из вър ш ва съ пос та ви те лен ана лиз на 
ре ал ни те па ра мет ри с пред ви де ни те 
по про ект па ра мет ри, оце ня ва опол-
зот во ря ва не то на нет ра ди ци он ни те 
из точ ни ци на енер гия.

4. Из бор на ма те ри а ли
Тук се но ми ни ра сте пен та на 

опол зот во ря ва не на ре цик ли ра ни 
ма те ри а ли и мак си мал но то ус во я-
ва не на еко ло гич ни ма те ри а ли от 
ло кал ни те ре сур си.

5. Ка чес т во на вът реш на та сре да

В та зи ка те го рия се оце ня ва 
оси гу ря ва не то на оп ти мал но ос-
вет ле ние, топ ли нен ком форт и 
здра вос лов на сре да за пот ре би те-
ли те на сгра да та. Оце ня ва се още 
ефек тив ност та на вен ти ла ци я та, 
кон цен т ра ци я та на СО2, пос ти га на-
та сте пен на ло кал на ре гу ла ция в 
па ра мет ри те на вът реш на та сре да.

Мак си мал ни ят брой точ ки, кои-
то мо же да по лу чи ед на сгра да, 
оце ня ва на по сер ти фи ка ци он на та 
сис те ма LEED, е 100 точ ки. Ако 
сгра да та бъ де но ми ни ра на с ми ни-
мум 40 точ ки, то ва ве че е зе ле на 
сгра да. По сис те ма та LEED сгра-
ди те се раз де лят на 4 ка те го рии: 
сер ти фи ци ра ни, сре бър ни, злат ни 
и пла ти не ни.

Днес един от най-зе ле ни те 
гра до ве в САЩ (спо ред броя на 
зе ле ни те сгра ди) е Ню Йорк. От 
2005 г. в Ню Йорк дейс т ва Local 
Law 86 (Ло ка лен за кон 86), спо ред 
кой то всич ки но во из г раж да ни сгра ди, 
чи и то раз хо ди над х вър лят 2 млн. 
до ла ра, тряб ва да по лу чат сре бъ-
рен или по-ви сок LEED сер ти фи кат.

Фиг. 1           

Фиг. 3           

Фиг. 2           

екология екология екология
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При ме ри за стро и тел ни обек ти

На пръв пог лед те зи изик с ва ния 
из г леж дат ка то теж ко за дъл же ние 
и бре ме за ин вес ти то ра, но през 
пос лед ни те го ди ни е въп рос на 
прес тиж. Поч ти все ки но вос т ро ящ 
се не бос тър гач се про ек ти ра та ка, 
че да по лу чи зла тен или пла ти нен 
LEЕD сер ти фи кат. Прак ти чес ки ят 
опит по каз ва, че зе ле на та сгра да 
е не са мо еко ло гич на сгра да, но и 
мно го пред по чи тан ад рес. Офи си те 
в нея се на е мат бър зо и лес но. То зи 
факт пот вър ж да ва и кор по ра ци я та 
Durst, ко я то през 1999 г. пос т ро я ва 
пър ви ят зе лен не бос тър гач в САЩ- 
The Conde Nast Building (по-чес то 
оба че се из пол з ва име то 4 Times 
Square, за що то не бос тър га чът се 
на ми ра на един от най-из вес т ни те 
ню йор к с ки пло ща ди Times Square, с 
по ре ден но мер 4) - фиг. 4, 5, 6, 7.

4 Times Square

Про ект: Fox & Fowle Architects

Ос нов ни фак ти
Ви со чи на та на сгра да та е 

264 m  
(вкл. ан те ни те - 341 m)
Бро ят на ета жи те е 48
По лез на та площ: 150 000 m2

Ма те ри а ли
Но се ща та сто ма не на кон с т-

рук ция на пок ри ва (фиг. 8) да ва 
въз мож ност за „оле ко тя ва не” на 
но се щия сто ма мен ске лет на сгра-
да та, ко е то съ щес т ве но на ма ля ва 
раз хо да на сто ма на.

65% от стро и тел ни те от па дъ ци 
са ре цик ли ра ни.

Елек т ри чес ка енер гия
В сгра да та са раз по ло же ни 2 

сек ции на горивни клетки (фиг. 8), 
вся ка от ко и то про из веж да 200 kW 
елек т ри чес ка енер гия - дос та тъч но 
за 100% пок ри ва не на нощ ни те 
нуж ди от елек т ри чес ка енер гия. 
Те зи го рив ни сек ции, про из веж дат 
елек т ри чес ка енер гия на ба за та на 
хи ми чес ка ре ак ция с опол зот во ря-

ва ния при ро ден газ. Съ път с т ва щи 
про из вод с т во то на елек т ри чес ка 
енер гия про дук ти са СО2 и го ре-
ща та во да, ко я то се из пол з ва за 
отоп ле ни е то и за под г ря ва не на 
топ ла та во да.

Друг из точ ник на елек т ри чес ка 
енер гия са фо то вол та ич ни те сек-

Фиг. 8 Зелен небостъргач на 4 Times Square                

Стоманена носеща 
конструкция   

Фотоволтаични секции,                                                        
интегрирани върху 
фасадата

4 абсорбиращи 
охладители на 
пр. газ на сградата

Типичен етаж     

Остъклена фасада от                                                          
нискоемисионно стъкло

Две 200 kW горивни 
секции (етаж 4)

Секция на 
горивни клетки

Фиг. 4            Фиг. 5            Фиг. 6           Фиг. 7           
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ции, ин тег ри ра ни вър ху  фа са да та 
на сгра да та. Вър ху юж на та и из-
точ на та фа са ди, меж ду 37-ия и 43-ия 

етаж,  в под п ро зо реч на та част са 
ин с та ли ра ни фо то вол та ич ни па не-
ли, ко и то про из веж дат до 15 kW 
елек т ри чес ка енер гия.

Ох лаж да не/отоп ле ние
Из точ ник на ох ла ди тел/топ ло-

но си тел са аб сор би ра щи те топ-
ло об мен ни ци, раз по ло же ни вър ху 
пок ри ва на сгра да та, ко и то (с 
опол зот во ря ва не на при ро ден газ) 
про из веж дат ох лаж да ща и отоп ли-
тел на во да. Ни кое от ох лаж да щи те/
отоп ли тел ни те тех ни чес ки съ о ръ-
же ния не из пол з ват хло ро фор ни 
въг ле во до ро ди, ко и то да ув реж дат 
озо но вия слой.

Вен ти ла ция
Вън ш ни ят въз дух се всмук ва 

от ви со чи на 18 m (над зе мя та). 
На все ки етаж е раз по ло же на вен-
ти ла ци он на еди ни ца с про мен лив 
де бит на въз ду ха, чи е то ко ли чес т во 
се ре гу ли ра спо ред сте пен та на 
оби та е мост на ета жа.

Ос вет ле ние/про зор ци
В сгра да та е ин с та ли ра но 

енер гос пес тя ва що ос вет ле ние с 
цен т рал но ре гу ли ра не спо ред сте-
пен та на оби та е мост на от дел ни те 
по ме ще ния. Та бел ки те за ава ри ен 
из ход са обо руд ва ни с LED свет ли-
ни (light emitting diode - еми ти ра щи 
свет ли на ди о ди).

Ос тък ле на та част на фа са да та е 
из г ра де на от нис ко е ми си он но стък-
ло, ко е то про пус ка във вът реш ност-
та мак си мал но ко ли чес т во днев на 
свет ли на и има нис ка стой ност на 
ко е фи ци ент на топ лоп ре на ся не.

Тран с порт
В сгра да та ня ма га ра жи или 

мес та за пар ки ра не. Ста ва ду ма 
за ти пич но „пе ше ход на сгра да”, 
ко я то се на ми ра в не пос ред с т ве на 
бли зост до мет рос тан ция и ав то-
бус на спир ка.

Как во по каз ва ре ал на та ек с п-
ло а та ция на сгра да та?

Сгра да та про я вя ва от но си тел но 
ви сок раз ход на елек т ри чес ка енер-
гия за ек с п ло а та ция на вен ти ла то-
ри те. При чи на та е два пъ ти по-го-
ля мо то ко ли чес т во на въ веж да ния 
въз дух в срав не ние със стан дар т но 
пред по чи та ни те стой нос ти. Фил т ри-
ра не то на въз ду ха е про ек ти ра но 
с по-ви со ка ефек тив ност от кол ко то 
е обик но ве ния стан дарт (за да се 
пос тиг не оп ти мал но ка чес т во на 
вът реш ния въз дух), в ре зул тат на 
ко е то се от чи та и по-ви сок раз ход 
на ен ер гия за ек с п ло а та ция на 
вен ти ла то ри те.

Раз по ло же ни е то на сгра да та на 
4 Times Square изис к ва по-го ля мо 
ко ли чес т во енер гия за ек с п ло а та-
ция на свет лин ни рек ла ми и за 
вън ш но то ос вет ле ние на сгра да та. 
От дел на част от та зи по зи ция е 
най-го ле ми ят LED ек ран на све та, 
ви сок 3,6 m, раз по ло жен на пок ри ва 
на сгра да та (фиг. 6), кой то стру ва 
37 млн. до ла ра и не е въ ве ден в 
ек с п ло а та ция, за що то се оказ ва, 
че е поставен пре ка ле но ви со ко и 
обик но ве ни те по се ти те ли на 4 Times 
Square не го за бе ляз ват.

Ня кои от на е ма те ли те в сгра да та 
(из да тел с т вa, ад во кат с ки кан то ри) 
ра бо тят до къс но през нощ та, ко е то 
зна чи тел но удъл жа ва прог но зи ра но-
то вре ме за „днев на” ек с п ло а та ция 
на сгра да та.

Ан те на та (за те ле ви зи он но из-
лъч ва не), раз по ло же на на пок ри ва 
на сгра да та, ус во я ва по-го ля мо от 
очак ва но то ко ли чес т во енер гия.

Аб сор би ра щи те ох ла ди те ли на 
при ро ден газ (про ек ти ра ни с цел 
ми ни ма ли зи ра не на тях но то въз-
дейс т вие вър ху раз п ре де ли тел на та 
елек т ри чес ка мре жа и ог ра ни ча ва не 
на из пол з ва ни те не е ко ло гич ни хла-
дил ни аген ти) про я вя ват от но си тел-
но нис ка ефек тив ност (в срав не ние 
с дру ги те ва ри ан ти).

При съ пос тав ка с ос та на ли те 
офис-сгра ди, пос т ро е ни спо ред 

стандартите и действащите нор-
мативи, та зи сгра да се от ли ча ва 
с по-ма лък раз ход на енер гия за 
ек с п ло а та ция (въп ре ки всич ки спо-
ме на ти „не дос та тъ ци”).

One Bryant Park

Про ект: Cook+ Fox Architects
Пър ви ят не бос тър гач в Ню 

Йорк, кой то по лу ча ва пла ти нен 
LEED сер ти фи кат е сгра да та на 
бан ко вия кон церн Bank of America, 
чий то стро еж стар ти ра през 2004 
г. и за вър ши през 2009 г. Ад ре сът 
на сгра да та е Bryant Park  №1 и 
за то ва сгра да та по-чес то се на ри ча 
One Bryant Park (фиг. 9, 10).

Ос нов ни фак ти:
Ви со чи на та на сгра да та е 288 

m (вкл. ар хи тек то нич на та ви со чи-
на - 336 m)

4 Times Square

Сграда на 4 Times Square, постро-
ена по традиционен начин според 
стандартните действащи нормативи 

Годишен разход на енергия
[GJ/m2.година]

1,36

2,05

Годишен разход на първична енер-
гия (вкл. пр-во и разпространение) 

[GJ/m2.година]

2,77

4,16

Табл. 1            

Фиг. 9        
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Бро ят на ета жи те е 54
По лез на та площ: 195 000 m2

Ма те ри а ли
Но се ща та кон с т рук ция е из г ра-

де на от сгу ро бе тон в съ от но ше ние 
55 % бе тон и 45 %  сгу рия (от па-
дъ чен про дукт от ви со ки те пе щи). 
С то ва се пос ти га зна чи тел на ико-
но мия на ци мент и съ щев ре мен но 
се ог ра ни ча ва от де ля не то на СО2  
ка то про дукт при про из вод с т во то 
на ци мент.

Елек т ри чес ка енер гия
В под зе ми е то на сгра да та е 

раз по ло же на ко ге не ри ра ща еди ни ца, 

ко я то без пре къс ва не про из веж да 5 
MW елек т ри чес ка и топ лин на енер-
гия. Енер ги я та, про из веж да на през 
нощ та се из пол з ва за про из вод с т-
во то на лед, кой то се скла ди ра в 
44 бун ке ра (фиг. 11), раз по ло же ни 
на най-дол ния етаж на сгра да та 
(по ра ди тях на та свръх ма са). През 
днев ни те ча со ве ле дът се ус во я ва 
за ох лаж да не то в кли ма тич ни те сис-
те ми. По то зи на чин се пок ри ват 
2/3 от го диш ни те нуж ди от енер гия.

Вен ти ла ция
В сгра да та е про ек ти ра на из т лас-

к ва ща вен ти ла ция. На все ки етаж е 
раз по ло же на въз душ но - тех ни чес ка 
еди ни ца, пре ра бо те ни ят въз дух от 
ко я то се из веж да през по да към 
от дел ни те (по до ви) раз п ре де ли тел ни 
еле мен ти (фиг. 12,13). На чи нът на 
при съ е ди ня ва не и ре гу ли ра не на 
раз п ре де ли тел ни те еле мен ти оси гу-
ря ва въз мож ност за ин ди ви ду ал но 
ре гу ли ра не.

Ос вет ле ние/про зор ци
Сгра да та е ос тък ле на по ця ла та 

си площ, ка то за цел та е из пол-
з ва но нис ко е ми си он но стък ло с 
нис ка стой ност на ко е фи ци ен та на 
топ лоп ре на ся не. Всич ки ета жи са с 
проз рач на пе ри фер на кон с т рук ция 
от та ва на до по да, ко е то да ва въз-
мож ност за мак си мал но ус во я ва не 
на ес тес т ве на та свет ли на.

Из кус т ве но то ос вет ле ние за 
все ки етаж е раз де ле но на ня кол-
ко зо ни, при ко е то зо на та пок рай 
пе ри фер на та фа са да се ре гу ли ра 
ав то ма тич но спо ред сте пен та на 
ес тес т ве но ос ве тя ва не.

за кли ма тич на та сис те ма. В сгра-
да та се из пол з ват без вод ни (су хи) 
пи со а ри, ко е то в ком би на ция с 
из пол з ва не то на дъж дов на во да 
оси гу ря ва го диш на ико но мия от 40 
хил. m3 пи тей на во да.

Зак лю че ние
Про дъл жи тел ни те из мер ва ния 

по каз ват, че ня кои от пос та вя ни те 
изис к ва ния към нис ко е нер гий ни те 
сгра ди за се га са не из пъл ни ми. Въз-
мож ни при чи ни за то ва са не дос та-
тъч на та си му ла ция при про ек ти ра не 
на сгра ди те, не ка чес т ве ни ят при нос 
на об с луж ва щия пер со нал за пос-
ти га не на оп ти мал на ек с п ло а та ция, 
не дос та тъч ни ят ра бо тен кон т рол и 
оп ти ми за ция в ра бо та та на тех ни-
чес ки те съ о ръ же ния.

Ако тряб ва да срав ним LEED 
сер ти фи ка та с енер гий на та та бе-
ла на сгра да та (удос то ве ре ние за 
енер гий на ефек тив ност на сгра да-
та, ко е то от 1.1.2009 г. в Чеш ка та 
ре пуб ли ка е за дъл жи тел на част от 
до ку мен та ци я та на но ви те сгра ди), 
LEED сер ти фи ка тът пре дос та вя 
мно го по-ком п лек с на оцен ка на 
сгра да та. LEED сер ти фи ка тът оце-
ня ва не са мо енер гий ни те раз хо ди 
за ек с п ло а та ция на сгра да та, но 
съ що и въз дейс т ви е то на сгра да та 
вър ху окол на та сре да, как то през 
пе ри о да на ней на та ек с п ло а та ция, 
та ка и по вре ме ней но то зас тро я-
ва не, вкл. енер ги я та и раз хо ди те 
за про из вод с т во и тран с порт на 
стро и тел ни те ма те ри а ли.

Тъй ка то в Чеш ка та ре пуб ли ка 
за се га не съ щес т ву ва „аген ция за 
зе ле ни сгра ди”, в Пра га е пос т ро е-
на зе ле на сгра да, по лу чи ла зла тен 
сер ти фи кат LEED съгл. аме ри кан-
с ки те кри те рии. Ста ва ду ма за 
офис-сгра да та на но ва та цен т ра ла 
на CSOB Group, ко я то е въз мож но 
„най-зе ле на та сгра да в Цен т рал на 
Ев ро па” (фиг.14).

Фиг. 14 Сгра да на цен т ра ла та на CSOB Group 
в Пра га

Фиг. 10        

Фиг. 11        

Фиг. 12        

Фиг. 13        

Ико но мия на 
во да

В сгра да та са 
раз по ло же ни 5 
во до съ дър жа те-
ли в 53NP, 41NP, 
22NP и 3PP, къ-
де то се съ би ра 
дъж дов на во да. 
В пос лед с т вие 
тя се из пол з-
ва за из ми ва не 
на то а лет ни те, 
как то и при ек-
с п ло а та ци я та на 
хла дил ни те ку ли 



1/2010 19

ДЪРВЕСИНАТА Е БОГАТСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ

Г-н Стан чев, „Ера то Хол динг“ 
е ед на от пър ви те ком па нии в 
Бъл га рия, ко я то за поч на да раз-
ви ва биз нес, свър зан с дър вес на 
би о ма са. Как се раз ви сек то рът 
от на ча ло то на ва ша та дей ност 
към мо мен та?

В на ча ло то на 2000 г. за поч нах-
ме да вна ся ме дър вес ни пе ле ти от 
Че хия и Сло ва кия. То га ва то ва бя ха 
но ви, не поз на ти про дук ти в Бъл га рия 
и до ри се на ло жи да суб си ди ра ме 
про даж ба та им с по 30 лв./т, за да 
ус пе ем да раз ра бо тим па за ра. Ре-
ших ме да се зах ва нем с то ва, тъй 
ка то ос нов на та дей ност на фир ма 
„Ера то“ е тър го вия и про из вод с т во  на 
отоп ли тел на тех ни ка, ко я то ра бо ти 
с дър ве си на и дър вес ни от па дъ ци. 
Към днеш на да та ве че има око ло 30 
бъл гар с ки про из во ди те ли на го ри во 
от дър вес на би о ма са, под фор ма та 
на дър вес ни пе ле ти, ко и то на свой 
ред из на сят в дър жа ви ка то Ита-
лия, Ис па ния, Ав с т рия и др. Ние 
са ми те съ що про из веж да ме мал ки 
ко ли чес т ва, но ос нов ни ят ни биз нес 
е  фо ку си ран, как то ве че ка зах,  
вър ху про даж ба та на съ о ръ же ния 
за енер гий но опол зот во ря ва не на 
би о ма са та. Дър вес ни ят чипс все 
още не е дос та тъч но по пу ля рен 
в Бъл га рия. Как то съз да дох ме па-
за ра на дър вес ни пе ле ти, та ка, в 
най-ско ро вре ме, ще съз да дем и 
не го вия па за р, ка то ал тер на тив но 
и ико но мич но го ри во за отоп ле ние. 

Всъщ ност бъл га ри нът, от к рай 
вре ме, се отоп ля ва пре дим но с 
дър ва, а не с ток, наф та или при-
ро ден газ. По сво я та същ ност то ва 
е из пол з ва не на дър вес на би о ма са. 
За съ жа ле ние в бол шин с т во то от 
слу ча и те то ва ста ва в нис ко енер-
гий но ефек тив ни съ о ръ же ния ка то 

Дър вес на та би о ма са е и най-ев ти ни я из точ ник на топ ло-
е нер гия, как то за до ма кин с т ва та, та ка и за пуб лич ния сек-
тор - ко мен ти ра в ин тер вю за в. „Па ри“ инж. Кра си мир Стан чев, 
изп. ди рек тор на „Ера то Хол динг“

ка ми ни или печ ки, чий то ко е фи-
ци ент на по лез но дейс т вие (КПД) 
ряд ко над ви ша ва 30%. То ва, ко е то 
ние на ла га ме, ве че по ве че от 10 
го ди ни на па за ра, са съ о ръ же ния 
за опол зот во ря ва не на би о ма са с 
КПД 90%. Дър вес на та би о ма са ка то 
го ри во, под фор ма та на пе ле ти и 
дър ве сен чипс, да ва въз мож ност 
про це сът на отоп ле ние да бъ де 
на пъл но ав то ма ти зи ран и пот ре-
би те ли те да имат ком фор та, как то 
при отоп ле ние с га зо ви или наф то ви 
кот ли, но при зна чи тел но по-нис ка 
це на на енергията за отоп ле ние.    

Ка къв е по тен ци а лът за из-
пол з ва не на дър вес на би о ма са 
в енер ге ти ка та?

Бъл га рия при те жа ва зна чи те лен 
по тен ци ал на от пад на и ма ло цен на 
би о ма са, над 2000 Ktoe (ки ло то на 
пет ро лен ек ви ва лент),  ко я то се га е 
сво бод на и мо же да се из пол з ва за 
енер гий ни це ли. Го диш ни ят от па дък 
в Бъл га рия от към дър вес на би о-
ма са, по 5-го диш ния план за сеч та, 
въз ли за на 5-6 млн. плът ни ку бич ни 
мет ра. То ва е ед но ог ром но енер-
гий но бо гат с т во, за ко е то мно го от 

eвропейските стра ни мо гат са мо да 
ни за виж дат.  Цел та е то да бъ де 
опол зот во ре но в Бъл га рия, а не из-
не се но и опол зот во ре но в бо га ти те 
eвропейски стра ни. То ва енер гий но 
бо гат с т во мо же да нап ра ви Бъл га-
рия бо га та и прос пе ри ра ща стра на, 
с ус той чи во ико но ми чес ко раз ви тие. 
Тех ни ко-ико но ми чес кият ана лиз по-
каз ва, че из пол з ва не то на би о ма са 
в би та и за про из вод с т во то на 
топ лин на енер гия е кон ку рен т но-
спо соб но на тра ди ци он ни те го ри ва, 
с из к лю че ние на въг ли ща та, и има 
зна чи тел ни еко ло гич ни пре дим с т ва 
пред всич ки популярни го ри ва.

А по-ев ти но ли из ли за да 
се из пол з ва отоп ле ние на дър-
вес на би о ма са под фор ма та на 
дър ва, дър вес ни пе ле ти и дър-
ве сен чипс?

- Дър вес на та би о ма са е и най-
ев ти ни я из точ ник на топ ло е нер гия, 
как то за до ма кин с т ва та, та ка и за 
пуб лич ния сек тор - бол ни ци, учи-
ли ща, дет с ки гра ди ни и т.н., ко-
га то се опол зот во ря ва във ви со ко 
енер гий но ефек тив ни съ о ръ же ния.  
Отоп ле ни е то чрез из пол з ва не на 
пе ле ти из ли за око ло 7.5 ст./KWh, 
а при из пол з ва не то на дър вес ни 
трес ки це на та е до ри още по-нис-
ка - 5 ст./KWh, при по ло же ние, че 
се дос та вя в ра ди ус до 70 км. от 
мяс то то на ней но то про из вод с т во 
ка то го ри во. То ва е 4 пъ ти по-ев-
ти но от отоп ле ни е то на наф та и 
3 пъ ти по-ев ти но от то ва на ток. 
За то ва ми е осо бе но бол но, ко га то 
ня кое учи ли ще, в Ро до пи те нап ри-
мер, обя ви дър ве на ва кан ция през 
м. Яну а ри, с ог лед на то ва че е 

биомаса биомаса биомаса
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свър ши ла наф та та за отоп ле ние, а 
в съ що то вре ме то ва учи ли ще се 
на ми ра в ра йон осо бе но бо гат на 
от пад на дър вес на би о ма са, ко я то 
мо же да бъ де опол зот во ре на за 
отоп ле ние. 

Съ що  тряб ва да се има пред-
вид, че при отоп ле ние на дър ва, 
за ку пе ни на па зар ни це ни и из га-
ря ни в нис ко енер гий но ефек тив ни 
съ о ръ же ния, ка то ка ми ни и  печ ки 
тип „чу до“, це на та за отоп ле ние 
из ли за око ло 13 ст./KWh, ко е то 
е приб ли зи тел но тол ко ва, кол ко то 
чо век да се отоп ля ва на ел. ток. 
Ето те зи нис ко енер гий но ефек тив-
ни съ о ръ же ния тряб ва да из ля зат 
от упот ре ба, да бъ дат за ме не ни с 
ви со ко енер гий но ефек тив ни та ки ва.
Це на та за отоп ле ние на дър вес ни 
пе ле ти съ пос та ве на с отоп ле ние 
на при ро ден газ е приб ли зи тел но 
ед на и съ ща, око ло 7.5 ст./ KWh 
към нас то я щия мо мент. Тук, раз би ра 
cе, тряб ва да от чи та ме, че це на та 
на при род ния газ се из чис ля ва по 
фор му ла във фун к ция от це на та на 
ма зу та и как то ни е из вес т но, трен-
дът към мо мен та е сил но по ло жи-
те лен. То ва оз на ча ва по ви ше ние на 
це на та на при род ния газ, при то ва 
точ но пре ди отоп ли тел ния се зон. 
Ос нов ни те пре дим с т ва при из пол з-
ва не то на отоп ле ние, ба зи ра но на 
пе ле ти са: от ед на стра на про из-
во ди те ли те на то зи тип го ри во се 
стре мят це ната на пе ле ти те ви на ги 
да е под це на та на при род ния 
газ, из чис ле на през kWh, а от дру га 
стра на - кли ен ти те имат сво бод-
но из би ра е ма ал тер на тив ност при 
определяне на дос тав чик.

До кол ко це на та на съ о ръ же-
ни я та за из га ря не на дър вес на та 
би о ма са е спън ка пред по-ши ро-
ко то и из пол з ва не?

- Ви на ги тряб ва да се раз съж да-
ва, че пър во на чал на та ин вес ти ция 
за из г раж да не  на ед на ко тел на ин-
с та ла ция е око ло 20% от об щи те 
раз хо ди, ко и то ед но се мейс т во или 
ед на пуб лич на сгра да пра вят в 5 
го ди шен план. Ос нов ни те раз хо ди 
през те зи 5 го ди ни ид ват, имен но, 
от за ку пу ва не то на го ри во за отоп-
ле ние. Ето тук про ли ча ва най-яс-
но пре дим с т во то, ко га то ко тел на та 
ин с та ла ция пол з ва за го ри во дър-
вес на би о ма са. Ко га то та зи дър-
вес на би о ма са, под фор ма та на 
дър ва за ог рев, дър вес ни пе ле ти 
или дър вес ни трес ки, се из га ря 
във ви со ко енер гий но ефек тив ни 
съ о ръ же ния, нап ра ве на та пър во-
на чал на ин вес ти ция се из п ла ща 
пре ди 3-та та го ди на. То ва оз на ча ва, 
че  ин вес ти ци я та в съ о ръ же ния, 
ко и то ра бо тят с дър вес на би о ма са 
е по ве че от ос но ва тел на. И, ако 
из бо рът, да ли да се пре ми не към 
из пол з ва не то на по доб ни съ о ръ же-
ния в до ма кин с т во то, е въп рос на 

лич на пре цен ка, то по от но ше ние 
на пуб лич ния сек тор - дър жа ва та 
тряб ва да на ме ри под хо дящ ме ха ни-
зъм, за да сти му ли ра из пол з ва не то 
им. Пог лед не те на то ва и от дру га 
стра на - ако се сти му ли ра из пол з-
ва не то на дър вес на би о ма са, ко я то 
е въ зоб но вя ем из точ ник на енер гия 
и раз по ла га ме в изо би лие, мо жем 
да све дем до ми ни мум пол з ва не то 
на внос ни из ко па е ми го ри ва. То ва 
от своя стра на, вли яе пря ко вър ху 
БВП на стра на та, ед на от ос нов-
ни те пред пос тав ки за ус той чи во 
ико но ми чес ко раз ви тие.    

Кои са пре дим с т ва та и 
не дос та тъ ци те от из пол-
з ва не то на дър вес на та би-
о ма са за енер гий ни це ли? 

 Ка то пре дим с т ва мо га да по-
со ча, че тя е ев ти на и в съ що то 
вре ме еко ло гич на. Кли ен тът не е 
об вър зан с един дос тав чик на пе-
ле ти или дър ве сен чипс. В съ що то 
вре ме оба че съ о ръ же ни я та, в ко и то 
се из га ря дър вес на та би о ма са, са 
мал ко по-труд ни за ек с п ло а та ция 
от кол ко то при из пол з ва не то на  
при ро ден газ, тъй ка то тряб ва да 
се по чис т ват пе ри о дич но. Не ви на ги 
в град с ка сре да е при ло жи мо из-
пол з ва не то на дър вес на би о ма са, 
тъй ка то по ня ко га ня ма как да се 
ин с та ли ра ко тел в апар та мент, в 
жи лищ на ко о пе ра ция, нап ри мер. 
Ко га то се из пол з ват дър вес ни 
трес ки се по я вя ва и проб ле ма с 
тран с пор та. Тран с пор ти ра не то им 
на по ве че от 70 км от мяс то то на 
про из вод с т во зна чи тел но ос къ пя ва 
из пол з ва не то им и ги пра ви не-
кон ку рен тос по соб ни. За смет ка на 
то ва, оба че, те са мно го ев тин 
и уда чен из точ ник на топ ли на 
за пуб лич ния сек тор, ви зи рай ки 
сгра ди ка то учи ли ща, дет с ки гра ди-
ни, бол ни ци и т.н. Ком па ни я та има 
ре ди ца про ек ти за из г раж да не на 
съ о ръ же ния на дър вес на би о ма са 
в учи ли ща, бол ни ци, об щес т ве ни и 
час т ни сгра ди.

Kотелна централа на база дървесна биомаса за отопление в Про-
фесионална гимназия по селско и горско стопанство Н. Й. Вапцаров 
– гр. Чепеларе
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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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ЕФЕКТИВНОСТ НА ТОПЛИННОТО 
СТОПАНСТВО ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

РАЗЛИЧНИ ТОПЛОНОСИТЕЛИ

Автори: проф. д-р инж. Димитър Георгиев Киров ТУ-София
 инж. Кирил Йорданов Борисов

топлоносители топлоносители топлоносители

Различните топлоносители из-
пълняват различни специфични 
изисквания и различни функции. 
Всеки топлоносител, според прило-
жението си, има предимства,  но 
има и някои недостатъци, с които 
трябва да се съобразяваме. 

Не всеки топлоносител отгова-
ря на най-високите изисквания да 
притежава максимално най-добрите 
свойства за пренасяне на топлина, 
както като качествени показатели, 
така и като количествени. Поради 
това в тaзи статия се разглеждат 
специфичните особености, пре-
димствата и недостатъците на 
топлоносителите - въздух, вода и 
водна пара.

ТОПЛОНОСИТЕЛ ВЪЗДУХ

Въздухът се използва като 
топлоносител във вентилационни 
и климатични системи, както  и в 
технологични промишлени системи 
като технологичен въздух.  Въздухът 
е удобен като топлоносител при ус-
ловие, че материалната субстанция 
на въздуха се използва и за други 
цели, например:

► При вентилация и клима-
тизация, въздухът се използва 
за установяване на определен 
микроклимат. Паралелно с това 
се използва като топлоносител за 
отопление или студоносител за 
охлаждане;

► Въздухът се използва в 
сушилните системи като сушилен 
агент, но едновременно с това е 

В статията се анализира ефективността на различни топло-
носители, тяхната приложимост и специфичният им пренос на 
топлина. На тази база са препоръчани областите на приложение

среднотемпературен топлоносител и 
пренася топлина към или от сушил-
ните системи; 

► Въздухът се използва като 
топлоносител в горивните системи, 
където съдържащият се в него кис-
лород участва в химичната реакция 
горене. Останалата част от въздуха 
или внася топлина в горивната ка-
мера (въздух за горене) или изнася 
топлина от горивната камера (димни 
газове);

► Въздухът се използва като 
топлоносител в технологични съо-
ръжения, където е необходимо да 
се поддържа висока камерна тем-
пература. 

● Специфични особености
- Използва се като топлоносител в 

изброените по-горе специални случаи;
- Има нисък коефициент на спе-

цифична топлина;
- Широко достъпен и евтин топ-

лоносител.

● Предимства
- Широко достъпен;
- Работи във всички температурни 

диапазони;
- Има ниски топлинни загуби

● Недостатъци
- Ниска специфична топлина;
- Много често се нуждае от пре-

чистване от прах и газове
- Голям разход на енергия за 

транспортиране
- Изисква големи размери на 

въздуховодните инсталации  и зна-
чителен разход на топлоизолация

ТОПЛОНОСИТЕЛ ВОДА

В зависимост от температурата 
на водата се делят на:

1. Нискотемпературни – 
до 50ºС
2. Среднотемпературни – 
от 50 до 95 ºС (100 ºС)
3. Високотемпературни – 
над 100 ºС
Това разделение се обуславя, 

най-вече, от специфичното поведе-
ние на водата като топлоносител 
и от различното и приложение в 
зависимост от това специфично 
поведение.

1. Нискотемпературен 
топлоносител вода

В миналото тези топлоносители 
се считаха за отпадни и 
неизползваеми. В последните 
двадесет години намират все по-
широко приложение.

● Специфични особености
- Този топлоносител изисква 

ниска стойност на  температурната 
разлика между подаващ и връщащ 
топлоносител;

-  Малката температурна 
разлика изисква големи дебити 
топлоносител, при което освен 
дебита нарастват:

- Диаметърът на тръбите;
- Скоростта на транспортиране 

в ограничени граници;
- Хидравличните съпротивления 

в допустими граници;
- Големината на циркула-

ционните помпи;
- Разходът на електрическа 

енергия;
- Размерът на крайните 

отоплителни елементи;
- Капиталните вложения.

● Предимства
- Ниски топлинни загуби;
- Възможност за използване 

на отпадна и вторична топлина;
- Използване на ВЕИ;
- Възможност за използване 

при термопомпи;
-  И з п о л з в а н е  п р и 

нискотемпературни системи в 
бита и промишлеността.

● Недостатъци
-  Увеличени  капитални 
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вложения;
- Увеличени експлоатационни 

разходи;
- Наложително е увеличаването 

на топлообменните повърхности в 
пъти (четири пъти спрямо ∆t=20ºC 
и два пъти спрямо ∆t=10ºC);

- Необходимост от увеличаване 
на топлообменната повърхност 
и крайните експлоатационни 
елементи.

2. Среднотемпературен
топлоносител вода 
(от 50 до 95ºС)

Известно е, че в България 
стандартният топлоносител, над 
петдесет години, беше 90/70 при 
∆t=20ºC. За сравнение в Средна 
и Западна Европа вече повече 
от двадесет години изоставиха 
топлоносител 90/70 и работят  с 
нормативен топлоносител 80/60  
при ∆t=20ºC. След влизането на 
България в  Европейския съюз беше 
приет, като основен топлоносител 
80/60 с ∆tтоплоносител=20ºC   и 
∆t въздух=50ºC .  Това промени 
параметрите на топлоотдаването 
на отоплителните тела.

● Специфични особености
- Най-използван топлоносител в 

световен мащаб;
- Препоръчителна температурна 

разлика ∆t=20ºC;
- Подходящ както за ото-

пление така и за вентилация и 
климатизация.

● Предимства
-  Всички топлотехнически 

показатели са в рамките на 
допустимите стойности;

- Почти всички стандартни 
топлоизточници и съоръжения 
се оразмеряват за средно-
температурен топлоносител.

● Недостатъци
- Не може да се използва за 

термопомпи;
- Не може да се използва в 

нискотемпературни системи;
- Неизползваем в повечето ВЕИ.

3. Високотемпературен
топлоносител вода 
(над 100ºС)

Тези топлоносители се използват 
предимно за транспортиране 
на големи количества топлина  
на значителни разстояния, от 
централни топлоизточници  до 

потребителите. 

● Специфични особености- 
Тези топлоносители използват 
повишено налягане в тръбо-
проводната мрежа на потре-
бителите, за да се избегне 
вътрешното изпарение и евентуално 
„кавитация”;

- Високото вътрешно налягане 
определя висока хидравлична 
плътност и използване на специална 
арматура за всяко налягане;

-  В и с о к а т а  а б с о л ю т н а 
температура обуславя и по-високи 
топлинни загуби.

● Предимства
-  Предназначени  са  за 

топлоносители в магистрални 
тръбопроводни мрежи  на централни 
топлоносители;

- Намалява диаметрите на 
тръбите при магистрално тран-
спортиране на топлина;

- При определени условия могат 
да се използват и като вътрешни 
топлоносители;

- Намалява размера на топло-
обменните повърхности;

● Недостатъци
- Увеличени топлинни загуби;
- Високо налягане в тръбите и 

инсталациите;
- Усложнена експлоатационна 

поддръжка;
- Изисква сигурни колектори 

(канали) за сухо полагане на 
тръбопроводите.

ТОПЛОНОСИТЕЛ  
НАСИТЕНА ПАРА

Това е топлоносителят с най-
висок специфичен пренос на 
топлина при равни други условия.  
В зависимост от различните 
наляганията се класифицират 
както следва:

► ниско налягане - до 1,7 bar
► средно налягане - от 1,7 

до 3 bar
► високо налягане - над 3 bar
В практиката на топлинните 

стопанства в България, над 90% 
от случаите, се използва насите-
на пара с налягане Р = 3 bar и 
температура t = 133ºC.

● Специфични особености 
- Много лабилно състояние. 

Най-малката промяна на темпера-
турата или налягането предизвиква 
преминаването в състояние на 

мокра пара или  в състояние на 
прегрята пара;

- Изисква непрекъснато отделя-
не на кондензата. По този начин 
парата се поддържа винаги в на-
ситено състояние без опасност от 
кавитация;

- Изисква най-ниски капитални 
вложения и най-ниски експлоата-
ционни  разходи в сравнение с 
всички други топлоносители;

- При правилно оразмеряване не 
изисква транспортни помпи;

- Може да работи като топлоно-
сител само, ако е в състояние на 
насищане. Най-малкото прегряване 
я превръща във високотемперату-
рен газ.

● Предимства
- Много висока топлинна ефек-

тивност – над двадесет и пет пъти 
по-висок специфичен пренос на 
топлина спрямо водата;

- Малки транспортни диаметри 
на тръбите;

- Ниски капитални и експлоата-
ционни разходи.

● Недостатъци 
- Нестабилно състояние;
- Изисква точно поддържане на 

параметрите;
- Склонна към бърза конден-

зация.

ПРЕГРЯТА ПАРА

Този топлоносител се отличава 
с повишена температура спрямо 
налягането и температурата на 
насищане, например  при налягане 
Р=3 bar  вместо температура t=133 
ºC температурата е над 150 ºС

● Специфични особености 
 - Има поведение на горещ газ;
- Ако се поддържа в зоната 

на прегряване има незначителна 
кондензация;

- Подходяща за далечен 
транспорт на топлина;

- В действителност в практиката 
се използва за транспорт на топлина 
на големи разстояния.

● Предимства
- При подходяща температурна 

р а з л и к а  и м а  м и н и м а л н а 
кондензация;

- Малки загуби на топлина;
- Подходяща за магистрален 

транспорт.

● Недостатъци
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Табл. 1
Основни параметри на топлоносители "Въздух", "Вода" и "Наситена пара"

Табл. 2
Основни параметри на топлоносител "Прегрята пара"

Забележка:
r - специфична топлина; Cp - специфичен топлинен капацитет; Т - температура
ω - скорост на транспорт; ρ - плътност; Р - налягане; Тн - температура на насищане
h - енталпия; ∆t - температурна разлика; v - специфичен обем; λ - коефициент на топлопроводност

Забележка:
Р - налягане; Тп - температура на прегряване; h - енталпия; ∆t - температурна разлика
Cp - специфичен топлинен капацитет; ρ - плътност; v - специфичен обем; h - енталпия
λ - коефициент на топлопроводност; ω - скорост на транспорт
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- Много висока температура (не 
е подходяща за топлообмен);

- При малка температура на 
прегряване предизвиква кавитация.

В таблица 1 и таблица 2 са 
показани основните параметри на 
топлоносителите въздух, вода, на-
ситена и прегрята водна пара. На 
базата на сравнителни изчисления 
са получени данни за специфичния 
пренос на топлина.

Въз основа на получените ре-
зултати в таблица 1 и таблица 
2 категорично е установено, че 
специфичният топлинен капацитет 
на различните топлоносители е в 
приблизително съотношение 1 : 4: 
2200, където за въздуха и водата 
е отчетен специфичния топлинен 
капацитет “Cp”, а за наситената 
пара - скритата топлина на изпа-
рение “r”.

На тази база е изчислено съот-
ношението на специфичния пренос 
на топлина за трите топлоносителя, 
като за маркираните параметри се 
отнасят приблизително 3 : 24 : 600. 
Тези резултати показват неоспо-
римите предимства на наситената 

пара и на тази база могат да 
се направят следните препоръки 
за използването на разгледаните 
топлоносители:

● Мокра пара - не се препоръчва  
използването на топлоносител мок-
ра пара, поради ниска ефективност 
и пoявата на кавитация;

● Прегрята пара - неподходящ 
топлоносител за топлообмен, тъй 
като в състояние на прегряване има 
качествата на горещ газ. Именно 
тези качества го правят предпочитан 
топлоносител за далечен пренос 
на топлина;

● Въздух - въздухът се използва 
като топлоносител във вентила-
ционните и климатични системи, 
както и в технологични промишлени 
системи като технологичен въздух. 
Работи във всички температурни 
диапазони и има ниска цена. Недос-
татък е малкия специфичен пренос 
на топлина и големия размер на 
въздуховодните инсталации;

● Вода - водните топлоносители 
са най-разпространени в световен 
мащаб. Препоръчителен за вътреш-
ни инсталации е топлоносител 80/60 

Ли те ра ту ра

Станчо Стамов, Наско Начев, 
- Справочник по отопление, 
вентилация и климатизация 
ОВК ТОМ I, гр.София, Изда-
телство Техника 1990г.

[1] 

с температурна разлика ∆t=20ºC 
(отговаря на хигиенните норми). За 
нискотемпературните топлоносители 
се препоръчва температурна разли-
ка ∆t от 5 до 10 ºC, като по-този 
начин се гарантира висока темпе-
ратура на вторичния флуид. Висо-
котемпературните топлоносители се 
използват главно за магистрален 
транспорт на топлина;

● Наситена пара - това е топ-
лоносителя с най-висок специфичен 
пренос на топлина (около двадесет 
и пет  пъти по-голям в сравнение 
с този на водата и около двеста 
пъти по-голям от този на въздуха и 
горещите газове). Наситената пара 
е най-подходящия топлоносител 
за топлообмен, поради високия си 
специфичен пренос на топлина.
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слънчева енергия слънчева енергия

ЕФЕКТИВНО УСВОЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ 
ФОТОЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА В ОБЕКТ

Автори: Якуб Улч, Михал Кабърхел
Првеод от чешки: В. Иванов

В статията авторите оценяват възможностите за 
прилагане на фотоволтаичните панели като източници на 
електрическа енергия. Стимулирането на инсталациите с 
фотоволтаични източници на електрическа енергия под фор-
мата на гарантирани изкупни цени и бонуси е предпоставка 
за голямото развитие на този отрасъл. 

От една страна се постига локално производство на 
електрическа енергия от слънчевото лъчение, а от друга 
страна се осигурява енергийна независимост на обекта от 
доставчиците на горива или ресурси. Въпреки че този вари-
ант за самостоятелно обслужване с електрическа енергия 
е свързан с големи инвестиционни разходи, авторите пред-
ставят по какъв начин днес се реализират фотоволтаич-
ните системи и какви са основните изисквания за тяхното 
правилно оразмеряване.

Табл. 1 Относителна мощност на фотоволтаичните панели.

Метеорологични Сумрачно Облачно Ясно
условия

Зима 5 % 20-30 % 70-90 %
Лято 5 % 15-20 % 70 %

Про из вод с т во то на елек т ри-
чес ка енер гия във фо то вол та ич ни 
елек т ро цен т ра ли през пос лед ни те 
го ди ни по лу ча ва по ли ти чес ка и ико-
но ми чес ка под к ре па. Ус во я ва не то 
на про из ве де на та елек т ри чес ка та 
енер гия и ней на та про даж ба чрез 
раз п ре де ли тел на та мре жа се из вър-
ш ва по два на чи на - със сис те ма  
за фик си ра ни из куп ни це ни или по 
"схемата за зелени бонуси". 

Пър ви ят ва ри ант пред по ла га 
неп ро мен ли ва из куп на це на. Той е 
осо бе но под хо дящ за ин вес ти то ри-
те, ко и то не же ла ят или не мо гат 
да опол зот во ря ват елек т ри чес ка та 
енер гия  в мяс то то на ней но то про-
из вод с т во. То ва е до бър ва ри ант 
за цен т ра ли те, ко и то про из веж дат 
го ле ми мощ нос ти. Мал ки те ин вес ти-
то ри не тряб ва да се под веж дат от 
твър де ни я та на ня кои ре а ли зи ра щи 
дру жес т ва, че „та ри фа та е с 0,04 
EUR/kWh по ве че”. В за ви си мост от 
раз ме ра и свойс т ва та на сис те ма та 
ин вес ти то ри те са ми мо гат да пре-
це нят до кол ко е из го дна зе ле ната 
схе ма на бо ну си и да из бе рат 
най-под хо дя щия за тях ва ри ант 
при оцен ка на рис ка и пре дим с-
т ва та. За съ жа ле ние, ма си ра но то 
раз п рос т ра не ние на фо то вол та ич ни 
сис те ми през пос лед ни те го ди ни 
до ве де и до по я ва та на не ком пе-

тен т ни и не ка чес т ве ни дру жес т ва.
"Схемата за зелени бо ну си" 

да ва въз мож ност за по-ви со ка 
пе чал ба в за ви си мост от дя ло-
во то ус во я ва не на про из ве де на та 
енер гия за соб с т ве ни нуж ди. При 
ин с та ли ра не на фо то вол та ич ни 
елек т ро цен т ра ли в ед но фа мил ни 
къ щи, про миш ле ни обек ти, бол ни-
ци и дру ги ти по ве обек ти е мно го 
по-из год но про из веж да на та енер гия 
да се опол зот во ря ва и за нуж ди те 
на са мия обект.

Из пол з ва не то на фо то вол та ич ни 
елек т ро цен т ра ли оба че тряб ва да 
се раз г леж да и от друг ас пект, а 
имен но - ка то въз мож ност за оси-
гу ря ва не на пъл на или час тич на 
енер гий на не за ви си мост на жи ли ще-
то. Ето за що, в нас то я ща та ста тия 
ще се опи та ме да нап ра вим приб-
ли зи те лен ана лиз и оцен ка за то ва, 
как да се пос тиг не же ла на та цел.

При опол зот во ря ва не на елек-

т ри чес ка енер гия от фо то вол та-
ич ни те сис те ми, та ка как то при 
во дог рей ни те слън че ви ко лек то ри, 
ка то проб лем въз ник ва про мен ли-
во то по ча со во ко ли чес т во слън че ва 
ра ди а ция, ко е то пра ви со лар ни те 
сис те ми не до там на деж д ни. В то зи 
сми съл изис к ва ни я та към кон су ма-
ци я та не тряб ва да съв па дат със 
стой нос ти те на са мо то про из вод с т во. 

Фо то вол та ич на та сис те ма се от-
ли ча ва със зна чи тел но пре дим с т во 
пред тер мич ни те со лар ни сис те ми по 
от но ше ние уни вер сал но то из пол з ва-
не на енер ги я та. През лет ни те ме-
се ци нап ри мер, тер мич ни те сис те ми 
из пит ват проб ле ми с прегряване при 
липса на топлинна консумация, до-
ка то енер ги я та от фо то вол та ич ни те 
сис те ми със сво я та уни вер сал ност 
под ле жи на опол зот во ря ва не от 
всич ки елек т ри чес ки съ о ръ же ния, а 
из лиш но то ко ли чес т во енер гия мо же 
да се дис т ри бу ти ра към раз п ре де-
ли тел на та мре жа. По те зи при чи ни 
е доб ре съ о ръ же ни я та да се про-
ек ти рат за мак си мал но ус во я ва не 
на елек т ри чес ка енер гия.

Вър ху мощ ност та на фо то вол та-
ич ни те елек т ро цен т ра ли въз дейс т-
вие оказ ва, раз би ра се, вре ме то. 
Табл. 1 е под гот ве на въз ос но ва 
на из ме ре ни те стой нос ти за 2008 
г. и по каз ва сред но то въз дейс т вие 
на ме те о ро ло гич ни те ус ло вия вър ху 
мощ ност та на сис те ма та. 

Ек ра ни ра не на па не ли те

Ек ра ни ра не то на фо то вол та ич-
ни те па не ли, до ри са мо час тич но, 
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Фиг.1 Фотоволтаична система 
върху покрив на еднофамилна 
къща

Фиг. 2 Схема на покрив на еднофамилна къща и разположение 
на фотоволтаичните панели

оказ ва из к лю чи тел но не га тив но 
въз дейс т вие вър ху об ща та мо мен-
т на мощ ност на от дел ни те ре до ве 
от фо то вол та ич на та сис те ма. То ва 
със то я ние мо же да нас тъ пи след-
с т вие на неп ра вил но про ек ти ра не, 
ка то напр. зак ри ва не на част от 
сгра да та от въз душ но-тех ни чес ки 
съ о ръ же ния, ко мин или рас ти тел-
ност, а не на пос лед но мяс то-при 
под дръж ка та през зим ния пе ри од.

Тряб ва да се има пред вид, че 
35о  - нак лон на сис те ми те  (за 
на ши те ус ло вия се въз п ри е ма ка то 
оп ти ма лен) всъщ ност е не дос та тъ-
чен, за да поз во ля ва сво бод но то 
свли ча не на сняг от фо то вол та-
ич ни те па не ли, ко е то на ла га те 
да се по чис т ват. В за ви си мост от 
де ле би на та на снеж ния слой, 1 cm 
сняг или за ле де на по вър х ност се 
от с т ра ня ва за 90 ми ну ти при ди-
рек т но слън че во гре е не, но слой 
сняг с де бе ли на 6 cm и по ве че 
мо же да въз п ре пят с т ва на пъл но 
про из вод с т во то на елек т ри чес ка 
енер гия, при ко е то не е дос та тъч-
но да се по чис тят са мо ня кол ко 
па не ла. До ри са мо един па нел от 
фо то вол та ич ния ред да бъ де ек ра-
ни ран или пок рит, то ва се от ра зя ва 
вър ху мощ ност та на ця ла та сис те ма. 
Те зи неб ла гоп ри ят ни ус ло вия мо гат 
да се ог ра ни чат с из пол з ва не то на 
по луп ро вод ни ко ви  ди о ди. Ус ло ви е то 
па не ли те да се по чис т ват и сне гът 
вър ху тях да се от с т ра ня ва на ла га 
не об хо ди мост та да се оси гу ря ва 
под хо дящ дос тъп до па не ли те, 
евент. из точ ник на во да за тях но то 
из ми ва не и т.н. Ко га то па не ли те са 
ин с та ли ра ни вър ху под ви жен ста тив 
за оп ти ми зи ра не на по зи ци я та им 
спря мо слън це то, ре гу ли ра ща та сис-
те ма да ва въз мож ност за тях но то 
раз по ла га не под нак лон, под хо дящ 
за от с т ра ня ва не на сне га.

Ус во я ва не на елек т ри чес ка та 
енер гия от сгра ди те

Зна чи те лен про цент от ко ли чес-
т во то про из ве де на та елек т ри чес ка 
енер гия от фо то вол та ич ни те сис те ми 
мо же да се ус во я ва от би то ви те 
уре ди или от сис те ми те на тех-
ни чес ко то обо руд ва не в сгра да та 
(пом пи, вен ти ла то ри, об с луж ва щи 
мо то ри). Би то ви те уре ди след ва да 
се сис те ма ти зи рат спо ред на чи на им 
на ек с п ло а та ция и спо ред кон су ма-
ци я та им на елек т ри чес ка енер гия. 
Ос нов но то раз г ра ни че ние мо же да 
се нап ра ви в за ви си мост от вре ме-

то на ек с п ло а та ция: кон су ма то ри с 
пос то ян на ек с п ло а та ция, с ек с п ло-
а та ция старт-стоп и ек с п ло а та ция 
спо ред нуж ди те на пот ре би те ля.  
В на шия слу чай най-под хо дя щи са 
уре ди те с пос то ян на ек с п ло а та ция.

а) Пос то ян на ек с п ло а та ция

Към та зи ка те го рия се от на сят 
уре ди те на  stand-by-ре жим, пред-
паз ни те сис те ми, как то и пом пи те 
и вен ти ла то ри те с пос то ян на ек-
с п ло а та ция. Пом па та за ба сей на 
напр. е зна чи те лен кон су ма тор на 
елек т ри чес ка енер гия, кой то се под-
дър жа в ек с п ло а та ция през ме се ци-
те с мак си мал ни со лар ни аван си. 
Дру ги кон су ма то ри са: пом пи те, 
пред наз на че ни за зад виж ва не на 
топ ло но си те ля в тер мич ни те со лар-
ни сис те ми, вен ти ла то ри те, ко и то 
оси гу ря ват пос то ян на вен ти ла ция 
или имат под дър жа ща фун к ция 
във вен ти ла ци я та на ин те ри о ра. 
Ос та на ли те уре ди в stand-by –ре-
жим ус во я ват ед ва по ня кол ко ва та 
ел. енер гия, въп ре ки че ка то ця ло 
из раз ход ва но то от тях ко ли чес т во 
оп ре де ля ни во на пос то ян на кон су-
ма ция за би та и съ що не тряб ва 
да се пре неб рег ват. Дру ги пос то ян ни 
кон су ма то ри са пред паз ни те сис те-
ми, ко и то в за ви си мост от раз ме ра  
си, мо гат да кон су ми рат до 50 W 
при ед но фа мил ни те къ щи.

б) Ек с п ло а та ция старт/стоп

Към та зи ка те го рия се от на сят 
всич ки кон су ма то ри, ко и то имат 
за цел да под дър жат оп ре де ле ни 

па ра мет ри. Ти пи чен при мер за би-
то ви кон су ма то ри от то зи тип са 
хла дил ни ци те и фри зе ри те.

Тех ни чес ки те сис те ми мо гат да 
зах ран ват ек с п ло а та ци я та на би-
то ви вод ни елек т ро цен т ра ли или 
пом пи, ко и то ре гу ли рат ни во то на 
под поч ве на та во да око ло обек та 
и т.н. От по-го ле ми те сис те ми,  в 
та зи ка те го рия се включ ват сис те-
ми те за отоп ле ние или под го тов ка 
на топ ла во да.

в) Ек с п ло а та ция в за ви си мост 
от нуж ди те на пот ре би те ля

Към та зи ка те го рия се от на сят 
всич ки всич ки кон су ма то ри, ко и то 
са свър за ни с ек с п ло а та ци я та на 
обек та и с ком фор та на оби та те ли те. 
То ва са пре ди всич ко кух нен с ки те 
уре ди и раз в ле ка тел на та тех ни ка. 
От тех ни чес ки те съ о ръ же ния - то-
ва са напр. раз лич ни те сис те ми 
за под дръж ка на гра ди на та и за 
по чис т ва не. Бла го да ре ние на въз-
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мож нос ти те си за по ча со во ре гу-
ли ра не, уре ди те, вклю че ни в та зи 
ка те го рия (осо бе но би то ви те уре ди) 
мо гат да се из пол з ват и по вре ме 
на мак си мал ния со ла рен аванс.

Сис те ми за отоп ле ние и 
под го тов ка на топ ла во да

Елек т ри чес ки под г ре ва те ли

Най-под хо дя щи за ус во я ва не на 
елек т ри чес ка та енер гия от фо то-
вол та ич ни те сис те ми са кон су ма-
то ри те с це ло го диш на ек с п ло а та-
ция, свър за ни с аку му ли ра не то на 
енер гия, ко и то да ват въз мож ност 
за крат кос роч но пре ус та но вя ва не 
на ек с п ло а та ци я та. Към та зи ка-
те го рия се от на сят пре ди всич ко 
елек т ри чес ки те под г ре ва те ли за 
топ ла во да. Пре дим с т во на та зи 
сис те ма за под г ря ва не са от но си-
тел но нис ки те раз хо ди и лес на та 
ек с п ло а та ция на съ о ръ же ни я та, 
как то и фак тът, че при под хо дящ 
про ект за обе ма на аку му ли ра щия 
съд фун к ци я та на фо то вол та ич ни те 
сис те ми мо же да се ус во я ва оп ти-
мал но през ця ла та го ди на.

Тер мо пом пи

Из пол з ва не то на тер мо пом пи с 
елек т ри чес ко зад виж ва не ка то из-
точ ни ци за отоп ле ние и под го тов ка 
на топ ла во да днес не е ряд кост. 
Про из ве де на та от фо то вол та ич ни те 
сис те ми енер гия се из пол з ва за 
зад виж ва не на тер мо пом па та, ко я то 
ка то ця ло е срав ни тел но го лям кон-
су ма тор на елек т ри чес ка енер гия. 
Раз хо дът на тер мо пом па та за ви си 
от на чи на на из пол з ва не то и, т.е 
да ли тер мо пом па та  се из пол з ва 
са мо за отоп ле ние или и за под г-
ря ва не на топ ла во да. Кри ва та за 
раз хо да на енер гия за отоп ле ние в 
обек та е об рат но п ро пор ци о нал на 
на кри ва та на енер гий ни те дос тав-
ки от фо то вол та ич на та сис те ма. 
Кри ва та за раз ход на енер гия за 
под го тов ка на топ ла во да ка то ця ло 
е кон с тан т на. Енер гий ни ят при нос 
на фо то вол та ич ни те цен т ра ли оба че 
оп ре де ле но не е кон с тан тен. Ето 
за що е не въз мож но да се оп ре де ли 
не го ва та сред на го диш на стой ност 
или да се по со чи го диш на кри ва 
за при но са, съ от не се на към пот-
реб ност та от топ ли на за отоп ле ние. 
Мно го по-доб ре е да се из хож да от 
гра фи ка та за днев ни те мощ нос ти и 
спо ред тях да се оп ре де ля оп ти-

Фиг. 5 Дневен режим на работа на фотоволтаична система 
5,88 kWp - 31.12.2008

Фиг. 3 Дневен режим на работа на фотоволтаична система  
5,88 kWp - 30.6.2008

Фиг. 4 Дневен режим на работа на фотоволтаична система 
5,88 kWp - 31.3.2008

мал на та мощ ност на фо то вол та ич-
на та цен т ра ла спря мо раз ме ра на 
топ лин на та пом па. Бро ят на те зи 
дни през зи ма та е зна чи тел но по-
ма лък, от кол ко то през ля то то (виж 
гра фи ка 4). 

За ряд на сис те ма - акумулатор

Про из ве де на та и не из раз ход ва на 
енер гия от фо то вол та ич на та цен т ра-
ла в обек та обик но ве но се из веж да 
към раз п ре де ли тел на та мре жа. Да 
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при е мем, че не у пот ре бе на та енер-
гия се съх ра ня ва в акумулатор. 
То зи ва ри ант не е ико но ми чес ки 
из го ден при обик но ве ни ус ло вия, 
но в ня кои слу чаи мо же да бъ де 
на ло жи те лен.

Фо то вол та ич на та цен т ра ла про-
из веж да елек т ри чес ки ток с нис ко 
нап ре же ние 12/24 V. То ва елек т-
ри чес т во мо же да се съх ра ня ва в 
акумулатори, от ко и то пос ле да се 
кон су ми ра. По доб но при ло же ние е 
под хо дя що пре дим но за вил ни жи-
ли ща и обек ти в пла ни на та, ко и то 
не са вклю че ни в елек т ри чес ка та 
мре жа.

Ек с п ло а та ци я та на фо то вол-
та ич ни те цен т ра ли в обек т мо же 
да се раз п ре де ли в три ос нов ни 
сис те ми:

● енер гия в акумулатор-пре об-
ра зу ва тел-кон су ма ция

● про из вод с т во-пре об ра зу ва тел 
на 230 V - кон су ма ция-из ли шък в 
акумулаторите - не об хо дим пре об-
ра зу ва тел

● енер гия за ос вет ле ние, след 
ко е то из бор на ва ри ант 1 или 2

Акумулаторите след ва да се 
про ек ти рат спо ред ко ли чес т во то на 
енергията, желана за съхранение. 
В на шия слу чай е пред ви де но да 
се съх ра ня ват 15 kWh елек т ри чес ка 
енер гия, ко е то от го ва ря на еди ни ца 
дне вен из ли шък от про из вод с т во-
то при ек с п ло а та ция през ле тен 
слън чев ден.

Ка па ци те тът на акумулаторите 
тряб ва да бъ де 1250 Ah. При сред-
на це на 2,2 EUR/Ah ре зул та тив на та 
це на е 2750 EUR. Към та зи це на 
след ва да се при ба ви и це на та за 
не об хо ди мия пре об ра зу ва тел, ко я то 
е в раз мер на 1200 EUR. Об ща та 
ин вес ти ция в акумулатори, ко и то 
да об с луж ват ек с п ло а та ци я та в 
обек та и ця ла та днев на из лиш на 
енер гия от фо то вол та ич на цен т-
ра ла с мощ ност 6 kWp е 4000 
EUR. То ва е ви со ка це на, но ако 
в ре зул тат на пре ус та но ве на или 
пре къс на та дос тав ка на енер гия 
в жи ли ще то въз ник ва опас ност от 
вто рич ни вре ди, вкю чи тел но вре ди 
за здра ве то на чо ве ка, то ва все 
пак е мно го до бър ва ри ант ва ри ант. 
Ос нов но пре дим с т во е га ран ти ра-
на та про дъл жи тел ност на жи вот на 
ба те ри и те. Спо ред броя на от чи та-
ни те пре къс ва ния в дос тав ка та на 
ел.енер гия ба те ри и те мо гат да се 
при ла гат са мо ка то ус т ройс т ва за 
зах ран ва не с енер гия в еди нич ни 

Фиг. 9 Размер на фотоволтаична система в зависимост от 
процентното усвояване на произведената в обекта енергия

Фиг. 6 Производство на енергия от фотоволтаична система 
5,88 kWp през периода януари - декември 2008
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Фиг. 7 Дневни мощности на фотоволтаична система 5,88 
kWp през периода март 2008 - март 2009

Фиг. 8 Ход на производството и консумацията в разглежда-
ния период без разход, който зависи от нуждите на потре-
бителя

дневен енергиен принос-
подготовка на топла вода
консуматори в stand-by

помпа за басейна
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слу чаи на не дос тиг на елек т ро е-
нер гия или ка то сис те ма - ос но вен 
из точ ник на енер гия. Важ но е да 
се пре це ни да ли с акумулатори ще 
се пок ри ват всич ки нуж ди на обек та 
или ще бъ дат из пол з ва ни пре дим но 
за ава рий на ек с п ло а та ция.

При мер за ед но фа мил на къ ща 
с фо то вол та ич на цен т ра ла

Се га ще раз г ле да ме ре ал ни те 
па ра мет ри на фо то вол та ич на сис-
те ма, ин с та ли ра на на пок ри ва на 
ед но фа мил на къ ща в Цен т рал на 
Че хия. Сис те мата е из г ра де на от 
29 фо то вол та ич ни па не ла с об ща 
площ 43,5 m2. Об ща та мощ ност е 
5,88 kWp (фиг.1,2). Па не ли те са 
ори ен ти ра ни на юг и раз по ло же ни 
под нак лон 35О. Еди ни ца та kWp 
оп ре де ля мак си мал на та мощ ност 
на фо то вол та ич на та сис те ма при 
лъ че ние 1000 W/m2, плът ност на 
въз ду ха АМ 1,5 и тем пе ра ту ра 25 ОС.

Из ме ре ни те мощ нос т ни па ра мет-
ри, ко и то ха рак те ри зи рат ре ал на та 
ек с п ло а та ция на фо то вол та ич на та 
сис те ма са из ло же ни в гра фи ки те. 
Хо да на мощ ност та на фо то вол та ич-
на та цен т ра ла през из б ра ни те дни 
е от ра зен на гра фи ките. Днев на та 
мощ ност на сис те ма та мо же да се 
прос ле ди на гра фи ката на фиг 7.

Въз ос но ва на фак ту ри те за 
елек т ри чес ка енер гия мо же да се 
нап ра ви ана лиз на го диш ния раз ход, 
а в слу чая той въз ли за на 12 500 
kWh. Та зи стой ност из ра зя ва ця-
ла та енер гия, вкл. ек с п ло а та ци я та 
на аку му ли ра що то елек т ри чес ко 
отоп ле ние.

От глед на на кон су ма то ри те 
раз хо дът мо же да се раз п ре де ли 

   Разход на енергия
Фотоволтаична Производство Подготовка Stand-by Помпа Общо Годишно
система  на топла вода консуматори   усвояване
 [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh]

2 kWp 1963 1958 5 0 1963 100,0
4 kWp 3926 2937 146 316 3399 86,6
5 kWp 4907 3153 178 407 3738 76,2
5,88 kWp 5771 3290 190 441 3921 67,9
6 kWp 5888 3308 192 445 3945 67,0
8 kWp 7851 3543 216 470 4229 53,9
0 kWp 9814 3704 238 491 4433 45,2
12 kWp 11777 3822 252 509 4583 38,9

Табл. 2 Размер на фотоволтаична система в зависимост от процентното усвояване на произ-
ведената в обекта енергия

по след ния на чин:
а) Кон су ма то ри с пос то ян на ек-

с п ло а та ция
 Пом па та за ба сей на е с мощ ност 

500 W. Съ о ръ же ни я та на stand-by 
ре жим имат об ща мощ ност 100 W.

б) Кон су ма то ри с ек с п ло а та ция 
старт/стоп

Раз хо дът на те зи кон су ма то ри 
(хла дил ник, фри зер и др.) е или 
0 W или 860 W, след  включ ва не.

в) Кон су ма то ри с ек с п ло а та ция 
в за ви си мост от нуж ди те на пот-
ре би те ля

Пред по ла га е ми ят сре ден раз ход 
на из пол з ва на та от фо то вол та ич на-
та сис те ма енер гия е 150-250 kWh 
го диш но на един пот ре би тел. Та зи 
стой ност оба че е про мен ли ва и ня ма 
да се взе ма пред вид в след ва щи те 
из чис ле ния, за да не въз дейс т ва 
вър ху край ни те ре зул та ти.

Ал тер на тив но ус во я ва не на 
елек т ри чес ка та енер гия

Под го тов ка на топ ла во да

В раз г леж да ния ка то при мер 
обект има 4 ли ца, пред по ла га е ми ят 
раз ход от 60 l на чо век оп ре де ля 
об щия  дне вен енер ги ен раз ход за 
под го тов ка на топ ла во да, кой то е 
в раз мер на 12,56 kWh.

През раз г леж да ния пе ри од (от 
9.3.2008 до 9.3.2009 г.) бро ят на 
дни те с енер ги йен за пас над 12,56 
kWh е в съ от но ше ние 192:365 спря-
мо об щия брой дни. Сле до ва тел но 
поч ти 50% от дни те, пре дос та вят 
по-ви сок енер ги ен аванс от кол ко то 
е днев ни ят раз ход на енер гия за 
под го тов ка за топ ла во да.

Про ект за раз мер на фо то вол-
та ич на цен т ра ла за под го тов ка 
на топ ла во да

Площ та на фо то вол та ич на та 
сис те ма за ед но фа мил на къ ща се 
про ек ти ра с ог лед на на лич на та 
площ на сгра да та или по зем ле ния 
имот, вър ху кой то ще се раз по ла га. 
Не ка да раз г ле да ме оба че как би 
из г леж дал про ек та, от не сен към 
пот реб нос ти те от енер гия.

Нуж да та от енер гия за под го тов-
ка на топ ла во да за раз г леж да ния 
пе ри од е 4559 kWh. Об що то про из-
вод с т во до то зи мо мент е 981 kWh/
kWp. За пос ти га не на енер гий на та 
не за ви си мост през из с лед ва ния го-
ди шен пе ри од е не об хо ди мо да се 
ин с та ли ра фо то вол та ич на сис те ма 
с мощ ност 4,6 kWpр т.е 1,15 kWp 
на чо век. Ин с та ли ра на та мощ ност 
от го ва ря на площ от 33 m2, т.е. 7,5 
m2 на чо век.

Тер мо пом па

Ако в да де ния слу чай се при е ме 
ва ри ант за ин с та ли ра не на тер мо-
пом па ка то ос но вен кон су ма тор на 
елек т ри чес ка енер гия, мощ ност та 
тряб ва да се про ек ти ра та ка, че 
да пок ри ва топ лин ни те за гу би на 
обек та, ко и то са в раз мер на 8 
kW. Мощ ност та е про мен ли ва и 
за ви си от ти па на тер мо пом па та, 
от тем пе ра ту ра та на из хо дя ща та 
во да и тем пе ра ту ра та на вхо дя щия 
топ ло но си тел към из па ри те ля. За 
да се илюс т ри ра из пол з ва не то на 
тер мо пом па въз дух/во да, топ лин ни ят 
фак тор при -10 ОС е от 1,5 до 3 
при тем пе ра ту ра на из хо дя ща та во да 
35-55 ОС, а при +15 ОС за съ щи те 
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из хо дя щи тем пе ра ту ри, стой ност та 
на топ лин ния фак тор е 3,5 до 5,8. 
От тук след ва, че мощ ност та на 
тер мо пом па та през зим ния пе ри од 
за из хо дя ща тем пе ра ту ра 45 ОС 
мо же да бъ де до 4 kW.

Зак лю чи те лен ана лиз

Ус во я ва не то на фо то вол та ич на 
енер гия ди рек т но в обек та е мно го 
доб ро ре ше ние.

Ка то под хо дящ ре ше ние се 
оце ня ва ус во я ва не то на фо то вол-
та ич на енер гия за под г ря ва не на 
топ ла во да и за ек с п ло а та ция на 
съ о ръ же ния с пос то ян на кон су-
ма ция. В раз г леж да на та от нас 
сис те ма, об щи ят енер ги ен при нос 
е в раз мер на 5 771 kWh. Прос-
ле де ни ят раз ход, без пред ло же ни те 
в пред ход ни те точ ки до пъл ни тел ни 
про ме ни, се дви жи на ни во 30 % 
ме сеч но, ко е то пра ви 1 730 kWh, 
вкл. ек с п ло а та ци я та на пом па та за 
ба сей на и на всич ки кон су ма то ри. 
Ако от та зи стой ност се прис пад-
не енер ги я та за ек с п ло а та ция на 
пом па та в раз мер на 550 kWh и 
енер ги я та за ек с п ло а та ци я та на 
кон су ма то ри те в stand-by ре жим в 
раз мер на 365 kWh се по лу ча ва 
чис та та кон су ма ция от фо то вол та ич-
на та сис те ма, кой то раз ход за ви си 
от пот ре би те ля и е в раз мер на 
815 kWh за раз г леж да ния пе ри-
од. Ус во я ва не то на елек т ри чес ка 
енер гия за ви си от ин с та ли ра на та 
мощ ност (виж табл.2).

При про мя на на ин с та ли ра на та 
мощ ност се про ме ня ус во я ва не то на 
енер ги я та за под г ря ва не на во да, 
в за ви си мост от ко ли чес т во то на 
про из ве де на та днев на енер гия. В 
про це са на под го тов ка на топ ла та 
во да раз хо дът се съ об ра зя ва с 
обе ма на под г ре ва те ля, не об хо дим 
за пок ри ва не на днев ни те нуж ди 
от во да. В слу чай на из пол з ва не 
на под г ре ва тел за топ ла во да се 
от чи та по-ви со ко дя ло во ус во я ва не 
на енер ги я та, за що то из лиш на та 
енер гия от днев ни те аван си не се 
из пол з ва от дру ги кон су ма то ри или 
не се из веж да към мре жа та. При 
из мер ва не то е от че те на ре ал на 
кон су ма ция в раз мер на 760 kWh.

Про ек тът за фо то вол та ич на сис-
те ма след ва да се съ об ра зя ва не 
са мо с мощ ност та, но и с прос т-
ран с т ве ни те въз мож нос ти на обек та 
за ин с та ли ра не на фо то вол та ич ни 
па не ли, как то и с об ща та ико но ми-
чес ка ефек тив ност на сис те ма та.



1/201036



1/2010 37



1/201038

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕОТРОПНИ СМЕСИ КАТО
АЛТЕРНАТИВНИ ХЛАДИЛНИ АГЕНТИ

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

за студента за студента за студента

Проб ле мът с из тъ ня ва не на озо но вия слой и ак тив но то 
вли я ние на ня кои хла дил ни аген ти в то зи про цес, на ла га 
тър се не на ал тер на тив ни тех ни за мес ти те ли. В то ва чис-
ло, ка то хла дил ни аген ти, се из пол з ват и сме си, кои то имат 
ну лев или мно го ни сък озо но раз ру ша ващ по тен ци ал (ОРП). 
Сме си те са два ви да: азе от роп ни и зе от роп ни. Азе от роп ни те, 
съг лас но ISO 817, се от на сят към се рия 500 и се ха рак те ри-
зи рат с то ва, че при оп ре де ле но на ля га не, в със то я ние на 
на си ща не, има рав но ве сие меж ду тем пе ра ту ри те на ки пе не 
(to) и тем пе ра ту ри те на кон ден за ция (tk). 

При зе от роп ни те сме си, в със-
то я ние на на си ща не за оп ре де ле но 
на ля га не, тем пе ра ту ри те на ки пе не 
и тем пе ра ту ри те на кон ден за ция 
не са рав ни. То ва се обус ла вя от 
фак та, че в про це са на па ро об ра-
зу ва не се на ру ша ва кон цен т ра ци я та 
на със та ва на смес та. На ли чи е то 
на тем пе ра ту рен глайд, при оп ре-
де ле ни тем пе ра ту ри на ки пе не и 
тем пе ра ту ри на кон ден за ция, во ди 
до раз ли чен със тав на теч на та и 
га зо ва фа за. 

Нап ри мер за хла ди лен агент 
R407C, при тем пе ра ту ра 25°С, със-
та ва на теч на та фа за е: R32; R125 
и R134a (23, 25 и 52%). Ка то съ от-
вет но до пус ки те по ASHRAE са: за 
R32  (0.21 ÷ 0.25); за R125 (0.23÷ 
0.27); и за R134a (0.5 ÷ 0.54).

Със та вът на га зо ва та фа за при  
25°С тем пе ра ту ра е: R32; R125; 
R134a (0,326; 0,315; 0.359).

По ра ди то зи факт, раз ли ки меж ду 
тем пе ра ту ри на ки пе не и тем пе ра ту-
ри на кон ден за ция и на ру ше ние на 
кон цен т ра ци я та на със та ва, за реж-
да не то на хла дил ни ин с та ла ции със 
зе от роп ни хла дил ни аген ти тряб ва 
да се из вър ш ва са мо в теч на фа за.

Зе от роп ни те сме си, съг лас но ISO 
817, се от на сят към се рия 400. Ха-
рак тер но за тях е, че се из пол з ват 
със син те тич но по ли ес тер но мас ло, 
ко е то има един мно го съ щес т вен 

не дос та тък, а имен но – бър зо пог-
лъ ща вла га та ка то  гу би сво и те 
свойс т ва. За то ва при съх ра ня ва не, 
тран с пор ти ра не и ра бо та с не го е 
не об хо ди мо да се из к лю чи не са-
мо  по па да не то на кап ко ва вла га, 
но и кон так тът с вла жен въз дух, 
от ко й то мас ло то пог лъ ща вла га.

По–до лу са раз г ле да ни ня кои от 
зе от роп ни те сме си, кои то се явя ват 

ос нов ни за мес ти те ли на фре он R22 
и R502.

Хла ди лен агент R407C

Тър гов с ки те оз на че ния на R407C 
са: SUVA 9000; RECLIN 407C; 
FORANE 407C; KLEA 66.

То зи хла ди лен агент е смес от 
три фре о на – R32; R125 и R134a.

Със та вът на R407C по ма са 
е след ния: R32; R125;  R134a и 
съ от вет но про цен ти те са – (23, 
25, 52 %).

Все ки от три те фре о на оси гу ря ва 
оп ре де ле ни свойс т ва: 

● R32 – спо соб с т ва за по ви ша-
ва не на про из во ди тел ност та;  

● R125 – из к люч ва въз п ла ме-
ня ва не то;  

● R134a – вли яе вър ху ра бот-
но то на ля га не.

То зи хла ди лен агент се явя ва 

Табл. 1                  

Показатели  Единица R22 R407C

Моларна маса  kg/kmol 86,47 86,2
Температура на кипене при налягане °C -40,81 -43,56
p = 101325 Pa
Налягане на парите по t = 11°C MPa 0,7 0,8
Топлина на изпарение при t = 11°C kJ/kg 195,5 201,47
Специфичен топлинен капацитет           
- CTK - Cp' при t = 11°C kJ/kgK 1,237 1,460
Специфичен топлинен капацитет               
- СТК - Cp'' при t = 11°C kJ/kgK 0,847 1,067
Критично налягане MPa 4,99 4,63
Критична температура °C 96,13 86,03
Критична плътност kg/m3 537,72 484,2
Плътност на течна фаза при                        
p = 0.1013 MPa kg/m3 1409,2 1380,7
Плътност на парна фаза при                     
p = 0.1013 MPa kg/m3 4,7 4,61
ОРП  - 0,05 0
ГПЗ  - 1700 1600
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Табл. 2                  

за мес ти тел на фре он R22 в хла-
дил ни те сис те ми те за кли ма ти за ция.

Тъй ка то на R407C за мес ти тел е 
R22, в таб ли ца 1 за срав не ние са 
да де ни ос нов ни те свойс т ва на два та 
хла дил ни аген та. От по со че ни те в 
таб ли ца та дан ни се виж да, че два та 
фре о на имат близ ки свойс т ва, ко е то 
при пре хо да от R22 към R407C не  
на ла га зна чи тел ни про ме ни в кон с-
т рук ци я та на хла дил на та сис те ма.

От ка за но то до тук за два та хла-
дил ни аген та след ва, че е не об хо-
ди мо да се  за ме ни ми не рал но то 
мас ло, из пол з ва но при фре он R22 
с по ли ес тер но, из пол з ва но при фре-
он R407C, съ що та ка в сис те ма та 
тряб ва да се за ме нят фил тър - де-
хид ра то ри те и пред паз ни те кла па ни. 
При за мя на та на еди ния с дру гия 
фре он, ос та тъч но то ко ли чес т во ми-
не рал но мас ло в ин с та ла ци и те не 
тряб ва да пре ви ша ва 5% от об що-
то ко ли чес т во мас ло в сис те ма та.

От дру га стра на, до пус ти мо то 
ос та тъч но ми не рал но мас ло в хла-
дил на та сис те ма за ви си от ней на та 
кон фи гу ра ция и ра бот ни те ус ло вия. 
Ко га то в хла дил ния кон тур се по-
я вят приз на ци за по ни жа ва не на 
ин тен зив ност та на топ ло об ме на в 
из па ри те ля или се наб лю да ва вло-
ша ва не на връ ща не то на мас ло то 
в ком п ре со ра, е не об хо ди мо да се 
на ма ли ко ли чес т во то на ос та тъч но то 
ми не рал но мас ло.

 R407С не е изот ро пен, по ра ди 
ко е то при теч на фа за на хла дил ния 
агент, раз лич ни те фрак ции се про-
ме нят не рав но мер но и оп ти мал ният 
със тав не ос та ва съ щия. От тук се 
из ме нят и тер мо ди на мич ни те свойс-
т ва на хла дил ния агент. По ра ди 
ко е то при раз хер ме ти зи ра не  на 
хла дил ния кон тур, в не го не тряб ва 
да се до пъл ва нов хла ди лен агент, 
а ос та тъ кът от не го да се из тег ли 
и за ме ни из ця ло с нов.

Хла дил ни ят агент R407С има 
го лям тем пе ра ту рен глайд от 5 ÷ 
7 К, по ра ди ко е то ма со ви те час ти 
на ком по нен ти те ва ри рат в ши ро ки 
гра ни ци. То ва об с то я тел с т во зат руд-
ня ва об с луж ва не то на хла дил ни те 
сис те ми, а из ме не ни е то на със та ва 
му, в про це са на ек с п ло а та ция, 
зат руд ня ва нас т рой ва не то на ин с-
та ла ци и те и ус лож ня ва про це са на 
до за реж да не. Съ що та ка, мо гат да 
се на ру шат ус ло ви я та на топ ло об-
ме на в из па ри те ля и кон ден за то ра 
и то ва да се от ра зи на мощ ност та 
на сис те ма та.

Фре он R407С не е пред наз на чен 
за ра бо та в сме си с дру ги фре о ни. 
При ба вя не то на то зи фре он към 
друг мо же да до ве де до съ щес-
т вен и из ме не ния в ра бо та та на 
хла дил на та сис те ма.

Фре он R407С се из пол з ва в 
хла дил ни ин с та ла ции и в сис те ми 
за кли ма ти за ция в под хо дя щи тем-
пе ра тур ни ин тер ва ли.

Из с лед ва ни я та, нап ра ве ни в “Du 
Pont” за про пус ки и до за реж да не 
с R407С на ла гат след ни те из во ди:

- при ус та но ве ни про пус ки на 
га зо ва фа за на R407С се на ма ля-
ва кон цен т ра ци я та на със тав ка та 
R32, ко я то е въз п ла ме ня ем ком по-
нент, по ра ди ко е то смес та ос та ва 
не го ри ма.

- мощ ност та на сис те ма та ос та-
ва неп ро ме не на, а тем пе ра ту ра та и 
на ля га не то на ком п ре сия на ма ля ват.

Хла ди лен агент R410A

Тър гов с ки оз на че ния на R410A 
са: SUVA 9100; FORANE 410A; 
SOLKONE 410A; AZ 20.

То зи фре он пред с тав ля ва двой на 
ква зи зе от роп на смес от R32 и R125 
при рав ни ма со ви час ти на ком по-
нен ти те (50 на 50 % ). В таб ли ца 
2 за срав не ние са да де ни ня кои 
свойс т ва на фре он R22 и фре он 
R410А. Хла дил ни ят агент R410A е 
раз ра бо тен с цел за мя на на R22 
и е пред наз на чен за из пол з ва не 
при но ви сис те ми за кли ма ти за ция 

на въз ду ха. Сту доп ро из вод с т во то 
му е с 50% по–ви со ко от кол ко то 
при фре он R22  при стан дар т ни те 
тем пе ра тур ни ин тер ва ли на из пол-
з ва не то им. 

При ед нак ви дру ги ус ло вия, 
ра бот но то на ля га не при ра бо та с 
R410А е с 35÷45% по –ви со ко в 
срав не ние с то ва на фре он R22. 
То ва во ди до вна ся не на из ме не-
ния в кон с т рук ци я та на ком п ре со ра 
и топ ло об мен ни те апа ра ти, ко е то 
во ди до уве ли ча ва не на ка пи та лов-
ло же ни я та при из ра бот ка та им. В 
съ що то вре ме оба че, ра бо та та на 
хла дил на та сис те ма при по ви ше но 
на ля га не по доб ря ва ус ло ви я та на 
връ ща не на мас ло то в кар те ра на 
ком п ре со ра и уве ли ча ва ско рост та 
на дви же ние на хла дил ния агент.

Фре он R410А има ма лък тем-
пе ра ту рен глайд, по-ни сък от 0,5К, 
ко е то улес ня ва под дръж ка та на 
сис те ма та в срав не ние със сис те ми, 
ра бо те щи с три ком по нен т ни сме си.

При ра бо та с R410A, тъй ка то  
топ ли на та му на из па ре ние е по – 
го ля ма от та зи на R22, сис те ма та 
мо же да се за ре ди с 20% хла ди лен 
агент по-мал ко, ко е то поз во ля ва 
да се из пол з ва ком п ре сор с по-
ма лък обем.

Хла дил ни те сис те ми ра бо те щи 
с R410A  из пол з ват по ли ес тер но 
мас ло, та ка, че при пре ми на ва не 
от R22 към R410A е не об хо ди ма 
за мя на на фил тър - де хид ра то ра.

R410А не тряб ва да се из пол з ва 
за мо дер ни за ция на съ щес т ву ва щи 
сис те ми за R22, по не же съ щи те не 

Показатели  Единица R22 R410C

Моларна маса  kg/kmol 86.47 72.58
Температура на кипене при налягане   
p = 101325 Pa °C -40.81 -51.44
Налягане на парите по t = 0°C MPa 0.4975 0.80
Топлина на изпарение при t = 0°C kJ/kg 204.6 221.04
Специфичен топлинен капацитет           
– CTK - Cp' при t = 0°C kJ/kgK 1.209 1.5193
Специфичен топлинен капацитет               
- СТК - Cp'' при t = 0°C kJ/kgK 0.797 1.1362
Критично налягане MPa 4.09 4.9
Критична температура °C 96.13 71.36
Критична плътност kg/m3 537.72 459.5
Плътност на течна фаза при                        
p = 0.1013 MPa kg/m3 1409.2 1349.7
Плътност на парна фаза при                     
p = 0.1013 MPa kg/m3 4.704 4.174
ОРП  - 0.05 0
ГПЗ  - 1700 1890
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Показатели  Единица R502 R404А

Моларна маса  kg/kmol 111,63 97,6
Температура на кипене при налягане   
p = 101325 Pa °C -45,62 -46,22
Налягане на парите по t = 0°C MPa 0,5687 0,6
Топлина на изпарение при t = 0°C kJ/kg 143,7 166
Специфичен топлинен капацитет           
– CTK - Cp' при t = 0°C kJ/kgK 1,015 1,38
Специфичен топлинен капацитет              
 - СТК - Cp'' при t = 0°C kJ/kgK 0,853 1
Критично налягане MPa 4,266 3,729
Критична температура °C 82,19 72,05
Критична плътност kg/m3 571,5 486,5
Плътност на течна фаза при                        
p = 0.1013 Mpa kg/m3 1323,4 1306,3
Плътност на парна фаза при                     
p = 0.1013 Mpa kg/m3 3,253 5,483
ОРП  - 0,33 0
ГПЗ  - 5600 3800

Табл. 3                  
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са пред наз на че ни за по – ви со ки те 
на ля га ния на R410A.

Сис те ми те за кли ма ти за ция, 
ко и то ра бо тят с R410A са по-ефек-
тив ни и по-на деж д ни от кол ко то 
те зи, ра бо те щи със ста рия фре он. 
Те мо гат да се оп ре де лят ка то 
по-тех но ло гич ни за що то из пол з ват 
ком п ре со ри с по-го лям ко е фи ци ент 
на по лез но дейс т вие и по – мал ко 
виб ра ции. Ох лаж да не то на ком-
п ре со ра е дос та по – об лек че но 
и ве ро ят ност та той да прег рее е 
све де на до ми ни мум.

R410A се явя ва ус лов но изот-
ро пен и при про пус ки в сис те ма-
та, смес та прак ти чес ки не из ме ня 
със та ва си, по ра ди ко е то сис те ма та 
за кли ма ти за ция мо же да бъ де до-
за реж да на с хла ди лен агент без да 
се про ме нят ха рак те рис ти ки те и.

Хла ди лен агент R404A

Тър гов с ки те оз на че ния на R404A 
са: SUVAHP 62; RECLIN 404A; 
FORANEEX 70; ISEON 404A.

Фре он R404A е смес от три 
фре о на: R143a, R125 и R134a. 

Ма со ви ят със тав е след ни-
ят: R143a - 52%, R125 - 44% и 
R134a - 4%.

За срав не ние в таб ли ца 3 са 
да де ни свойс т ва та на R502 и R404A.

Фре он R404A е дъл гос ро чен 
за мес ти тел на R502, из пол з ван 
глав но в хла дил ни сис те ми за нис ки  
тем пе ра ту ри на ки пе не.

R404A има ну лев озо но раз ру ша-
ващ по тен ци ал, но гло бал ни ят му 
по тен ци ал на за топ ля не е ви сок 
ГПЗ = 3800.

Хла дил ни ят агент R404A 
е не го рим в це лия ин тер-
в а л  н а  п р и  л о  ж е  н и е .  То й                                                                                        
е бли зък до азе от ро па, има мно го 
ни сък тем пе ра ту рен глайд –  по-
ма лък от 0,5К и при те жа ва мно го 
ста би лен със тав, срав ним с то зи 
на R502, до ри при мно гок рат-
ни про пус ки и за реж да ния. Те зи 
свойс т ва пра вят R404A иде а лен 
за при ло же ние в но ви ин с та ла ции, 
къ де то са не об хо ди ми бе зо пас ност 
и на деж д ност на ра бо та.

В за ви си мост от ус ло ви я та на ра-
бо та R404A поз во ля ва по ви ша ва не 
на хла дил на та мощ ност с 4 – 5% 
чрез по доб ря ва не на енер гий на та 
ефек тив ност до 2% и на ма ля ва не 
на тем пе ра ту ра та на ком п ре сия до 
8°С в срав не ние с R502.

От пред ло же ния ма те ри ал в 
раз ра бот ка та, мо гат да се нап ра вят 

след ни те ос нов ни из во ди:

Зе от роп ни те сме си се явя ват 
доб ри ал тер на ти ви, но на ли чи е то 
на по-ви сок тем пе ра ту рен глайд 
(ка къв то има фре он R407C) съз да ва 
оп ре де ле ни зат руд не ния при ек с п-
ло а та ция на хла дил ни те сис те ми.

Не об хо ди мо е вни ма тел но да 
се под би ра ви да на из пол з ва но-

то мас ло, тъй ка то то ва  е из к-
лю чи тел но важ но за бе зо пас на та 
ра бо та на хла дил ни те сис те ми за 
кли ма ти за ция.

Зе от роп ни те сме си имат ви-
сок гло ба лен по тен ци ал (осо бе но 
R404A). То ва съз да ва не га тив но 
от но ше ние от глед на точ ка на 
вли я ни е то им вър ху гло бал но то 
за топ ля не и про мя на та на кли ма та.
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ИЗСЛЕДВАНЕ  НА РЕЖИМИТЕ НА РАБОТА НА 
КАСКАДНА ХЛАДИЛНА МАШИНА, РАБОТЕЩА КАТО 

ТЕРМОПОМПА “ВЪЗДУХ–ВОДА“

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

за студента за студента за студента

Фиг.1 Схема на външно тяло на каскадна хладилна машина, 
работеща като термопомпа “въздух–вода”

Из с лед ва на е кас кад на хла дил-
на ма ши на, ра бо те ща в тер мо-
пом пен ре жим “въз дух–во да”. 

На фиг. 1 е по ка за на прин цип на 
схе ма на вън ш но тя ло на кас кад-
на хла дил на ма ши на, а на фиг. 
2 прин цип на схе ма на вът реш но 
тя ло в ком п лект с 200 л. бой лер 
за под го тов ка на го ре ща во да 
и хид рав ли чен мо дул, включ ващ 
цир ку ла ци он на пом па с чес тот но 
ре гу ли ра не, раз ши ри те лен съд, 
пред па зен кла пан, ма но ме тър, фил-
тър, ав то ма ти чен обез въз ду ши тел и 
три пъ тен вен тил, оси гу ря ващ под-
го тов ка та на топ ла во да.

На фиг. 3 е по ка за на схе ма на 
свър з ва не на кас кад на хла дил на 
ма ши на със съ щес т ву ва ща отоп-
ли тел на ин с та ла ция и ко тел към 
фа мил на къ ща. Схе ма та на свър-
з ва не поз во ля ва са мос то я тел на 
ра бо та на наф то вия ко тел или на 
тер мо пом па та, как то и съв мес т на та 
им ра бо та – па ра лел но или пос ле-
до ва тел но.

Към тер мо пом па та е из г ра де на 
ав то ма ти ка, ко я то чрез про мя на на 
тем пе ра ту ра та на по да ва ща та во-
да към отоп ли тел на та ин с та ла ция 
оси гу ря ва за да де на тем пе ра ту ра 
в три пред с та ви тел ни по ме ще ния 
на сгра да та.

Из вър ше ни са ес к пе ри мен тал ни 
из с лед ва ния на кас кад на та хла-
дил на ма ши на, ка то са из мер ва ни 
след ни те ос нов ни ве ли чи ни: (фиг. 
1,2,3).

1в - тем пе ра ту ра на во да та, 
по да ва на към отоп ли тел на та ин с-
та ла ция, ˚С

2в - тем пе ра ту ра на връ ща ща та 

Фиг. 2 Схема на вътрешно тяло на каскадна хладилна машина, 
работеща като термопомпа  “въздух–вода”
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фиг. 3 Схема на свързване на каскадна хладилна машина тип  термопомпа “въздух- вода” към 
съществуваща отоплителна инсталация

во да от ин с та ла ци я та, ˚С
3в - де бит на цир ку ли ра ща та 

в отоп ли тел на та ин с та ла ция во-
да, kg/s.

 4в - раз ход на топ лин на енер-
гия за под го тов ка на топ ла во да за 
би то ви нуж ди, kWh.

1tR410A – тем пе ра ту ра на из па ре-
ние на дол на та кас ка да, ˚С

2tR410A – тем пе ра ту ра на кон ден-
за ция на дол на та кас ка да, ˚С

3tR134а – тем пе ра ту ра на из па ре-
ние на гор на та кас ка да, ˚С

4tR134а – тем пе ра ту ра на кон ден-
за ция на гор на та кас ка да, ˚С

5tR134а – тем пе ра ту ра на го ре-
щи те па ри след ком п ре сор гор на 
кас ка да, ˚С

6tR134а– тем пе ра ту ра на теч ния 
хла ди лен агент след кон ден за то ра, 
гор на кас ка да.

Ос вен то ва чрез елек т ро мер е 
от чи тан раз хо да на елек т ро е-
нер гия, включ ващ пот реб ле ни е то 
на два та ком п ре со ра – дол на и 
гор на кас ка да, цир ку ла ци он на та 
пом па и ел.наг ре ва те ли те за 
обез с к ре жа ва не на топ ло об мен-
ни ка на вън ш но то тя ло.

Из с лед ва ни я та са из вър ше ни 

в две ос нов ни нап рав ле ния:

Ус та но вя ва не на ре а лен при-
ве ден сред но ме се чен спе ци фи чен 
раз ход на енер гия, оп ре де лящ се 
от из ра за:

                                                                               
(1)

     - спе ци фи чен раз ход на 
енер гия на ком п ре сор дол на кас-
ка да.

     -  спе ци фи чен раз ход на 
енер гия на ком п ре сор гор на кас ка да.

    - спе ци фи чен раз ход на 
енер гия на цир ку ла ци он на пом па.

    - спе ци фи чен раз ход на 
енер гия на дру ги до пъл ни тел ни 
кон су ма ти ви (ел. наг ре ва тел, ав то-
ма ти ка, че ти ри път ни вен ти ли).

                             (2)

къ де то:
     - ко ли чес т во елек т ри чес ка 

енер гия, из раз ход ва но по нощ на 
та ри фа, kWh

      - ко ли чес т во ел.енер гия, 
из раз ход ва но от кас кад на та хла дил-

на ма ши на по днев на та ри фа,  kWh
                                           
                          (3)

къ де то:

      - по лу че но ко ли чес т во 
топ лин на енер гия от тер мо пом па та 
“въз дух–во да”, из пол з ва но от отоп-
ли тел на та ин с та ла ция.

     - по лу че но ко ли чес т во 
топ лин на енер гия, из пол з ва но за 
по лу ча ва не на топ ла во да за би-
то ви нуж ди.

Ус та но вя ва не на вли я ни е то на 
вън ш на та тем пе ра ту ра на въз ду ха 
tвн  и тем пе ра ту ра та на по да ва на та 
към отоп ли тел на та ин с та ла ция или 
бой ле ра во да tпод вър ху ре ал ния 
при ве ден спе ци фи чен раз ход на 
енер гия.

Част от обоб ще ни те ре зул та ти за 
пе ри о да 05.11.2009г. до 30.01.2010г. 
от из мер ва ни я та са по ка за ни в 
табл. 1.

Обоб ще ние на об ра бо те ни те 
ре зул та ти (табл.1) е де мон с т ри ра но 
на фиг. 4, 5, 6.

В ус ред не ни те стой нос ти и на 

1E∆

2E∆



1/2010 43

фиг. 4 Промяна на реалния специфичен разход на ел.енергия 
за периода от 05.11.2009г. до 07.01.2010г.

фиг. 5 Изменение на реалния специфичен отоплителен коефи-
циент COP за периода от 05.11.2009г. до 07.01.2010г.

две те ха рак те рис ти ки е вклю че на 
и под го тов ка та на топ ла во да за 
би то ви нуж ди.

Го ля ма та раз ли ка в ми ни мал-
ни те и мак си мал ни те стой нос ти 
на из с лед ва ни те ха рак те рис ти ки  
(lNR, СОР), в ня кои от слу ча и те, се 
дъл жи на фак та, че в пе ри о ди те 
на две пос ле до ва тел ни от чи та ния 
раз хо ди те за по лу ча ва не на топ ла 
во да (kWh – ел. енер гия) не съв-
па дат с ре ал но то из пол з ва не на 
са ма та топ ла во да (лип с ва от чи та не 
на топ ло ме ра).

На фиг. 6 е по ка за но вли я ни е-
то tвн на вън ш на та тем пе ра ту ра на 
въз ду ха и тем пе ра ту ра та, по да ва на 
към отоп ли тел на та ин с та ла ция или 
бой ле ра tпод вър ху отоп ли тел ния 
ко е фи ци ент. 

От нея се виж да, че с по ни жа-
ва не на вън ш на та тем пе ра ту ра на 
въз ду ха и по ви ша ва не на тем пе-
ра ту ра та на во да та, по да ва на към 
отоп ли тел на та ин с та ла ция, отоп-
ли тел ни ят ко е фи ци ент на ма ля ва 
и об рат но.

На фиг. 7 е по ка за но обоб ще но 
срав не ние на стой ност та на из раз-
ход ва на та топ ло е нер гия за отоп ли-
тел на ин с та ла ция и БГВ (табл.1) за 
раз лич ни из точ ни ци.

Виж да се, че в кон к рет ния слу-

фиг. 6 Изменение на реалния отоплителен коефициент спря-
мо външната температура и температурата, подавана към 
отоплителната инсталация или бойлера вода.

фиг. 7 

чай обоб ще на та стой ност (фиг. 7)  
за из мер ва ния пе ри од от вре ме 
на из раз ход ва на та енер гия е как-
то след ва:

● тер мо пом па “въз дух–во да” - 
533,18лв.

● га зов ко тел – 797,15 лв.
● наф тов ко тел – 1860,10 лв.
При е та е стой ност за 1 kWh 

топ ло е нер гия за от дел ни те из точ-
ни ци  как то след ва:
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Дата час E1 E2 ΔE1 ΔE2 ΔE СОР lNR

01.12.2009г. 6:30 ч. 370,20 556,80 9,35 6,30 15,65 2,716 0,368
02.12.2009г. 6:35 ч. 378,50 579,40 8,30 22,60 30,90 2,896 0,345
02.12.2009г. 19:25 ч. 378,50 602,65 0,00 23,25 23,25 3,312 0,302
03.12.2009г. 6:30 ч. 385,10 608,40 6,60 5,75 12,35 3,239 0,309
03.12.2009г. 19:15 ч. 385,40 638,40 0,30 30,00 30,30 3,201 0,312
04.12.2009г. 6:30 ч. 403,10 646,10 17,70 7,70 25,40 2,264 0,442
04.12.2009г. 19:00 ч. 404,20 675,80 1,10 29,70 30,80 2,938 0,340
05.12.2009г. 6:50 ч. 419,60 685,00 15,40 9,20 24,60 2,154 0,464
05.12.2009г. 18:30 ч. 419,60 712,65 0,00 27,65 27,65 3,146 0,318
06.12.2009г. 7:00 ч. 431,35 724,00 11,75 11,35 23,10 2,468 0,405
06.12.2009г. 17:30 ч. 431,35 756,35 0,00 32,35 32,35 2,813 0,355
07.12.2009г. 6:30 ч. 463,25 776,10 31,90 19,75 51,65 2,343 0,427
07.12.2009г. 18:15 ч. 463,25 811,35 0,00 35,25 35,25 2,468 0,405
08.12.2009г. 6:15 ч. 486,50 824,15 23,25 12,80 36,05 2,469 0,405
08.12.2009г. 18:30 ч. 487,40 861,20 0,90 37,05 37,95 2,424 0,413
09.12.2009г. 6:30 ч. 512,00 871,60 24,60 10,40 35,00 2,543 0,393
09.12.2009г. 20:00 ч. 512,00 912,50 0,00 40,90 40,90 2,714 0,368
10.12.2009г. 6:40 ч. 542,80 925,80 30,80 13,30 44,10 2,041 0,490
10.12.2009г. 19:40 ч. 542,80 972,80 0,00 47,00 47,00 2,362 0,423
11.12.2009г. 6:30 ч. 574,80 982,00 32,00 9,20 41,20 2,427 0,412
11.12.2009г. 18:30 ч. 574,80 1019,35 0,00 37,35 37,35 2,303 0,434
12.12.2009г. 7:10 ч. 611,40 1036,40 36,60 17,05 53,65 2,162 0,463
12.12.2009г. 18:00 ч. 611,40 1080,70 0,00 44,30 44,30 2,325 0,430
13.12.2009г. 7:30 ч. 649,00 1101,70 37,60 21,00 58,60 2,218 0,451
13.12.2009г. 17:30 ч. 649,00 1145,00 0,00 43,30 43,30 2,263 0,442
14.12.2009г. 7:00 ч. 686,25 1166,30 37,25 21,30 58,55 2,152 0,465
14.12.2009г. 17:50 ч. 686,25 1213,10 0,00 46,80 46,80 2,244 0,446
15.12.2009г. 6:20 ч. 723,85 1235,20 37,60 22,10 59,70 2,144 0,466
15.12.2009г. 18:20 ч. 723,85 1280,80 0,00 45,60 45,60 2,346 0,426

Дата ΔТ ΔТинст ΔТтв Тинст Ттв tпод tвр tвн tо.гк tкн.гк tо.дк tкн.дк tпом

01.12.2009г. 43 42,5 0 2890 138 47,7 37,2 2 24 48 -2 30 20,5
02.12.2009г. 90 83,5 6 2973 144 46,2 34,5 4 23 46 -1 29 20,1
02.12.2009г. 77 73 4 3046 148 45,3 35,4 7 25 46 0 30 21,1
03.12.2009г. 40 40 0 3086 148 46,6 35,4 7 23 48 1 29,5 20,8
03.12.2009г. 97 92 5 3178 153 48 37,2 5 24 49 -2 30 21,4
04.12.2009г. 58 57,5 0 3236 153 46,8 39,2 2 23 55 -3,5 28 20,7
04.12.2009г. 91 83,5 7 3319 160 47,8 36,9 5 24 50 0 29 21,5
05.12.2009г. 53 51 2 3370 162 41,1 33,9 3 19 52 -4 26 20,5
05.12.2009г. 87 80 7 3450 169 51,2 35 4 25 47 -2 31 20,5
06.12.2009г. 57 56 1 3506 170 54,5 37,3 2 21 54 -3 26 20,5
06.12.2009г. 91 84 7 3590 177 53,7 41,1 2 25 56 -3,5 31 21,2
07.12.2009г. 121 115 6 3705 183 46,1 37,9 1 20 57 -4,5 26,5 21,5
07.12.2009г. 87 77 10 3782 193 48,1 37,6 2 20 58 -3 25 21,5
08.12.2009г. 89 86 3 3868 196 52,4 42,8 1 25 56 -4 30 21,5
08.12.2009г. 92 85 7 3953 203 51,9 42,4 2 25 54 -3,5 30 21,5
09.12.2009г. 89 89 0 4042 203 52,9 42,6 2 26 53 -2,5 31 21,5
09.12.2009г. 111 107 4 4149 207 42,6 33,8 0 25 50 -4,5 30 21,5
10.12.2009г. 90 90 0 4239 207 46,3 35,9 0 20 54 -5 27 21
10.12.2009г. 111 107 4 4346 211 53,7 41 0 23 56 -5 28 21
11.12.2009г. 100 98 2 4444 213 46,3 36,2 -1 23 50 -5,5 28,5 21
11.12.2009г. 86 80 6 4524 219 48,1 40,3 -1 22 55 -6 27,5 21
12.12.2009г. 116 116 0 4640 219 48,1 39,6 -3 22 54 -6,5 28,5 20,8
12.12.2009г. 103 98 5 4738 224 51,2 40,3 -2 22,5 55,5 -6,5 28,5 21,5
13.12.2009г. 130 130 0 4868 224 56,6 45 -5 22 57 -8,5 27,5 20,5
13.12.2009г. 98 93 5 4961 229 56,4 46,2 -3 27 59,5 -7,2 30,5 21
14.12.2009г. 126 123 3 5084 232 55,4 45,8 -4 23 59,5 -8,5 29 21
14.12.2009г. 105 105 0 5189 232 51,3 38,7 -3 23 57 -7,5 29 21
15.12.2009г. 128 125 3 5314 235 53,2 40,2 -2 24,2 58,3 -7 29 20,5
15.12.2009г. 107 106 1 5420 236 52,5 42,7 0 24,4 55 -5,8 29,5 20,5

Табл. 1
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Табл. 2

Термопомпа (каскадна 
хладилна машина) 20kW

Газов котел 20 kW

Нафтов котел 20 kW

Год. разходи  
(отопл. сезон – 

5 месеца)

1332,95

1992,88

4650,25

Капиталовложения                    
(с доставка и 

монтаж)

15800

12500

10800

Капиталовложения 
за 1 год. при 

12 год. АО

1316,67

1041,67

900

Общи 
РХ/1год.

2649,62

3034,55

5550,25

к

1

1,145

1,829

- ел. енер гия - нощ на та ри фа: 
0,115 лв./kWh

- днев на та ри фа: 0,211 лв./kWh
- газ: 0.0824 лв./kWh    
- наф та: 0.196  лв./kWh
Ек с т ра по ла ци я та на раз хо ди те 

за из с лед ва ния пе ри од от вре ме 
вър ху це лия отоп ли те лен се зон и 
от чи та не то на ка пи та лов ло же ни я та 
за раз лич ни те из точ ни ци на топ ли на 
е по ка за но в табл. 2

Зак лю че ние

Из с лед ва ни са ре жи ми те на 
ра бо та на кас кад на та хла дил на 
ма ши на, ра бо те ща ка то тер мо пом па 
“въз дух–во да”, свър за на към съ-
щес т ву ва ща отоп ли тел на ин с та ла-
ция, оком п лек то ва на с ра ди а то ри. 
Нап ра ве ни са ек с пе ри мен тал ни 
из с лед ва ния с цел оп ре де ля не на 

Ли те ра ту ра

Бож ков Цв.Н., Н. На чев, “Те о-
ре ти чен ана лиз и из бор  на 
хла дил ни аген ти за кас кад на 
хла дил на ма ши на, ра бо те ща в 
тер мо пом пен ре жим”, спи са ние 
“Топ ло тех ни ка за би та” – Хас-
ко во, 2010г.

[1] 

мож ност та да оси гу ря ва ви со ка 
тем пе ра ту ра на по да ва на към 
отоп ли тел на та ин с та ла ция во да 
(до 80˚С), ус пеш но мо же да за-
ме ни дру ги из точ ни ци на топ ли на 
(наф тов ко тел, га зов ко тел, твър до 
го ри во, або нат на стан ция) без да 
е не об хо ди мо из вър ш ва не на под-
мя на на еле мен ти те на вът реш на та 
отоп ли тел на ин с та ла ция.

сред но ме се чен спе ци фи чен раз ход 
на ел.енер гия и вли я ни е то на вън-
ш на та тем пе ра ту ра и тем пе ра ту ра та 
на по да ва не към ин с та ла ци я та вър ху 
отоп ли тел ния ко е фи ци ент (СОР).

Из вър ше ни са ана лиз и съ пос тав-
ка на по лу че ни те ре зул та ти, ка то са 
срав не ни раз хо ди те за топ ло е нер гия 
при ра бо та на отоп ли тел на та ин с-
та ла ция с тер мо пом па, га зов ко тел 
и наф тов ко тел.

Те о ре тич ни те [1] и ек с пе ри мен-
тал ни из с лед ва ния до каз ват, че тер-
мо пом па та тип кас кад на хла дил на 
ма ши на мо же да бъ де из пол з ва на 
ус пеш но в ра йо ни къ де то лип с ват 
въз мож нос ти за из пол з ва не на газ, 
връз ка с цен т рал но отоп ле ние, 
лип са на вто ри чен енер ги ен из точ-
ник от ти па под зем на во да, ре ка, 
езе ро и т.н.

Та зи тер мо пом па, по ра ди въз-

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

МАРГАРИТА  

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

Добре  дошли  в  своя  нов  дом !

www.loghome.erato.bg
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Автор: инж. Райнхард Бартце
Превод от чешки: Веселин Иванов

ВиК ВиК ВиК

Статията е практическо обобщение на знанията и пре-
поръките за топлинна дезинфекция на питейната вода, която 
при правилно изпълнение представлява достъпен, ефективен 
и екологично благоприятен метод за осигуряване на нейната 
микробиологична безвредност. Този начин на дезинфекция 
може да се извършва и от самите потребители.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Фиг.1  
Утайките запазват микроорга-

низмите, които се развиват в тях. 
Това налага прилагане на продъл-
жителна термична дезинфекция, 
която да гарантира достатъчна 
обработка и на самите утай-
ки - минералните седименти се 
отличават със значително по-лош 
коефициент на топлопредаване в 
сравнение с металите. 

При екстремна дебелина на 
утайките и кратка продължител-
ност на термичната дезинфекция, 
тя няма да доведе до желания 
ефект.

При за мър ся ва не на раз п ре де-
ли тел ни те тръ боп ро во ди за пи тей на 
во да, ка то ме то дич но ме роп ри я тие 
за тях но то са ни ра не мо же да се 
при ло жи де зин фек ция. Де зин фек ти-
ра не то тряб ва да въз дейс т ва вър ху 
ця ла та сис те ма, вклю чи тел но вър ху 
всич ки из веж да щи ар ма ту ри. До ри 
през те зи най-от да ле че ни ар ма ту ри, 
при от во рен от вод, след ва да про-
ти ча во да с ми ни мал на тем пе ра ту ра 
70 oС. То ва ме то дич но ме р оп ри я тие 
има миг но вен ефект, но дъл гос ро-
чен ус пех са на ци я та пос ти га са мо 
в ком би на ция със стро и тел но-тех-
ни чес ки ме роп ри я тия. 

Ефек тив но то пре чис т ва не в 
дейс т ви тел ност не е са мос то я тел на 
мяр ка, а тряб ва да се въз п ри е ма 
ка то ком п лекс от до пъл ни тел ни 
съ път с т ва щи ме роп ри я тия. Ето как, 
спо ред ав то ра, тряб ва да се ре а-
ли зи ра то зи про цес: 

1. Eк с п ло а та ци он но-тех ни чес ки 
ме роп ри я тия, свър за ни с хи ги ен-
но-ком фор т но то по ве де ние при 
кон су ма ция;

2. Стро и тел но-тех ни чес ки ме роп-
ри я тия, ко и то включ ват ре ду ци ра не 
на не съ раз мер но то ораз ме ря ва не и 
зас то я ва не то на во да та;

3. Mе то дич ни ме роп ри я тия, ка то 
напр., тер мич на де зин фек ция.

От дру га стра на, тряб ва да се 
обър не вни ма ние на  юри ди чес-
ка та обос нов ка на де фи ни ци я та 
„топ лин на де зин фек ция”, тъй ка то 
от пър вос те пен но зна че ние не е 
са мо то дейс т вие, а ре зул та тът. 

Как ва е, всъщ ност, мик ро би о ло-
гич на та де фи ни ция на по ня ти е то 
„де зин фек ция” ?

По ня ти е то „де зин фек ция” се 
из пол з ва, ко га то съ щес т ву ва кон к-
ре тен ре зул тат, кой то удос то ве ря ва 
про цен т но то уни що жа ва не на бо-

лес тот вор ни за ро ди ши. Нап ри мер, 
ко га то от 100 000 ле ги о не ли 99 999 
са уни що же ни. Сле до ва тел но тряб ва 
да се по лу чат ми ни мум два мик-
ро би о ло гич ни ре зул та та на ба за та 
на взе ти про би, еди ни ят пре ди 
де зин фек ци я та и дру ги ят след нея, 
ко и то да удос то ве ря ват ком п лек с-
ния ре зул тат.

Същ ност на тер мич на та де-
зин фек ция

Ос нов на пред пос тав ка за ка те-
го ри чен ус пех е под г ря ва не то на 
во да та в под г ре ва тел до тем пе ра-
ту ра, ко я то да га ран ти ра, че всич ки 
по вър х нос ти на ин с та ла ци он на та 
сис те ма, ко и то са в кон такт с во-
да та, ще бъ дат об ра бо те ни с топ ла 
во да на ми ни мум 70 oС. Ето за що, 
за дъл жи тел но ус ло вие е во да та, 
ко я то цир ку ли ра в раз п ре де ли тел-
ния тръ боп ро вод, да бъ де с ми-
ни мал на тем пе ра ту ра 70 oС. Ед ва 
след то ва се при ла га про ми ва не 
на от дел ни те от во ди, та ка че и при 
тях да се пос тиг не не об хо ди ма та 
тем пе ра ту ра на ма те ри а ла. Спо ред 
ав то ра, оба че, удос то ве ря ва не то на 
тем пе ра ту ра та на из ти ча ща та во да, 
ка то кон т ро лен па ра ме тър, не е 
дос та тъч но дейс т вие. Пра вил ни ят 
на чин да се про ве ри тем пе ра ту ра та 
е да се при ло жи тер мо ме тър вър-
ху ин с та ла ци он ния ма те ри ал (т.е. 
върху стената на тръбата, от която 
е направена инсталацията).

Стой ност та на тем пе ра ту ра та 
и вре ме то на ней но то дейс т вие 
бе зус лов но за ви сят от въз мож ния 
ута е чен слой, от ва ро ви ко ви те и 
дру ги ме ха нич ни утай ки по вът-
реш на та по вър х ност на ма те ри а-
ли те, ко и то са в кон такт с во да та. 
Сле до ва тел но, кри те рий тряб ва да 
бъ де не са мо тем пе ра ту ра та на из-
ти ча ща та во да, но и тем пе ра ту ра та 
по по вър х ност та на ин с та ла ци он ния 
ма те ри ал, та ка че да се пос тиг не 
не об хо ди мия топ лоп ре нос през на-
лич ния би о филм във вът реш ност та 
на сис те ма та.

За да се оси гу ри ефек тив ност 
на топ лин на та де зин фек ция е не-
об хо ди мо да се взе мат пред вид и 
ня кои дру ги фак то ри. Нап ри мер, 
тряб ва да са из вес т ни хид рав лич ни-
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те съ от но ше ния в ин с та ла ци он на та 
сис те ма, та ка че де зин фек ци я та да 
дос тиг не ре ал но до вся ка част, ко-
я то е в кон такт с во да. Свойс т во то 
на ле ги о не ли те да бъ дат ус той чи ви 
на топ лин на „ата ка” за ви си от два 
ос нов ни фак то ра, а имен но от:

● тях на та жиз не на сре да (да ли 
са сво бод но съ дър жа щи се във 
во да та или са ус той чи во кон цен т-
ри ра ни в би о филм),

● чес то та та на топ лин ни те стре-
со ви си ту а ции, на ко и то са из ло же ни 
и евен ту ал но ус пеш но са пре о до ле-
ни (в не ак тив но със то я ние).  

В ре зул тат на то ва не мо же да 
се нап ра ви об що ва лид на фор му ли-
ров ка за тер мич на де зин фек ция по 
от но ше ние на тем пе ра ту ра и вре ме, 
а при всич ки слу чаи тряб ва да се 
съ об ра зя ват кон к рет ни те ус ло вия в 
съ от вет ния обект.

При по-го ле ми те съ о ръ же ния и 
ин с та ла ци он ни сис те ми,  де зин фек-
ци он на та об ра бот ка след ва да се 
из вър ш ва пос те пен но и вни ма тел но, 
тъй ка то е не об хо ди мо да се спаз ват 
мер ки те за бе зо пас ност и за щи та 
на пер со на ла и пот ре би те ли те от 
из га ря не с го ре ща во да.

От то ва след ва, че с под хо дя що 
тех ни чес ко ре ше ние, респ. тех ни-
чес ко обо руд ва не на ин с та ла ци я-
та за пи тей на во да, тряб ва да се 
под гот вят ус ло вия за въз мож но то 
из пъл не ние на пол зот вор на и це ле-
на со че на тер мич на об ра бот ка. Тук 

се има пред вид, напр., из пол з ва не то 
на под хо дя щи ар ма ту ри, ко и то в 
про це са на тер мич на де зин фек ция 
да поз во ля ват де бит на во да с 
тем пе ра ту ра над 70 oС, кой то мо же 
да бъ де и ав то ма тич но ре гу ли ран.

В за ви си мост от сте пен та на 
тех ни чес ко обо руд ва не тер мич-
на та де зин фек ция се из вър ш ва 
на три от дел ни ни ва, ко и то се 
раз ли ча ват по сво я та ико но мич-
ност и ав то ма ти за ция:

1.С ръч но при ла га не на под-
г ря ва не то на сис те ма та и пос лед-
ва що ак ти ви ра не на вся ка от дел на 
ар ма ту ра, вкл. ръч но кон т ро ли ра не 
и про вер ка на пос ти г нати па ра мет-
ри за вре ме и тем пе ра ту ра. То зи 
на чин на из пъл не ние е спе ци фи-
чен с изис к ва не то за при със т вие 
на пер со нал.

2. При по лу ав то ма тич но то 
из пъл не ние, про це сът на под г ря-
ва не съ що се из вър ш ва ръч но, но 
от вод ни те ар ма ту ри мо гат да се 
въ веж дат по гру пи, напр. всич ки 
душ-ба те рии, раз де ле ни спо ред то ва 
да ли са към дам с ки те или мъж ки те 
ду шо ве.  От дел но то въ веж да не на 
гру пи те ар ма ту ри се из вър ш ва с по-
мощ та на ръ чен включ ва тел, ключ. 

В то зи слу чай, оба че, не мо-
же да се при ла га ав то ма тич но 
уп рав ле ние на про це са, кон т ро ла 

Управлението използва температурен 
сензор (напр.пиезоелектрически)

Фиг. 2 
Графична схема за термична дезинфекция при електронна, почасово регулирана, термостатична 
батерия

Термостат с 
температурен 
ограничител

Отвод за 
смесената вода 
към душа

Регулиране с 
помощта на ключ

Магнитен вентил, който позволява 
извършване на топлинна дезинфекция

Отвод на термостата (by-pass) за 
топлинна дезинфекция

Въвеждане на топла вода

Въвеждане на студена вода

Магнитен вентил за смесване на вода

и про то ко ли ра не то. От чи та не то и 
оце ня ва не то на пос тиг на ти те па-
ра мет ри за вре ме и тем пе ра ту ра 
се из вър ш ват съ що ръч но.

3. С по мощ та на цен т рал но 
уп рав ле ние с елек т рон но ре гу ли-
ру е ми ар ма ту ри мо же да се оси-
гу ри пъл на ав то ма тич на тер мич на 
де зин фек ция, вкл. уп рав ле ни е то, 
кон т ро ла и про то ко ли ра не то на 
па ра мет ри те, в за ви си мост от ус-
ло ви я та по учас тъ ци или по гру пи 
ар ма ту ри. Ак ти ви ра не то на де зин фе-
к ци он ния про цес в то зи слу чай съ що 
се из вър ш ва ме ха нич но, тъй ка то 
за дъл же ни я та на из пъл ни те ля за 
оси гу ря ва не на ек с п ло а та ци я та, не 
поз во ля ват ав то ма тич но въ веж да не. 

След ав то ма тич но под г ря ва не 
на сис те ма та за топ ла во да, уп-
рав ле ни е то осъ щес т вя ва пос то я нен 
кон т рол вър ху пре по ръ чи тел на та 
тем пе ра ту ра, и в слу чай, че тя 
е не дос та тъч на или е пре ви ше-
на, де зин фек ци он ни ят про цес се 
пре ус та но вя ва и се сиг на ли зи ра 
за въз ник на ла та пов ре да. Ко га то 
се пос тиг нат всич ки не об хо ди ми 
па ра мет ри (тем пе ра ту ра и вре ме), 
тем пе ра ту ра та в сис те ма та се по-
ни жа ва ав то ма тич но.

С ав то ма тич но от ва ря не на съ от-
вет ни те ар ма ту ри се из веж да и ос-
та тъч но то ко ли чес т во го ре ща во да.
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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 нти ра на към про ек тан ти те 
на енер го кон су ми ра щи сград ни ин с та ла ции,  и соб с т ве ни ци те 
на сгра ди, как то и  към сту ден ти те, обу ча ва щи се по ба-
ка ла вър с ки и ма гис тър с ки прог ра ми,  и мла ди те спе ци а лис ти 
в об ласт та на стро и тел но то про ек ти ра не, пас пор ти зи ра не, 
ек с п ло а та ция на сгра ди те (енер ге ти ка и елек т ро об за веж да не), 
сград ни оце ни те ли (в т.ч. оди то ри).

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

Кни га та е на ра 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
Добрич
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
"Зизи" ООД
"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
058 / 604 227
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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Èçäàíèå íà  "ÅÐÀÒÎ" ÀÄ 

Õàñêîâî  6300 

áóë."Ñúåäèíåíèå"67

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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Уважаеми Клиенти,
Каним Ви да посетите през месеците 

октомври и ноември
      подвижния информационен център на ЕРАТО 

пред хипермаркетите bauMax в градовете
София, Пловдив, Стара Загора, Бургас

www.erato.bg

Очакваме Ви !


