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"ЕРАТО" С ЮБИЛЕЙНО ДВАДЕСЕТО УЧАСТИЕ 
В МЕЖДУНАРОДНИЯ ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР В 

ПЛОВДИВ

ТазгодишнотоучастиенаЕРАТО
АД в Международния технически
панаир - Пловдив бе юбилейно
20-о по ред. В продължение на 2
десетилетия фирмата присъства
неизменно на този форум.

Освен със закрита площ в па-
лата 10, ЕРАТО се представи и
със станалия вече популярен де-
монстрационенкамион,оборудванс
действащи мостри на съоръжения,
собствено производство. Акцент в
представянето тази година бяха
съоръженията за оползотворяване
на биомаса, в частност дървесни
пелети. Фирмата е първият произ-
водител в страната на пелети от
дървесни частици, котли, камини и
горелки, работещи с този тип го-
риво. На практика създаде пазара
на пелети в страната.

Каквопредставляватдървесните
пелети?

Дървесните пелети са чисто,
неутрално по отношение на въг-
леродния двуокис гориво, произ-
веждано предимно от раздробена
отпадъчнабиомаса,пресованапод
високо налягане без лепило или
други свързващи вещества.

Качеството на дървесните пе-
лети зависи главно от няколко
параметъра:

- Съдържание на влага – пара-
метъркойтопоказваконцентрацията
наводав горивото.Практикатапо-
казва,чевлагатавпелетитеварира
в тесни граници между 8-10%, при
което се гарантира висока степен
намеханичназдравинанагоривото.

- Съдържание на пепел – в

дървеснитепелетиимаопределено
количество минерална негорима
маса, която е естествено абсорби-
рана или механично попаднала в
изходящата суровина или крайния
продукт.

-Механичнаустойчивост(якост)
–показваздравинатаиустойчивост-
танапелетитесрещураздробяване
при транспорт.

Ераторазработисвоясобствена
методика за категоризациянадър-
веснитепелети,асприеманетона
новиястандартнаЕС задървесни
пелети (EN 14961-2) през  2010 г.
и въвежданетона  нов сертификат
ENplus за пелети използувани в
котли за битова употреба и EN-B
запромишленипелети,използувани
в промишлени  котли, тази мето-
дика е приведена в съответствие
с европейските норми

ФирмиотГърция,Чехия,Сърбия
и Македония обсадиха павилиона
на „Ерато” още от първия ден на
есенния технически панаир под
тепетата. Холдингът записва 20-о
юбилейно участие на престижния
форум и по този повод няколко
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чисто нови свои изделия.

Непоказваните досега котли на
биогориво от „Ерато” са DakonEra
25, DaklonEra 30 и Pelletherm 30
V2.0. Специалистите коментира-
ха, че цените на новите модели
са изключително ниски. DakonEra
25, който е с мощност 25 kW и
КПД 84 %  струва 2744 лв., а
DaklonEra 30 с мощност 30 kW и
КПД 85 % - 3234 лв.  Този тип
котли са подходящи за отопле-
ние на малки битови и фирмени
обекти, като използват за гориво
дървесни пелети. Окомплектова-
ни са с пелетна горелка GP 20+,
осигуряващаавтоматизиранпроцес
на горене. Предлагат се в две из-
пълнения– залявидесенмонтаж
на горелката. Други предимста на
DakonEra  са значително по-ниски
стойности на емисиите CO, CO2,
NOx и  прах; по-икономичната ра-
бота (малък разход на гориво) и
значителнооблекченотопочистване.
Има възможност за свързване на
стаентермостатинавентиалторна
група за изходящите газове

Другата гордост на „Ерато” –

Пелетни котли DakonEra

Пелетeн котeл Pelletherm 30 V2.0
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Pelletherm 30 V 2.0  е следващо
поколение пелетен котел, с  мощ-
ност 30 kW и КПД достигащ 93%,
ебазираннаразработкатанаErato
Pelletherm25,получилзлатенмедал
намеждународниятехническипана-
ир през есента на 2008г. Котелът
е изключително иновативно техни-
ческо решение.Не е претенциозен
към качеството на пелетите. Може
даизгаряпелетисдиаметър14мм
и пепелно съдържание над 1.5%,
коитосепредлагатнапо-нискаце-
на,атовагоправииикономически
изгодно решение.

Освен котли в павилиона на
„Ерато”, който е в 10-та палата, и
е един от най-големите на пана-
ира, на два етажа, са показани и
няколко модела пелетни горелки с
автоматично запалванеGP 20+/25,
GP 20+/32 и GP 45. Горелките от
серияGPсапредназначенизаизга-
ряненадървеснипелетисдиаметър
6-8mm.Могатдабъдатмонтирани

Действаща мостра на камина PS9 Pony

Като интериорни отоплителни уреди пелетните ками-
ни се отличават със стилен и компактен дизайн
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на различни водогрейни котли, a
високата  ефективност на изгаря-
не се осъществява благодарение
на  прецизно регулирания горивен
процес. Съществуват възможности
да се влияе на параметрите им
по удобен за потребителя начин.

С камината PS9 Pony на Ерато
eкологичната енергия вече не е
лукс, тя се превръща в достъпен
комфорт за всеки дом.

PS9 Pony е автоматизирана и
използва гориво дървесни пелети
с диаметър 6 mm. Тя е идеално
решение за отопление на апарта-
менти,  вили, ваканционни къщи,
механиидругиобектисотопляема
площ от 70-80 m2.

Има микропроцесорно управ-
ление, стилен дизайн, лесна е за
обслужване и експлоатация. Регу-
лиранетонатоплиннатамощносте
модерно и не затруднява клиента.
Камината разполага с вентилатор
за топъл въздух и за отвеждане
на димните газове. Снабдена е с
интегрирани защити, има и режим
на периодично продухване на го-
ривната камера при старт и стоп,
намаляващ нуждата от често по-
чистване.

Всеки в дома може да зададе
самжеланата температура.Изклю-
чителноудобствоеседмичниятай-
мер, а дистанционното управление
е безспорно предимство.

Топловъздушнапелетна камина
PS9 Pony се монтира невероятно
лесно и най-важното за Pony не е
необходимо изграждане на инста-

лация,защотосесвързвадиректно
към комин за отвеждане на дим-
ните газове.

 Клиентите можеха да видят
и всичко най-добро от останалата
продукция на хасковската фирма,
както и на нейните партньори от
страната и чужбина.

В съседство на 10 палата, бе
паркиран и демонстрационният
автомобил на Ерато, оборудван
с действащи мостри на камина
PS9 Pony и котлите DakonEra и
Pelletherm, където клиентитеможе-
ха да се убедят на практика във
възможноститенатезисъоръжения



Алуминиеви и стъклени дизайнерски радиатори

Горелки от серията ЕRATO GP  за оползотворяване 
на пелети

Екипът на Ерато си остава едно от най-силните оръжия с които 
фирмата ще посрещне предизвикателствата на новия отоплите-
лен сезон
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ПАЗАРЪТ НА БИОПРОДУКТИ – НОВА БИЗНЕС НИША

Употребатананатуралниибиоп-
родуктиетясносвързанаспослед-
ните международни тенденции за
по-здравословениекологиченначин
наживот.Вотговорнавъзможнос-
тите, които предлага този пазар в
България, запървипътщесепро-
ведеМеждународната изложбаBio
& Eco Expo 2010. Под патронажа
наМинистерствотоназемеделието
и храните, Международна федера-
ция на движението за биологично
земеделиеиЕвропейскатаагенция
похраните,изложениетощеотвори
врати за 4 дни в НДК от 17 до 20
ноември 2010 г.


Организаторите от Виа Експо и

Българскататърговско-промишлена
палата, изцяло съпричастни към
темата, си поставят за цел – тук,
в България да популяризират еко
ибиопродуктите,коитовсравнение
с конвенционалните са по-здравос-
ловни,по-вкусни,щадящиоколната
среда и биоразнообразието. Опи-
тът, който имат организаторите,
ще е изцяло в полза на участни-
ците и ще удовлетвори напълно
очакванията им – създаването на
директни контакти между произво-
дители, вносители и собственици
на преработвателни предприятия,
дистрибутори, складове на едро и
дребно, дрогерии, аптеки, храни-
телни вериги, хотели, заведения,
СПА центрове, земеделски произ-
водители, крайни клиенти.

Bio & Eco Expo 2010 е възмож-
ност за разширяване на пазарните
позиции и ефективно средство за
налагане на нови продукти. До-
казателство за това е големият

интерес за участие от страна на
фирми, коитощепокажатизключи-
телно разнообразие от биологични
храни,напитки,козметика,бебешки
продукти, биоразградими опаковки
и биоторове.

БиокозметикатанаCattier,биог-
римовенамаркатаTerreD‘oc,Vivre
Vert -биоразградимипочистващии
перилнипрепарати-биоразградими
опаковки ще бъдат представени
от българската фирма BioConcept.

Няма да липсва и родно произ-
водство-Phytocodeеновабългар-
ска марка за натурална козметика
са със сертификация ECOCERT.
„AVIA“ е козметика за коса, тяло и
лице,съдържащахума-продуктова
серия на „Бредис” ООД.

Дрешки от 100 % органичен
памук на английската марка Frugi,
слингове, играчки от естествени
материалиипеленизамногократна
употреба ще можете да видите на
щанда на МАТАТАМА.

Софарма Трейдинг представя
продуктитенаJamiesonLaboratories
- естествени витамини, минерали,
концентриранихранителнидобавки,
билкиифитотерапия.Andechserще
присъствачрезтехнияпредставител
заБългария-БСА.Биойогурт,без
оцветители и консерванти с естес-
твени захари - с вкус на касис,
цвят от бъз, плод от бъз! Нови
Органичнинапиткиотплодове,шо-
колад и зърнени култури, биокафе
от Топ Групще изненадат приятно
посетителите.

Производители, които се инте-
ресуват от сертифициращи услуги,
ще имат възможността да получат

директни отговори на въпросите,
които ги вълнуват от „Кю Серти-
фикейшън“ АД.

Чистотата на водата, използва-
навъвфармацията,електрониката,
винопроизводството, производство-
то на безалкохолни напитки и др.
е важен показател, за което грижа
щеимаданипредставитехниказа
постигането му „Никол – Н” ООД.

Производствотонамедипчелни
продуктивБългарияеизключително
разпространено и ще удовлетвори
посетителите с присъствието на
„Герада – ГМ” ООД и др.

„Златнатаябълка”ООДпредла-
га и трите микроводорасли - АФА
от езерото Кламат, хлорела и
спирулина, ензими и пробиотици,
стволови клетки.

Въпрекитрудностите–пропуски
в законодателството, липсата на
информираност и ниските доходи
напотребителите-повечетоучаст-
ници в изложбата споделят своите
позитивниочакваниязаразвитието
на този сектор, отчитайки нараст-
ването на търсенето в световен
мащаб,кактоисилнитенипозиции
в износа на подобен род стоки.
Горепосоченитеиощемногодруги
фирми, които ще вземат участие,
ще допринесат изложението Bio
& Eco Expo да разкрие какви са
бизнес възможностите на пазара
и ще даде конкретни решения на
проблемите.

  За повече информация: www.
viaexpo.com, http://www.bcci.bg/fairs.
html

мероприятиямероприятиямероприятия
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Комплексните енергийни услу-
ги на компания „ЕРАТО“ получиха
поредното признание в България
и Европейския съюз. По време на
Шестата годишна конференция на
Българските енергийни агенции в
гр. Пловдив от 25 до 26 ноември
2010, „ЕРАТОХолдинг”АД спечели
второ и трето място, съответно с
общинаАрдиноиобщинаЧепеларе
за успешно реализирани проекти
за замяна на горивната база в
публичен сектор.

Асоциацията на Българските
Енергийни Агенции (АБЕА) на
тържествена церемония връчи
наградитенаобщините-победители
вЛига„Биомаса”иЛига„Слънчева
енергия”,състезаващисесъссвоите
постижения и в Европейската

ЕРА ТО ОТНОВО С МЕДАЛИ ОТ НА ЦИ О НАЛ НА ТА ВЕИ
ШАМ ПИ ОН С КА ЛИ ГА

Шампионска лига. Оценката беше
направена от международно жури,
което класира общините, на чиято
териториясаизградениинсталации
за отопление на биомаса, както
и фотоволтаични инсталации за
производство на електрическа
енергия.

ПроектътвЧепеларевключваше
изгражданенаотоплителнакотелна
централа тип енергийна кабина за
отопление и БГВ в ОДЗ - Филиал
Елхица. Основните дейности по
поректабяха:извършваненаенер-
гиен одит, работно, проектиране,
доставка,монтаж,пускинастройка
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на автоматизиран водогреен котел
модел Marine CSA 230 с топлинна
мощност300kW,изгарященергийни
трески и/или дървесни пелети.

Освен това в Чепеларе бе из-
градена котелна централа на база
дървесна биомаса за отопление
в ПГ по СГС Н.Й.Вапцаров – гр.
Чепеларе. Проектът включваше
доставка,монтаж,пускинастройка
на автоматизиран водогреен котел
модел Marine CSA 230 с топлинна
мощност230kW,изгарященергийни
трески, акумулуращ (буферен) съд,
осигуряващ допълнително 120 kW
топлинна мощност, гориво подава-
ща система, складово стопанство
за гориво и вътрешна котелна
инсталация.

Проектът в Ардино включваше
производство и монтаж на 4
автоматични водогерйни котли на

мощност разделена на броя на
жителите. Градовете се състезават
в три категории: до 5 000 жители,
между5000и50000жителиинад
50 000 жители.

В категория Лига Биомаса
класирането бе следното:

1. Община Банско и Бул Еко
Енергия за 10 МW отоплителна
централа на дървесен чипс;

2. Община Чепеларе, Ерато
Холдинг АД и Елидо ООД за 1
781 МW инсталирани мощности за
локалко отопление на обществени
сгради на дъвесен чипс и пелети;

3. Община Ардино и Ерато
ХолдингАДза1.2МWинсталирани
мощностизалокалкоотоплениена
общественисградинадъвесенчипс.

По време на конференцията
прокуристът на ”Ерато” АД инж.
Николай Вангелов изнесе лекция
натемаИзгражданенаотоплителна
котелна инсталация на биомаса в
МБАЛОряховоЕООД.Наработна-
та дискусия участниците изтъкнаха
тезата, че „ЕРАТО Холдинг” АД в
моментаеединственатакомпанияв
страната,коятопредлагакомплексни
услугизаенергийнооползотворява-
не на дървесна биомаса в бита,
публичнияииндустриалниясектор.

биомасасобщатоплиннамощност1
200kWизгарящидървеснабиомаса
(дървесен чипс) в МБАЛ Ардино,
СОУ “В. Левски” и НУ “Хр. Ботев”.
ПроектътефинансиранотЯпонския
доверителен фонд на Световна
банка по програмата „Инициативи,
свързанисизменениетонаклимата”
исеизпълняваотМинистерствона
земеделиетоигоритеиНационално
управление по горите.

Класирането на градовете се
извършва на база на следния
критерий: пълна ВЕИ инсталирана
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EНЕРГОСПЕСТЯВАщИ РЕ ШЕ НИЯ ЗА 
ОТОП ЛЕ НИЕ И ТОП ЛА ВО ДА

Bosch Condens: 
ком форт по тер ли ци

Кондензният котел от Bosch
предлага всичко, което може да
сежелаеотмодернияотоплителен
котел. С коефициент на ефектив-
ност 109% той е изключително
икономичен,давайкивисоккомфорт
на отопление и топла вода. И тъй
като може съвсем лесно да бъде
комбиниран със соларна система,
имате възможност да използвате
безплатната енергия от слънцето
и да намалите още повече смет-
катаси.Котелътможедазахранва
всички инсталации за отопление и
топла вода, в това число подово
отопление, без да има изискване
заминималноколичествоциркула-
ционнаводазаработатаму.Bosch
Condensеизключителнокомпактен
и спокойно намира място в някоя
ниша дори и на най-малкия апар-
тамент. И тъй като тези котли са
едниотнай-тихитенапазара,могат
безпроблемно да бъдат инстали-
рани в жилищното пространство.
Гамата котли предлага решение
за различните инсталации в апар-
таменти, еднофамилни къщи и
кооперации. На разположение са

Bosch убеж да ва с ино ва тив ни, 
ста ра тел но про из ве де ни про дук
ти. Ед нов ре мен но с то ва сме 
ут вър ден сис те мен дос тав чик на 
отоп ли тел ни сис те ми в Ев ро па. 
Пред ла га ме ця лос т ни ре ше ния за 
отоп ле ние и топ ла во да – в то ва 
чис ло тех но ло гии за опол зот во ря ва не на ре ге не ра тив ни енер гии. 

С но ва та ге не ра ция кон ден з ни га зо ви кот ли Condens, ви
со ко мощ нос т ни те со лар ни сис те ми, мно го об ра зи е то от кон
вен ци о нал ни кот ли, как то и но вия кас ка ден мо дул е да ден 
ши рок спек тър въз мож нос ти за из г раж да не на ин ди ви ду ал ни 
отоп ли тел ни ин с та ла ции. 

В цен тъ ра на на ши те сис тем ни ре ше ния сто ят но ви те 
уп рав ле ния: с тях ин с та ла ци я та на кли ен та се прев ръ ща в 
ин те ли ген т на цен т ра ла за отоп ле ние и топ ла во да.

Но во: Отоп ли тел ни мо ду ли 
Bosch Condens FM

Серията Bosch Condens FM
предлага екологичната, надеждна
кондензна техника за отопление
и подгряване на битова вода в
един компактен корпус. С вложе-
натаиновативнатехникаизпълнява
високите изисквания на клиентите
по отношение както на икономич-
ност, така и на комфорт на топла
вода. Модулът заема минимално
място, а инсталацията става бър-
зо благодарение на предварително
монтираните, готови за свързване
компоненти. Той е оборудван с
обемен бойлер с техника на сло-
есто пълнене, чрез която водата в
бойлера се съхранява на обособе-
ни температурни слоеве. Мощната
серпентина подгрява за кратко
време до зададената температура
само определено количество вода
в горната част на бойлера, което
наслоява отгоре в бойлера. При
тази техника комфортът на топла
вода на бойлер с обем 75 литра
се равнява на обикновен бойлер
с обем 150 литра и така се ико-
номисва освен място и природен
газ. На разположение са  котли с
отоплителна мощност 22 и 30 kW.

Звез д на та двой ка на 
отоп ли тел ния не бос к лон:
Кон ден з на тех ни ка и 
со лар на сис те ма

Едно от най-енергоефективните
системни решения на бъдещето
е комбинацията от икономичната
кондензна техника със слънчевата
енергия–защотоидвететехнологии
сана челнипозициипоотношение
на ефективност, екологичност и
комфорт. Инвестицията в система
с възобновяеми източници, каквато
есоларната,покриваоколо70%от
разходите заподгряваненабитова
вода. Така тя дава независимост
от растящтите цени на горивата и

едноконтурни котли с отоплителна
мощност 14, 22 и 42 kW, както и
двуконтурни котли с мощност за
битова гореща вода 28 и 35 kW.

отопление отопление отопление
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продължава да служи още дълго,
след като се е изплатила. Освен
това соларната система подпомага
работата на газовия котел и по то-
зи начин удължава неговия живот.

SolarInside Control Unit: 
ин тег ри ра на со лар на 
оп ти ми за ция

Благодарение на активната
функция за соларна оптимизация
на Bosch-управленията за газови
котли се спестяват допълнителни
15% при подгряването на битова
вода. Тя функционира по следния
начин: щом котелът и соларните
колектори Bosch заработят, управ-
лението започва да събира емпи-
рични данни за метеорологичното
време и местоположението. Когато
сутрин слънцето огрее, управле-
нието разпознава подгряването на
колектора и изчислява моментния
соларен добив. Получената стой-
ност се сравнява със събраните
данни. Патентованият от Bosch
метод за соларна оптимизация
изчислява каква е вероятността,
този соларен добив да стигне за
подгряването на битовата вода.
Ако вероятността е достатъчно

голяма, управлението позволява
температуратавбойлерадападне
до 60о, като температурата може
да се настрои индивидуално и на
по-нискастойност–минималнодо
45о.Когатообитателитеконсумират
топлавода,отоплителнатасистема
преминававStand-by-режим,ноне
се включва веднага. Така водата
в бойлера може за кратко време

след това да бъде дозаредена
със слънчева енергия. Ефектът на
SolarInside Control Unit: за подгря-
ванетонабитовавода сеизползва
повече соларна енергия, отколкото
при обикновените комбинации кон-
дензенкотел-соларнасистема,което
се отразява положително не само
финансово, но и по отношение на
комфорта на топла вода.



4/2010 13

ОТНОСНО ПАРАМЕТРИТЕ НА МИКРОКЛИМАТА В БЪЛГАРСКИТЕ 
ДОМОВЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИТЕ ДАННИ ОТ 

ПРОЕКТА ALLHOME 
Автори: маг. инж. М. Иванов, aсист. маг. инж.  Д. Марков, проф. дтн П. Йорданов  ТУ София

микроклимат микроклимат микроклимат

Настоящата статия представя част от получените, 
в рамките на проекта ALLHOME, експериментални данни 
за основните параметри на микроклимата (температура и 
относителна влажност на въздуха в помещенията, както и 
концентрация на въглероден диоксид CO2) в  домове в два 
големи индустриални града на България – София и Бургас

Полевите изследвания по международния проект ALLHOME 
са проведени в България през периода 2004  2005 година от 
Центъра за изследване на микроклимат енергия и околна среда 
(CERDECEN), с участието на Датския Технически университет. 
Получените данни за състоянието на микроклимата в жилищ
ните помещения показват несъответствие с препоръчител
ните норми за средата, което неминуемо води до влошаване 
на комфорта на обитателите, а също така и до сериозни 
здравословни проблеми, особено при децата, които прекарват 
поголямата част от времето си в затворени помещения.  

Всъвременнотообществохора-
та прекарват по-голямата част от
времетосивзатворенипомещения
[2,8,11]. Доказано е, че всички па-
раметри на въздуха в затвореното
помещение оказват значително
влияниевърхучовешкото здравеи
комфорт[1,6,15].Въздухътсъдържа
широкспектъроторганичниинеор-
ганичнипримеси.Замърсителитена
въздухаипрахтавжилищатаимат
различен произход. Техни източ-
ници са: строителните материали,
почистващите и хигиенизиращите
продукти, повърхността на мебе-
лите, телевизори и други домашни
електроуреди,отоплениетоствърди
горива, цветята, тютюнопушенето,
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готвенето и други домашни дей-
ности, както и самите обитатели и
техните домашни любимци [11,15].
Към споменатите до тук фактори,
се добавят и осъзнатите и нео-
съзнати навици на поведение на
обитателите,коитоиматзначителен
ефектвърхукачествотонавъздуха
в затворените помещения, както и
върху микроклимата като цяло [7].

Вътрешната климатична среда
претърпявасериознипроменипрез
последнитедесетилетия.Установе-
ное,чевъздухообментътвдомове-
тевсеверноевропейскитедържави
е намален драстично през измина-
лите години, поради предприетите
мерки за намаляване разходите за
енергия, вследствие повишаването
на цените и за крайните потреби-
тели [2,10,11,15]. Строителството
на жилищни сгради в източно
европейските страни, включително
България, също се ориентира към
принудителнозапечатваненадомо-
вете, т.нар. саниране. Но тъй като
в по-голямата си част, жилищните
сгради са без организирана венти-
лация, неадекватно приложеното
"саниране"довеждадопонижаване
на притока на външен въздух до
обитаемите помещения. От своя
странатоваводидоповишаванена
концентрациятаназамърсителитев
затворенитепомещения,кактоидо
проблемисвлагатаисразвитието
на мухъл в тях.

Съществува общоприет консен-
сус за връзкатамежду понижените
нива на въздухообмена и респира-
торните проблеми на обитателите
[1,6,11,15]. Особено засегнати в
това отношение и определени
като рискова група са децата,
които несъзнателно и в повечето
случаи принудително прекарват
по-голямата част от времето си
в затворени помещения (в дома,
детска градина, училище). Според
IOМ (Institute of Medicine, 2000) [6]
децатасапо-податливинафактори
в заобикалящата ги среда, предиз-
викващи алергии и симптоми на
астма,отколкотовъзрастнитехора.
За това е от изключително значе-
ние изучаването на параметрите
на микроклимата в помещенията
обитавани от деца, каквато е и
целтанапредставенотоизследване.

Проектът ALLHOME

Проектът ”ALLHOME” започва

през 2004 година и се фокусира
върхувъздействиетоназатворената
домашна климатична среда върху
симптомите на алергии и астма
при децата на възраст между 2 и
7 години, живеещи в два големи
индустриални града на България
– София и Бургас [4,8,9,11,12].
Партньори по проекта са Техниче-
ски университет – София, Датски
техническиуниверситетиАсоциация
„Астма”– гр.София.Изследването
е извършено по модел на проекта
„Dampness in Buildings and Health”
(‚Влага в жилищата и здраве‘), за-
почнат вШвецияпрез 2000 година
[2,3]. Като основна цел на проекта
ALLHOME се откроява събирането
наинформацияотноснохарактерис-
тиките на типичните за България
жилищни помещения, както и за
параметритенасъществуващиявъ-
трешен климатиразличнирискови
фактори(тютюнопушене,хранител-
ни навици, домашни любимци и
др.)запояватанаалергиииастма
при децата.

Проектът”ALLHOME”еразделен
надвечасти.Първатачаствключва
епидемиологично проучване чрез
въпросници, съдържащи въпроси
относно здравословното състояние
насемействотоидетето,жилището
обитаваноотдетето,хранителните
навицивсемейството,наличиетона
домашниживотни,тютюнопушенето
в дома и др. Втората част пред-
ставлява изследване включващо
посещения от инспектори и физи-
чески измервания на параметрите
на микроклимата в жилищните
помещения, както и медицински
изследвания на определена група
деца,взелиучастиевпърватачаст.
За първата част са поканени да
отговорятнавъпроситеродителите
на 12982 деца, живеещи в горес-
поменатите градове. Родителите
на 4479 деца върнаха попълнен
въпросник, което представлява
34,5 % отзивчивост.

По време на втората част на
изследванетосапосетенииинспек-
тиранидомовете на 350 деца.Във
всекидоминспекторитеизвършваха
следните дейности:

Органолептична оценка на ка-
чеството на въздуха в дома, както
и на състоянието на огражденията
итяхнотопокритие-целтанаоцен-
ката е да се събере информация
относноналичиетонавидимипетна
отвлага,мухълиликондензацияна
водните пари върху огражденията.

Събиране на проби прах от
леглото на детето, от пода в дет-
ската стая и в дневната, както и
от повърхности разположени над
зоната на дишане в детската стая
– целта е да се оцени наличието
наспоринамухълиплесен,акари,
полени и фталати в праха

Организираненамониторингна
параметритенавъздухавдетската
стая – измерване на температура-
та и относителната влажност на
въздуха, както и на обемната кон-
центрациянавъглеродниядиоксид

Охарактеризиране на жилищ-
ната среда – местоположение на
жилището, строителни материали,
покритиянаогражденията,типврати
и прозорци, наличие на топлоизо-
лация, мебелировка, наличие на
черна техника

Охарактеризиране на навиците
на семейството – почистващи пре-
паратиипроцедури,проветряване,
спане.


Данни за климата в периода

на изследването (1.12.2004 –
31.03.2005) за София и Бургас са
получени отНационалнияинститут
пометеорология и хидрология към
БАН.

По време на инспекциите са
проведени измервания, с обща
продължителностот13961.55часа,
на температурата и относителната
влажностнавъздуха,кактоинаоб-
емнатаконцентрациянавъглероден
диоксид в 316 спални помещения
(втаблица1епредставенапо-под-
робна информация). В таблица 2
епредставенаинформацияотносно
продължителността на мониторинг
напараметритенавътрешнатасре-
дапоградове.Обобщенирезултати
и анализи от тези измервания са
представени по-долу.

Резултати

Температуранавъздухавспал-
ните помещения:

Измерените температури на
въздуха в домовете в Бургас са
в интервала от 4.7 до 40 оС, а в
София в интервала от 8.9 до 30.1
оС. Осреднената по време на пе-
риода на измерване  температура
на въздуха в домовете в Бургас
се изменя в диапазона от 6.8 до
33.5 оС  със средна стойност 20.4
оС, а заСофия тозидиапазоне от
15.4 до 27.3 оС със средна стой-
ност21.5оС.Среднатастойностна
минималнитеизмеренитемператури
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в Бургаските домове е 16.7 оС, а
на максималните температури е
23.3 оС, за София тези стойности
са съответно 18.4 оС и 23.1 оС.
Разпределението по интервали на
наблюдаванитеслучаисминимални,
средни и максимални температури
в домовете в двата града е пред-
ставено на фигура 1.

Минималната температура

Минималната температура на
въздуха в спалните помещения на
Бургаските домове най-често е в
интервала [16,18] оС–в49случая,
средната температура на въздуха
най-често е в интервала [18,20] оС
– в 49 случая, а максималната в
интервала [20,22] оС–в46случая.
За София тези данни са както
следва: минимална температура в
интервала [18,20] оС – 52 случая,
средна температура в интервала
[20,22] оС – 65 случая, и макси-
мална температура  в интервала
[22,24] оС – 71 случая. Очевидно

Табл. 1 Основни характеристики на част втора от проекта ALLHOME  

Табл. 2 Разпределение на продължителността на мониторинг по времетраене

  

 168 159 160 5448.96 10:50:00 19.12.2004 18:58:48 10.02.2005

 182 155 156 8512.59 15:59:49 03.01.2005 19:27:18 28.03.2005

 350 314 316 13961.55 10:50:00 19.12.2004 19:27:18 28.03.2005


  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 %   % 
0 12 1 0.63 1 1 0.64 1

12 18 0 0.00 1 0 0.00 1

18 24 5 3.13 6 0 0.00 1

24 30 76 47.50 82 0 0.00 1

30 36 37 23.13 119 0 0.00 1

36 48 19 11.88 138 47 30.13 48

48 60 16 10.00 154 85 54.49 133

60 72 1 0.63 155 10 6.41 143

72 84 2 1.25 157 7 4.49 150

84 96 0 0.00 157 0 0.00 150

96 108 2 1.25 159 0 0.00 150

108 120 1 0.63 160 3 1.92 153

120 132 0 0.00 160 3 1.92 156

 11.27  4.63

 119.38  122.42



 

  

 
 

 

Фиг. 1 Разпределение по интервали на наблюдаваните минимални, 
средни и максимални температури на въздуха в спалните помещения 
в Бургас и в София

средно взетите температури в Со-
фия са с около 2 оС по-високи от
тези в Бургас. Причините за това
могат да бъдат различни както
обективни (вида на отопление и
климатизация), така и субективни
(навици, поведение и култура на
обитателите). 

Относителна влажност 
на въздуха
 
Измерената относителна влаж-

ност в спалните помещения на
Бургаските домове е в диапазона
от 17 до 87.9 %, а в Софийските
от16.5до88.1%.Разпределението
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по интервали на наблюдаваните
случаи с минимални, средни и
максимални стойности в домовете
в двата града е представено на
Фигура 2.

Относителнатавлажностнавъз-
духаефизическипараметър,който
неносидостатъчноинформацияза
да бъде сравняван и анализиран
самостоятелно, поради което в
моментасеизвършваобработкана
даннитепоотношениенаабсолют-
ната влажност и температурата на
оросяваневспалнитепомещенияна
Бургаските и Софийските домове.

Концентрация на въглероден 
диоксид в помещението

Разпределението по интервали
на наблюдаваните случаи с мини-
мални, средни и максимални стой-
ностинаобемнатаконцентрацияна
въглеродендиоксидспалнитепоме-
щениянаБургаскитеиСофийските
домовеепредставенонафигура3.
Регистрираните стойности на този
параметървБургассавинтервала
[397, 5202] ppm, а за София те са
в интервала [380, 5257] ppm. Ос-
редненатаповременапериодана
измерване концентрация на СО2 в
спалнитепомещениянаБургаските
домовесеизменявдиапазона[558,
3441] ppm със средна стойност
1283 ppm, а за София данните
са съответно диапазон [538, 2882]
ppmсъссреднастойност1266ppm.
Среднатастойностнаминималните
измерени концентрации на СО2 в
Бургаските домове е 503 ppm, а
на максималните е 2405 ppm, за
Софиятезистойностисасъответно
430 ppm и 2505 ppm.

Минималната концентрация на
СО2вспалнитепомещениявдвата
граданай-честоевинтервала[380,
840] ppm – 149 случая в Бургас и
152вСофия.Средната концентра-
ция наСО2 в спалните помещения
най-честоевинтервала[1040,1570]
ppm – 70 случая в Бургас и 54 в
София. Най-често максималната
концентрация на СО2 в спалните
помещения на Бургаските домове
е в интервала [1570, 2000] ppm –
36 случая, а вСофийските - [2000,
2500] ppm – 37 случая. Според
докладите от изследването, в по-
мещенията с измерена стойност
на концентрация на въглероден
диоксид около и над 1296 ppm се
наблюдават повече видими про-

блеми свързани с влажността на
въздуха в помещението. Високите
концентрации на СО2 са пряко
свързаниснамалениявъздухообмен
в помещението, с други думи с
липсата на проветряване, и могат
да бъдат индикатор за проблеми
свързани с качеството на въздуха,
както и с респираторни проблеми
при обитателите.

Заключение

При повече от половината из-
следвани спални помещения на
деца са констатирани завишени
ниванаконцентрациянавъглероден
диоксид,завишениниванаабсолют-
на влажност, както и температури
извън препоръчителните норми за
съответния период.

Изследванията в проекта
ALLHOME показват необходимост
отспециалновниманиепоотноше-
ниенамикроклиматавзатворените
помещения както при саниране на
сградите, така и при самото им
обитаване, включващо редовно и
регулирано проветряване. По този

Фиг. 2  Разпределение по интервали на наблюдаваните минимални, 
средни и максимални стойности на относителната влажност на 
въздуха в спалните помещения в Бургас и в София

Фиг. 3 Разпределение по интервали на наблюдаваните минимални, 
средни и максимални стойности на концентрацията на СО2 в спал-
ните помещения в Бургас и в София

Ли те ра ту ра

ASHRAE ANSI /ASHRAE 
Standard 55-2004, “Thermal 
Environmental Conditions for 
Human Occupancy”, 2004; 

Bornehag CG., Sundell J., 
Hagerhed L., Jason S., and the 
DBH study group. „Dampness in 
buildings and health. Dampness 
at home as a risk factor for 
symptoms among 10 851 
Swedish children (DBH-step 
I)”, Proceedings to Indoor Air 
conference 2002, 431-436. 
2002; 

Bornehag CG., Sundell J., 
Bonini S., Custovic A., Malmberg 
P., Skerfving S., Sigsgaard 

начин ще се постигне значителна
икономия на енергия, заедно с
добър комфорт на обитателите,
повишаване производителността в
тяхната дейност и здравословна
среда. 

[1]

[2]

[3]



4/2010 17

T., Verhoeff A., „Dampness in 
buildings as a risk factor for 
health effects, EUROEXPO – 
a multidisciplinary review of 
the literature (1998–2000) on 
dampness and mite exposure 
in buildings and health effects”, 
Indoor Air 2004a, 14, 243–257, 
2004;

D z h a r t o v  V . ,  M a r k o v 
D., Naydenov K., ”Indoor 
Environment Characteristics 
in Dwellings in Sofia”, Indoor 
Air 2008, 17-22 August 2008, 
Copenhagen, Denmark – Paper 
ID: 1054, 2008;

Emenius G., Korsgaard J., 
Wickman M., „Window pane 
condensation and high indoor 
vapour contribution - markers of 
an unhealthy indoor climate?” 
Cl in  Exp Al lergy 2000; 
30(3):418-25, 2000;

Institute of Medicine, “Clearing 
the air. Asthma and Indoor 
Air Exposures”, The National 
Academy Press, Washington, 
2000;

Ivanov M. ,  “ Indoor  a i r 
quality improving potential 
of the human behaviour”, 
“Computational Engineering”, 

Sixth international course for 
young researchers, Pamporovo, 
Bulgaria, proceedings, 2010

Kolarik B., Naydenov К., Larsson 
M., Bornehag CG., Sundell 
J., “The association between 
phthalates in dust and allergic 
diseases among Bulgarian 
children”, Manuscript (version 
11.03.2007), 2007;

Найденов К., Попов Т., Марков 
Д., Меликов А., „Влиянието 
на тютюнопушенето върху 
алергичната заболеваемост 
при деца на възраст от 2 до 
7 години живеещи в София и 
Бургас”, Съвременна Медици-
на, брой 4, стр. 13-19, 2007; 

Naydenov K., Markov D., 
Melikov A., Bronehag C-G., 
Sundell J., ”Carbon Dioxide 
Concentration Measured in 
Bulgaria Included in the 
ALLHOME-2 Study”, Indoor 
Air 2008, 17-22 August 2008, 
Copenhagen, Denmark – Paper 
ID: 932, 2008;

Naydenov K., “PhD Thesis on 
the Association between Home 
Exposure and Asthma and 
Allergies among Children in 
Bulgaria with Special Reference 

to Dampness, Phthalates, 
Smoking and Pet Keeping”, 
Denmark Technical University, 
ICIEE, February 2007;

Naydenov K., Melikov A., 
Markov D.,  Stankov P., 
Bornehag CG., Sundell J., “A 
comparison between occupants’ 
and inspectors’ reports on home 
dampness and their association 
with the health of children: the 
ALLHOME study”, Building and 
Environment (submitted on 11-
03-2007), 2007;

Naydenov K., Popov T., 
Bornehag CG., Mustakov T., 
Sundell J., Melikov A., ”The 
association of pet keeping 
at home with symptoms in 
airways, nose and skin among 
Bulgarian children”, Pediatr 
Allergy Immunol, (submitted on 
11-12-06), 2006; 

Sundell J., Kjellman M., “The 
air we breathe indoors. The 
significance of the indoor 
environment for allergy and 
hypersensitivity. Summary of the 
scientific knowledge”, National 
Institute of Public Health, 
Stockholm, Sweden, 1994;

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]



4/201018

чествания чествания чествания

ЗММ ХАСКОВО ОТБЕЛЯЗВА 40-ГОДИШНИНА 
С 1 МЛН. ИНВЕСТИЦИЯ

Робот за заваряване вдига производителността и повишава 
качеството на топлотехниката, изработвана от дъщерната 

фирма на "Ерато"

Интервю с Петър Андреев - директор на ЗММ
Автор: Деян Динев

Гн Андреев, ЗММХасково 
отбелязва своята 40годишнина. 
Нека припомним кога е създаден 
заводът и какво е било неговото 
производство в началото.

ЗММ е основан през 1970-а
катозаводзаметалорежещифрези.
Първата година са произведени
10 фрези, които са продадени за
нуждитенамеханотехникумите.По-
късно започва производството на
възли за агрегатни машини, които
се доставят за ЗММ-София, ЗММ-
Русе и ЗММ-Силистра. Така е до
1989 г., когато идва демокрацията.
Любопитното е, че заводът никога
не е откриван официално с рязане
на лента от официални лица. За
сметка на това все още го има.
Докато доста други заводи са с
първа копка от Тодор Живков, а

днес вече не същестуват.

Кои са били найтрудните го
дини за оцеляването на завода?

ЗММ оцеля, защото успя по
време на приватизацията да мине
по един много по-добър път в
сравнение с други заводи. Нямам
предвид, че сме минали през
някаква специална приватизация,
напротив - бяхме в масовата при-
ватизация. 55% бяха закупени от
Фонд „Напредък“, те се опитаха по
схемата за източване на фирмите
да го направят и с нас. Възпроти-
вихме се като ръководство, не им
разрешихме и тогава те решиха
да продават. „Ерато холдинг“ купи
55% и благодарение на това, че
те повярваха в нас, че можем

да продължим да действаме като
предприятие - бяхме минали вече
на дървообработващи машини,
успяхме да създадем добра гама
от тези машини. Наложихме се и
на европейския пазар - около 90%
от продукцията ни беше за износ.
Така се държахме допреди 2 г.,
когато дойде кризата.

Как се отрази кризата на 
вашето производство?

Тя ни свари с достамашини на
склад. Изведнъж рухнаха европей-
скитепазари,ниепървигоусетихме
още през април 2008-а. Страната
го усети към края на годината. То-
гава от „Ерато“ ни подадоха ръка
за втори път. Направихме много
сериозна програма във връзка с
производството на котли и горел-
ки за топлотехниката. И вече 2 г.
това производство е с предимство,
основно за българския пазар. Това
успядазапазиединдобърколектив
от кадри и оборудване.

След 1989 г. имаше лутане,
докато уцелим това, което да про-
извеждаме. Още повече, че като
коопериранопроизводствонебяхме
излизали самостоятелно на пазар.
Отначалозапочнахмесопаковачна
техника,смашинизаколбасарската
промишленост. Полека-лека се на-
сочихме към дървообработващите
машини. Създадохме добра гама
отпетвидачетиристраннофрезови
машинии заедноседнапрофилна
фреза с един шипорез оформихме
околодесетинавидамашини.Стях
излязохме на европейския пазар:
Италия, Чехия, Германия, Унгария,
Полша,Русия,Румъния,Македония,
Гърция, Турция, дори и Англия.
През последните 2 години навлезе
производството на машини за био-
маса и топлотехника - това, което
е предмет на дейност на „Ерато“.
Тези за биомаса са машини за
производство на чипс и на пелети
- модерните горива.

Във време на криза е труд
но да се съхранят работните 
места. Как се справяте с този 
проблем?

В най-добрите си години по
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временасоциализмаЗММестигал
максимум до 240 човека. Толкова
са и заетите в европейските за-
води и сега, като идват нашите
чуждестраннипартньори,казват,че
заводът ни е много хубав и голям.
Съхранихмезавода,апрезпослед-
ните 10 г. инвестирахме, вкарахме
нова техника, така че да можем
да отговорим на технологичните
изисквания на пазара.

При нас наистина работят хора
с висока квалификация, нашето
технологичнооборудванегоизисква.
Нямаме работници с по-ниско от
среднообразование,повечетосасъс
средно специално. Имаме и доста
инженери, които работят в самото
производство. Смея да твърдя, че
заплатите са едни от най-високите
в града. Средната е 750 лв., при
нас осигуряването е твърдо върху
цялатазаплата,винагиебилотака.

Нямаме неизплатена заплата - на
15-и в 17 часа няма човек, който
да не може да си изтегли парите.

Каква е вашата рецепта за 
излизане от кризата?

Допредикризатапроизвеждахме
380 до 400 машини на година и
от тях сме продавали максимум
30-40 на вътрешния пазар, което
правеше 10%. Другото беше за
износ. Ние влязохме в кризата с
много добри складови налично-
сти. И сега успяваме по малко от
склад, по малко от производство
да оцеляваме в тези времена.
Нашата идея по време на кризата
бешедасъздадемновипродуктив
топлотехниката, така че когато тя
приключи, да сме готови с новите
изделиянапазара.Хвърлихмедос-

та инвестиции в развойна дейност.
През миналата година създадохме
нова фирма - „Екотерм проект“,
в рамките на „Ерато холдинг“. В
нея са 8 човека инженерни кадри
- конструктори. Ползваме такива
специалисти от София и двама от
Чехия. Така вече сме създали 8
новивидакотлиигорелки,коитоса
с абсолютно ниво като технология
и с много добри цени. Есенният
техническипанаирвПловдивбеше
първотомясто,къдетогипоказахме.
Новите ни котли „DakonEra“ може
да си ги позволи всяко семейство.
Показахме и горелките към тях,
които могат да се монтират към
другикотли.Имамеималкопо-лук-
созен - „Pelleterm30“,30-киловатов
пелетен котел. По-скъп е, но може
дагорипелетиспо-нискокачество.

Полека-лекаотлепямеотдъното
и очакваме, че към тях ще има
голямо търсене. Това го показа
интересът на панаира, а и преди
това.Имамеразговори сфирмиот
ИталияиФранция,стававъпросза
много големи количества. Сега в
ЗММ работят 91 човека, от които
45 се занимават с топлотехника,
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очакваме догодина техният дял да
бъде утроен. 120-130 човека ще
достигнат хората, които се зани-
мават с топлотехника.

Възможно ли е да се инвес
тира по време на криза?

Във връзка със заваровъчната
дейност, която е доста голям про-
центотработатас топлотехниката,
на моето бюро е документът за
покупка на заваровъчен робот. Той
щебъдедоставенследващиямесец,
догодина се надяваме да вземем
ощедваотИталия.Тукинвестицията
е много голяма - говорим за 150
000-180 000 евро на бройка. Око-
ло 1 000 000 лв. ще инвестираме
само за заваряването. Целта е да
увеличим производителността на
труда и качеството на изделията.

Това няма ли да доведе до 
съкращения на заварчици?

Напротив,ниесегаразполагаме
с11човеказаварчици,коитосакъм
топлотехниката. По програмата за
догодина те трябва да станат 35
души. Тяхната работа ще е една
предварителна подготовка, едно
прикапване,задастигнатнещатадо

робота.Имаменамерениепрез2011-
а да назначим още 30-40 човека.
През последните месеци на нашия
сайт периодично излизат обяви, че
търсим заварчици и шлосери. Не
бързаменаведнъжданазначаваме,
защотосесъобразявамеисъссамия
ръст на производството.

Накраябихжелалдасеобърна
към колектива на завода и да ги
поздравязавсичко,коетосанапра-

вили. Аз съм тук от 33 г., повечето
хора са също оттогава, дори има
и от по-отдавна. Благодаря им за
направеното, за да може ЗММ да
го има. Освен 40-годишнината на
ЗММ, на 8 октомври празнуваме
и Деня на машиностроителя. На
всеки празник съм го повтарял - с
такива хора и такъв колектив съм
сигурен, че ЗММ ще го има и за
в бъдеще.
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БИОМАСА

Би о ма са е всич ко, ко е то въз ник ва в про це са на неп ре къс
нат кръ гов рат в при ро да та ка то ре зул тат от слож ни те 
хи ми чес ки про це си. По я ва та на би о ма са та е не мис ли ма без 
слън це, во да и ми не рал ни ве щес т ва. 

В рас те ни я та про ти ча фи зи кохи ми чен про цес на ре чен 
фо то син те за. При на ли чи е то на слън че ва свет ли на рас те ни
я та пре об ра зу ват въг ле род ния дву о кис и во да та в глю ко за и 
кис ло род. Кис ло ро дът се от де ля в ат мос фе ра та, след ко е то 
се из пол з ва за ди ша не от жи ви те ор га низ ми. От прост 
мо но за ха рид на глю ко за та се об ра зу ват послож ни по
ли за ха ри ди. Впос лед с т вие по ли за ха ри ди те из г раж дат 
кле тъч на та сте на на рас ти тел ност та  би о ма са. 

биомаса биомаса биомаса

По тен ци а лът на би о ма са та 
в све та

Преобладаваща част от по-бед-
ните региони на света разполагат
с огромен потенциал от биомаса.
Ставадумазаазиатските,африкан-
ските и южноамерикански региони.
Важни условия за технологичното
усвояване на биомасата е матери-
алътда сеоползотворява вмакси-
мална степен и с оглед опазване
на природната среда. Много често
населението от по-бедните райони
не спазва подобни изисквания и в
стремежа си къмбърза печалба от
продажбата на дървесина, както и
при подготовката на земи за сеит-
ба на земеделски култури жестоко
опожарява гори и обработваеми
площи. По този начин се ликви-
дира значителна част от ценния
материал на биомасата,  унищо-
жават се растителни и животински
видове, причиняват се природни
катастрофи....

Голяма част от населението на
развитите райони, съзнава тази
опасност, но в същото време не
прилага необходимите действия,
задаяпредотвратява.Обикновено
хората не са склонни да ограни-
чават потребностите си и затова,
колкото по-богата и по-развита е
еднаобласт,толковатехнитеизиск-
ванияипретенцииставатпо-силни
и по-трудно преодолими.

Значително е количеството би-
омаса, което се създава при отг-
лежданетоназемеделскикултурии

добитък, при склади-
рането на отпадъци,
при поддръжката на
зелените площив об-
ществения сектор или
преработката на отпадни во-
ди.Вблизкитегодининесъществува
никаква опасност от изчерпване на
тези източници на биомаса.

С по ви ша ва не це ни те на фо-
сил ни те го ри ва ка то неф та, при-
род ния газ и въг ли ща та ин те ре сът 
към би о ма са та на рас т ва.

                                                                                                             
Възможно е  да се стигне до

локалноизчерпваненаприродните
ресурси, основно в защитените те-
ритории, но това по-скоро е свър-
зано със социално-икономическото
развитиенаконкретнитерегиони.В
случай, че сравнително бързо се
достигне  състояние на равнове-
сие, закономерно ще се увеличи и
ценатанавсеощемалкоизползва-
нитедосегаизточницикатоотпадна
дървесина, стърготини или слама.

Биомасата днес е сравнител-
но евтина, но нейното по-голямо
оползотворяване се възпрепятства
от високата цена на технологиите
за нейната обработка и усвояване
в сравнение със съоръженията за
изгаряне на фосилни енергийни
източници.

Най-големиятпроблеменедоста-
тъчнотоосъзнаваненапредимствата
ивъзможноститезаоползотворяване
на биомасата от страна на насе-
лението. Много често проблемът е

в  наивното икономическомислене
на хората. Те като че ли не искат
да осъзнаят, че на практика всяка
енергия е скъпа и не е възможно
да си доставят евтина енергия без
да положат необходимите усилия
или да направят предварителни
инвестиции.

Оползотворяванетонабиомасата
може да бъде евтино само ако и
съоръженията, напр. за отопление,
предоставятнеобходимитетехничес-

кипараметри,
подходящи за нейното
усвояване.Следователнонее въз-
можно в старите и неефективни
котелнинавъглищаиликоксдасе
извършваизгаряненадървесинаи
дасемисли,чепроблемътерешен.
Това далеч не е така просто. Ста-
рите котли често са с ефективност
до60-70%иприизгаряненадруго
горивоефективносттаимне сепо-
добрява,анапротив-допълнително
се понижава. Така на пръв поглед
евтината отпадна дървесина едва
ли ще бъде по-изгодна, или пък
екологичните параметри на горив-
нитепроцесищебъдатсъществено
по-добри,отколкотоприизгарянето
на въглища.

За да проследим процеса на
усвояване на биомасата последо-
вателно ще разгледаме отделните
видовебиомаса, така чеда преце-
нимтехнитеположителнистрани,да
обърнемвниманиенанегативитеи
дапосочимпотенциалнитевъзмож-
ности за бъдещо развитие.

Видове биомаса
- трупна отпадъчна дървесина
- клони и корени
- дървесни брикети
- дървесни трески
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- стърготини и чипс
- дървесни пелети
- дървесен прах
- течни горива от дървесина
- бионафта
- слама, нискокачествено жито
- утайки и отпадъци 

Пла ни ра не на про це са за ус-
во я ва не на би о ма са та    

Много важен механизъм за
ефективното усвояване на енерги-
ята и на енергията от биомаса е
комуналното енергийно планиране.
На ниво община, микрорегиони и
региони е необходимо да се изра-
ботиистратегическидасеобмисли
системазаусвояваненаотделните
енергийни източници. Голяма част
от общините и регионите в Слова-
кия нямат никакво отношение към
комуналното енергийно планиране.
Въпреки отварянето на пазара и
категоричнатапозициянацентрално
ниво газифицирането на общините
все още e един от абсолютните
приоритетивъввсичкипредизборни
програми на кметовете и предсе-
дателите на автономни админист-
ративни единици. Затова природен
газсеизползваивобласти,където
условиятазаусвояваненавъзобно-
вяемиенергийниизточницисамного
подходящи, а в същото време се
разчита на икономически неизгод-
ното използване на природен газ.

Потенциалътотбиомасавгорите
е огромен и когато не се усвоява
протича процес на разлагането й,
прикоетооколнатасредасепрена-
товарвасметан,атой,кактознаем
е основенфактор за създаване на
парниковия ефект.

В то зи сми съл най-доб ри въз-
мож нос ти за по лез но то и еко ло-
гич но ус во я ва не на при род ни те 
да де нос ти има об щи на та.

Нейните представители следва
да гледат в перспектива и да из-
работят съответните нормативни
актове за енергийно планиране с
цел дългосрочно развитие на об-
щината и усвояване на средства-
та, предоставяни от Европейската
комисия или от други програми за
развитие.

Интересът на регионите и об-
щините не трябва да бъде със-
редоточен само съм добива на
енергия,ноикъмвъзможноститеза
предоставяненаалтернатива,която
да създаде оптимални условия за
естествено равновесие между чо-
века и природата с тенденция за
постоянно развитие.

Комуналнотоенергийнопланира-
не е действително важен елемент.
Липсатанапланираневпроцесана
оползотворяваненавъзобновяемите
енергийниизточници,вкл.набиома-
сата създава хаотичен напредък,
при който единици ще успеят да
се справят успешно с усвояването
им, без това да доведе до необхо-
димия синергичен ефект. Тойможе
да се постигне само ако общината
еподготвиланеобходимитеусловия,
а населението и предприемачите
изпълняват нейната ясна и кате-
горична стратегия.

Труп на от па дъч на дър ве си на

При усвояване на природните
източници действа и се прилага
принципа, че по-качествената су-
ровина служи за производството
на продукти, които са с по-голяма
себестойностичиетопроизводство
еспо-високадобавенастойност.В
духанатазифилософиядървесина-
тасеизползваприоритетнокатосу-
ровиназамебелнатапромишленост,
по-нискокачественатадървесинасе
усвоява от  хартиената промишле-
ност,асамонай-нискокачествената
дървесина се използва за произ-
водството на енергия. Естествено,
при усвояване на суровината, мно-
го често различните икономически
приоритетинамиратобщипресечни
точки на взаимно сътрудничество.

При ра зум но от но ше ние към 
при род ни те ре сур си, пре по ръч-
ва ме за енер гий ни нуж ди да 
се опол зот во ря ва не ка чес т ве на 
дър ве си на, ко я то ина че труд но 
мо же да бъ де из пол з ва на за 
дру ги це ли.

Некачественадървесинаможеда
сенамеривдостатъчноколичество
в горите, след поддръжката на об-
щественитезелениплощи,градини,
покрай парковете и около реките.
Добивът на такава отпадъчна дър-
весинатрябвадабъдесъобразенс
действащитезакониипредписания.

Приизползваненатрупнаотпа-
дъчнадървесинаилинадървесина
под формата на цепеници, корени
и клони е необходимо да се има
предвидследнотоосновноправило:
дървесината трябва да бъде изсу-
шена преди изгаряне, въпреки че
производителитеидоставчицитена
котлиневинагиобръщатподобава-
щовниманиенатова.Най-евтиният
начин заизсушаваненадървесина
е естественото й изсушаване на
въздух, до ниво на относителна

влажност 20%.
Препоръчва се дървесината да

престои поне две зими. Това озна-
чава, че от нейното отрязване до
изгарянето й е  необходимо да се
остави на склад поне две години.
Презтовавремедървесинататрябва
да бъде внимателно складирана в
проветриви помещения или непос-
редственонавън,нонепременнопод
навес. Не се препоръчва мократа
дървесинадасеразполаганаголям
купиливъввлажнипомещения.По
тозиначинвместоизсушаванепро-
тича процес на разлагане и гниене
на дървесината, при което нейната
енергийна стойност значително се
понижава. В резултат по дървеси-

ната се появяват плесени и гъби,
коиточестобиватизточникнанеп-
риятниалергичнизаболявания.Така
загнилатаиразлагащаседървесина
става осезателна и за обонянието,
при което единственото спасение
е след нейното изсушаване да се
изразходва бързо.

Дървесината с по-голям диаме-
тър препоръчваме да се нацепи
на по-тесни парчета, за да може
да изсъхва по-лесно и по-добре.
Прекаленото съхнене на дървеси-
ната не е причина за загуба на
естественитейсвойства,напротив.
Трупнатаотпадъчнадървесина,съх-
ранявана на сухо, не се подлежи
на продължителна експлоатация,
без да се уврежда. Увреденият
от дървесни болести материал
запазва енергийната си стойност
за няколко години. Някои видове
дървесина лесно усвояват влага
от въздуха, трудно се цепят, а
други са по-твърди и с по-голяма
енергийна стойност. Неподходяща
за изгаряне в стандартни котел-
ни, напр. на еднофамилни къщи,
е  дървесината, импрегнирана с
химически вещества. При изгаряне
на такава дървесина се стига до
бързо корозиране на котлите, а за
няколко години и до пълното уни-
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щожаване на съоръженията.
За стан дар т ни те ко тел ни пре-

по ръч ва ме из га ря не са мо на су-
ха дър ве си на, евент. на кло ни и 
ко ре ни с влаж ност до 20%, ко и то 
не съ дър жат хи ми чес ки при ме си.

Неподходящи за изгаряне в
стандартните котелни са напр.
отпадъците от мебелната промиш-
леност със съдържание на гелове
и лакове, стари жп-трегери, теле-
фонни или електрически дървени
стълбове, замърсени палети и др.
Стандартните котлинемогатдасе
използват с цел ликвидиране на
отпадъци.Потребителитеимтрябва
да са на ясно,че котлите на дърва
не са подходящи за изгаряне на
пластмаси, гуми и др.

Нак рат ко за из га ря не то на 
дър ве си на

Техническият прогрес показва,
че за изгаряне на дървесина е не-
обходимо да се използват основно
пиролизни котли и това се отнася,
както за трупните дървесни отпа-
дъци, така и за другите форми на
биомаса като стърготини, стружки,
трески, брикети, пелети и слама.
Използваната за горене работна
среда трябва да бъде захранвана
с въздух от вентилатори, така че
котлитедафункциониратвусловия
насвръхналягане.Дървесинаможе
да се изгаря и в старите котли на
въглища, но при тях енергийните
възможности на дървесината не
се усвояват оптимално. Ето защо
изгарянето на дървесина в стари
котли не само е неикономично, но
и неекологично.

Научно-техническият процес в
областта на отоплението през пос-
ледните години имаше за цел да
създадемаксималноефективнатех-
нология за изгаряне на дървесина,
коятодададевъзможност заопти-
мално използване на дървесината
при минимално количество вредни
емисии и с минимум разходи за
самататехнология.Важнивслучая
са също минималните експлоа-
тационни разходи, максималният
комфорт,безопасността,продължи-
телнатаизправностиограничените
изисквания за обслужване. Това са
основни изисквания, които винаги
трябва да се съобразяват и да се
оценяваткомплексноприизборана
типагоривоисъоръжение.Соглед
натова,изключванетодоринаедин
от критериите или пропускането на
няколко от посочените изисквания

водидопогрешнапредстава,ачес-
тоидонеразбираненацялостната
проблематика. 

Напазаразаотоплителнисъоръ-
женияднессепредлагатдостатъчно
много достъпни технологии за из-
гаряненатрупнаотпадъчнадърве-
сина, подходящи за отопляване на
жилищни сгради или други обекти.
Трупна дървесина обикновено се
използва за котли с максимална
мощност 80-100 kW. Съществуват
също съоръжения с мощност 5
kW. При избора на подходящ ко-
тел трябва много детайлно да се
преценятвсичкикритерии,закоито
споменахме, за да не се стига до
неудовлетвореностотефективност-
таилидодопълнителнооскъпяване.

На пазара се предлага богата
гама от битови камини и котли,
подходящизацялостнотоотопление
на жилища с помощта на радиа-
тори, а също и разнообразие от
промишленикотли,коитоосигуряват
топлиназасушилниилипромишле-
ниобекти.Втазивръзкавъзникват
различни въпроси.Например: дали
се произвеждат комбинирани котли
за изгаряне на газ и дърва или
комбинирани електрокотли, прис-
пособени за изгаряне и на дърве-
сина. Тези въпроси звучат малко
абсурдно, но съвсем не означава,
че не могат да бъдат създадени
такъв тип котли. Разбира се, ви-
наги трябва да се има предвид
безопасността на съоръженията и
да не се експериментира излишно.
Върху технологичното усъвършен-
стване на котлите за изгаряне на
дърва са се посветили цели екипи
от специалисти и в тази връзка
звучи абсурдно да се коментират
възможности за производство на
безопасни и конкурентноспособни
котли тип “гаражно производство”.
Идеята за такова производство е
свързана с много условности, ог-
раничения и рискове.

Още една важна забележка.
Котлите на дърва трябва да имат
вътрешна работна температура на
водата мин. 80 0С. Това означа-
ва, че котелът следва да бъде с
автоматично или поне полуавто-
матично затваряне на вътрешната
циркулация на водата, при което
след разпалване на дървата и
достигане до тази температура ще
се започне постепенно напълване
на радиаторите с вода. Обратната
вода, която се връща към котела,
следователно не трябва да бъде
с по-ниска температура. Причина-
та е,че при по-ниски температури

стоманата корозира.

Дър вес ни бри ке ти

Практическивсичкивъпроси,дис-
кутиранивъввръзкасизползването
на суха трупна дървесина, клони
иликоренисаактуалниведнаили
друга степен и при усвояването на
дървесните брикети.Необходимо е
да се знае, че дървесните брикети
са “енергийни бомби”. Това налага
добри познания по отношение на

тяхното прилагане за отопление.
Всъщност не е толкова трудно,
простопредварителнотрябвадасе
прецениколкоенергиящебъдене-
обходимазаотоплениетонададено
жилище или на конкретния обект.
В този смисъл не се препоръчва
горивото, което се полага в котела
дабъдеповечеотнеобходимотоза
производствотонаенергия,скоято
да се покрива нуждитему за отда-
ване на енергия към радиаторите.
Често брикетите са много сухи, с
относителна влажност 8%, при ко-
ето необходимата за изпаряване
на водата топлина е минимална.

Брикетитесепроизвеждатвраз-
лични форми, от различни видове
дървесина, с различно качество,
плътност, полезна енергия и на
различни цени. Най-качествените
брикети са много твърди, почти
не подлежат на раздробяване и са
устойчиви на въздушна влажност.
В последно време на пазара се
предлагатвисококачественибрикети
с цилиндрична форма и вътрешен
отвор, които са повърхностно спе-
чени и гладки. Те са с диаметър
100mm и дължина 300mm. Други
производители доставят брикети с
ниска плътност, произвеждани при
ниска температура и налягане. То-
зи тип брикети често се разпадат,
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особеноподвлияниенаатмосфер-
ната влага.

Бри ке ти те са мно го под хо дя щи 
за из га ря не в би то ви съ о ръ же-
ния с от во ре но или зат во ре но 
ог ни ще, как то и в кот ли. В по-
го ля ма та си част се про из веж дат 
от ка чес т ве ни стър го ти ни без 
ко ра, при ко е то съ дър жа ни е то 
на пе пел след пъл но из га ря не е 
ми ни мал но. Бри ке ти те са удоб ни 
за скла ди ра не и при раз по ла га не 
в су хи по ме ще ния за паз ват сво-
и те ка чес т ва дъл го вре ме.

Разходите за отопление с бри-
кети са по-големи, отколкото при
отопление с трупна отпадъчна
дървесина. Работата с тях обаче е
по-опростенаизначителнопо-чиста
в сравнение с дървата. Изгаряне-
то на брикети в стари котли без
достатъчен достъп на кислород се
отличава с по-ниска ефективност,
поради което не се препоръчва.

Дър вес ни трес ки

Дървесните трески се подходя-
щи заизгаряне, както от по-малки
съоръжения за битово отопление,
такаивголемитоплоцентралиили
когенератори на биомаса, предназ-
начени за комбинирано производ-
ство на ел.енергия и топлина. За
повечето съоръженияе характерно
и паралелно подгряване на битова
гореща вода.

Котлите за изгаряне на дървес-
ни трески могат да се разделят на
две основни групи, според вида
на използваните трески: за сухи и
мокри трески.

Котли за изгаряне на сухи
дървесни трески обикновено се
използват в по-малки обекти- от
еднофамилни къщи до социални
заведения, училища и др. Дър-
весните трески трябва да бъдат
първокласни, с максимална влаж-
ност 20%, подходящи размери, без
съдържание на прах, стърготини
или по-големи дървесни парчета.
Категорично се изключват примеси
катокамъни,стъклоилиметали.По
своитепараметрииценидървесните
трески се доближават до пелетите.
Към този момент в България все
още няма производители на висо-
кокачествени дървесни трески и в
тозисмисълнесъществувареален
пазар. Изпълнението на горепосо-
чените качества е особено важно
при малките битови съоръжения.
Тъй ка то в Бъл га рия ре ал но ня ма 
па зар, ни то про из во ди те ли на ка-
чес т ве ни трес ки, не пре по ръч ва ме 

да се из пол з ват в ед но фа мил ни 
къ щи и за мал ки съ о ръ же ния 
до 200 kW. Използването на нека-
чествени дървесни трески изисква
стратегия за цялостна логистика,
вкл. към еднофамилните къщи. Тя
включва постоянен контрол върху
треските и складовите помещения,
ръчно отстраняване на нежелани-
те примеси, а освен това мокрите
трески загниват, разлагат се и
могат да се превърнат в източник
на заболявания.Във всекимомент
некачественитедървеснитрескимо-
гат да повредят транспортиращата
система към котела.

Съоръжениятаспо-голямамощ-
ност,над200-300kWмогатдабъдат
конструирани за изгаряне на сухи
илимокритрески.Засухитетрески

неподходящ пример е напр. да се
използват стърготини с влажност
60%, след което полусухи трески
с влажност 35%, сухи стружки с
влажност 8% и накрая фин прах.

Не съществува система, която
да намери успешно приложение
при толкова различно гориво. Ето
затова често от комини на котел-
ни за биомаса се наблюдава гъст
черен дим, причинен от непълно
изгорелите частици гориво. Това
въздейства негативно върху окол-
натасредаиикономичнатаекспло-
атация на котелното. Още веднъж
трябва да повторим, че котелните
за оползотворяване на биомаса не
са пунктове за изгаряне на всевъз-
можни биологични и небиологични
отпадъци.

Изграждането на топлопроводи
е свързано с големи разходи, при
което тяхната възвръщаемост е
възможна следминимум 30 години
приотносителнопостояннацена.С
огледнатовавсякаобщинатрябва
много прецизно да прецени какви
са природните и пространствени
дадености на региона.

Решението за изграждане на
разпределителна топлоцентрала
трябвадабъдесъобразеносадми-
нистративния център на общината,
къдетообикновеносасъсредоточени
по-голямата част от администра-
тивните сгради. Тяхното потреб-
ление на топлина е значително,
но същевременно се предоставя
възможностзатоплоснабдяванена
жилищнитесгради,разположенипо
трасето до тях.

Ре ше ни е то за опол зот во ря ва-
не на дър вес ни трес ки в мал ки 
об щи ни с от да ле че ни се ли ща е 
не под хо дя що и се въз п ри е ма ка то 
до ка за тел с т во за не поз на ва не на 
ос нов ни те ико но ми чес ки и енер-
гий ни за ко ни. За та ки ва об щи ни 
пре по ръч ва ме ин ди ви ду ал но 
би то во отоп ле ние с труп на дър-
ве си на или пе ле ти. Отоплението
на отделни обекти с мощност над
300kWпозволяваоползотворяване
на дървесни трески или пелети.

Някои общини предоставят
добри условия за производството
на трески от различен дървесен
материал, като отпадъчен продукт
от поддръжката на зелени площи,
от дърводобив и др.

Дългогодишниятопитсочи,чета-
кова производство е икономически
независимо и ефективно само при
минимално годишно производство
на топлина 20 000 GJ. Това съ-
ответства на минимална мощност

сеотнасягореспоменатото.Примок-
рите дървесни трески, с влажност
до 60% , котелът трябва да бъде
конструиран така,че да предоставя
възможностзадостатъчнаплощза
предварителноизсушаваненагори-
вотоизаизпаряваненаизлишната
вода. Ако желаем да използваме
мокри трески, напр. с влажност
до 35% в котли, предназначени за
сухи дървесни трески, трябва да
имамепредвид,чеефективносттана
съоръжениетоще бъде по-ниска, а
при влажност на горивото 50% от
1 тон такива трески се произвежда
не повече от 9 GJ топлина.

Ре ше ни е то за то ва да ли да 
се прис тъ пи към отоп ле ние с 
дър вес ни трес ки в би то вия или 
об щес т ве ния сек тор тряб ва да 
бъ де пред шес т ва но от пре цен ка 
до кол ко под хо дя щи и дос тъп ни са 
из точ ни ци те на край но то го ри во.

Необходимоепредварителнода
сезнаекаквогоривощесеизполз-
вазаотоплението.Технологиятасе
съобразявас горивото,атотрябва
да се отличава с определена кон-
систенция, равномерна влажност и
размернаотделнитетрески.Крайно
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за съоръженията 3 MW и активно
подгряване на битова гореща вода
презлятото.По-малкитесъоръжения
могат да функционират на принци-
па на частичните дотации или при
постояннодотиране,напр.отстрана
наобщинатаилинаинвеститорите.

Привсичкислучаиизлизаскъпо
инерентабилнодасесъбираткло-
ни и други дървесни отпадъци от
горите или като отпадъчен продукт
от поддръжката на зелени площи,
които да се правят на дървесни
трески. Това е приемливо само за
отпадъчнатадървесинанадъскорез-
ниците. Производството на трески
върху определен терен изисква
дробилка,подходящазамонтиране
към трактор. Необходимо е да се
използват също теглич или по-го-
леми контейнери. Всичко все пак
зависи от достъпността на терена.

Препоръчваме, ако е възмож-
но, няколко населени места да се
обединят в един общ микрорайон,
тъй като само при това положение
подобномероприятиебибилоико-
номически рентабилно. Ако едно
малко селище действа самостоя-
телно и има потребност, напр. да
осигури отоплението само на едно
училище с мощност 300 kW,  за
негощебъдатнеобходими1000GJ.
В тозислучайможедасеприложи
частично оползотворяване на трес-
ки, без да се изгражда цялостна
система за такъв тип гориво. Пре-
поръчвамегоривотодасезакупува
от най-близките производители на
дървесни трески.

Много важно при вземане на
подобнорешениеедетайлнодасе
проучитехнологиятазапроизводст-

вонадървеснитрески.Необходимое
съоръжениетодаразполагасъссито,
което да не пропуска по-големите
дървесни отпадъци, останали след
преработка от дробилката. Колкото
едно съоръжение е по-качествено,
толкова по-големи са разходите за
производство, калкулирани в цена-
та на горивото като крайна цена
на топлината. При оп ти ми зи ра но 
про из вод с т во на дър вес ни трес ки 
ин вес ти ци он ни те раз хо ди не са ос-
нов ни, ско ро след то ва въз ник ват 
мно го по-го ле ми раз хо ди за су ро-
ви на, зап ла ти, енер гия, раз хо ди 
за про из вод с т во то и тран с пор ти-
ра не то на трес ки те към ко тел ни те 
цен т ра ли.

Акоусловиятапозволяват,особено
при по-малките съоръжения, препо-
ръчвамеотпаднатадървесина,клони-
те и др. да се оставят да изсъхнат
(3-5месеца)идасераздробявавече
изсъхналатадървесина.Притовапо-
ложение влажността на треските се
приближавадодопустиматастойност
от 30% и те могат да се използват
в стандартните котелни. За склади-
ране на сухите дървесни трески е
необходимо да се осигурят покрити
и проветриви складови помещения.

За про из вод с т во то на дър вес ни 
трес ки на прак ти ка е под хо дя ща 
дър ве си на от раз ли чен вид.Цена-
та на треските от твърда дървесина
е различна от тази на треските от
тополаиливърба.Принякоивидове
дървесинатрябвадасеимапредвид
тяхната специфика и ще бъде доб-
ре, ако треските от такъв материал
бъдат равномерно смесени с други
трески (бор и смърч).

За да се осигури наличност на

подходящогоривозацелиязимен
сезон препоръчваме предвари-
телно зареждане на достатъчно
количество, така че да се избег-
не неудобството от недостига на
сухматериалвусловиятанасняг
и висока влажност на въздуха.
Друго съображение е,че цената
на мокрите трески през зимата
е значително по-висока. В Бъл-
гария сухи трески почти не се
предлагат . Тяхна алтернатива
са дървесните брикети и пелети,
които се предлагат, но необходи-
мите количества е добре да бъ-
датдоговорянипредварително,за
да не се стига до ситуация, при
която пелетите или дървесните
трески са напълно изчерпани или
ако все още се предлагат, са на
много високи цени.В този случай
може да се получи така, че спес-
тените през годината средства от
използването на по-евтино гориво
да се изразходват за един месец
заради недалновидна инвести-
торска програма или комунално
енергийно планиране.

Към големите съоръжения
за централно топлоснабдяване
и подгряване на битова гореща
вода за бита и промишлеността
е необходимо да бъдат инстали-
раникондензационнисъоръжения
,коитодаувеличатефективността
до 90%.

Комбиниранотопроизводствона
ел.енергия и топлина е свързано
с големи трудности и се оказва
подходящосамовограниченислу-
чаи. Наистина е погрешно да се
счита, че с малко средства може
да се измисли електроцентрала с
мощност100kW,коятоданамира
широкоприложениевпочтивсяка
дървообработваща фирма.

Ин те ре сен и дос та пер с пек ти-
вен ас пект в опол зот во ря ва не то 
на би о ма са та е от г леж да не то на 
бър зо рас тя щи вър би и тях но то 
из пол з ва не ка то го ри во.Особено
за Швеция това се е превърнало
в цяла промишленост, където е
изработена цялостна земеделска
система за култивиране, отглеж-
дане, събиране на реколта до
крайното изгаряне на върбови
дървеснитрески.Внякоиобласти
на страната цели населениместа
използват за отопление върба и
това се възприема като нещо на-
пълно нормално. За въвеждането
на такъв тип производство обаче
енеобходимстратегическипроект,
с който да се представи комплек-
сно решение на цялостния цикъл
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от засаждането до използване на
върбите за енергийни цели. Естес-
твено, всичко това е неприложимо
зачастнислучаи,тъйкатокултиви-
рането, засаждането, отглеждането
и използването им за отопление
изисква прилагане на специална
технология.

Дър вес ни стър го ти ни и дър-
ве сен чипс

Дървесните стърготини и чипс
са подходящи за използване там,
където се създават, т.е в дървооб-
работващите фирми.

Мокрите стърготини с влажност
от35до60%саотпадъченпродукт
на дъскорезниците. На практика
такива съоръжения има в горските
райони, където основен отрасъл е
дърводобиваидървообработването.
Стърготинитесеоставятвсвободно
насипно състояние или се изсип-
ват в контейнери. За по-големите
дървопреработвателнисъоръжения
стърготините се транспортират в
силози, без примеси на по-големи
дървесни отпадъци.

Мок ри те стър го ти ни имат 
енер гий на стой ност, ко я то мо же 
да се ус во я ва са мо от го ле ми те 
съ о ръ же ния на дър воп ре ра бот-
ва тел на та про миш ле ност, напр. в 
су шил ни. За из га ря не на стър го-
ти ни не се пре по ръч ват съ о ръ-
же ния с мощ ност, по-нис ка от 
200-300 kW. При не об хо ди мост от 
по-мал ки мощ нос ти е най-доб ре 
да се ин с та ли рат кот ли за труп ни 
дър вес ни от па дъ ци, ко и то съ що 
са в дос та тъч но ко ли чес т во ка то 
про дукт на дъс ко рез ни ци те. В
момента на инсталиране на съ-
оръжението е необходимо да се
знае какво гориво точно ще бъде
използвано. Неподходящото гориво
честоепричиназанепълнотоизга-
ряне и за по-високото съдържание
на вредни емисии.

Кот ли те за стър го ти ни са на-
пъл но ав то ма ти зи ра ни.

Раз хо дът на топ ли на се ре-
гу ли ра.

Мокрите стърготини са най-ев-
тиното гориво. Екологичните изис-
квания към котлите на стърготини
сасвързанисподдържаненаопре-
деленипараметри, коетоповишава
ценатанатезисъоръжения.Катего-
рично не препоръчвамеопитите за
“гаражни самоделки” , които всъщ-
ност са евтини, но обикновено са

опасни и неекологични. В най-доб-
рияслучайстърготинитесеподават
за съхранение в котелните преди
началото на отоплителния сезон, с
което се ограничава опасността от
замръзванетоимвскладовете.Това
емноговажноусловие,защотозам-
ръзналитестърготининепозволяват
автоматизиранотранспортиранекъм
котела, а енергийната им стойност
е близка до нула.

По-големите котли изискват до-
пълнително инсталиране намулти-
циклон, а за съоръжения над 200
kW е необходимо да се осигури и
постоянно измерване на вредните
емисии.

Малкопо-различнисаусловията
за усвояване на сухи стърготини и

Са мо при от го вор но из пол з ва-
не на би о ма са та и на ка чес т ве ни 
съ о ръ же ния за ней но то опол зот-
во ря ва не мо же да се пос тиг не 
ос нов на та цел: да се оси гу ри 
ефек тив но, бе зо пас но и дос та-
тъч но ком фор т но отоп ле ние.

Дър вес ни пе ле ти    

През последните години дър-
весните пелети придобиха особена
популярност и станаха предпочи-
тано гориво. Този тип гориво се
произвеждаотпресованидървесни
стърготини и със своята цилинд-
рична форма напомнят на грану-
лирана храна.

чипс.Тозиматериалсесъздавакато
отпадъченпродуктотдейносттана
дървопреработвателнитефирми,къ-
дето сеобработва сухадървесина.
Спомощтанаизсмукващисистеми
дървесният отпадък се насипва в
силози, след което се използва за
изгаряне и отопление.

Сухият дървесен отпадък под
формата на стърготини и чипс е
изключително подходящ за изга-
ряне, тъй като се отличава с ви-
сока енергийна стойност. От друга
страна, в някои случаи може да
се окаже леснозапалим материал,
което налага прецизно управление
на цялостния горивен процес. Този
проблемнамирадобротехнологич-
но решение при различните произ-
водители на такива съоръжения,
които продължително работиха за
отстраняването му.

Всички основни правила, които
са действащи за оползотворяване-
то на дървесината са в сила за
мокрите и сухите стърготини. За
всеки случай ви напомняме, че се
препоръчва инсталиране само на
сертифицирани съоръжения.

Дървесните пелети са изключи-
телнокомфортнохомогенногориво,
с добри възможности за склади-
ране и за регулиране на горивния
процес. Комфортът,който създават
при отопление е близък до този
на природния газ, а в дългосроч-
на перспектива този тип гориво е
да остане сравнително по-евтино.

Ще бъде неразумно да се при-
ема, че нещо, което създава ком-
фортможедабъдеевтино.Такова
правило не може да съществува.
Друг е въпросът при каква цена
на природния газ отоплението с
пелетищебъдеценовопо-изгодно.

За щастие, не са малко хората
ифирмите,коитоиматпрогресивно
мисленеинепозволяватпреценката
им да бъде подчинена на цената
като единствен критерий. Това е
добреиотгледнаточканаперспек-
тивите за развитие на отоплението
с пелети. В страни като Дания и
Швеция състоянието е такова, че
използването на пелети за отопле-
ние не се нуждае от дотации. Там
има развит действащ пазар.

Реалният потенциал на Бълга-
рия като производител на пелети
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може да бъде реализиран на база
съвременния опит на развитите
страни, без да е необходимо да
се преминава през различните
развойни етапи на технологията
за производство на пелети. Очак-
ванията са в посока възприемане

на пелетите като нормално гориво,
достъпът до което ще бъде гаран-
тиран от комплексна логистична и
сервизна система.

При ро ден газ или дър вес ни 
пе ле ти?

Един от основните въпроси,
който неизбежно стои пред всеки
собственик на жилище е как да
се отоплява. Отговорът е свързан
с това да се прецени кое гориво
ще бъде най-достъпно като цена.

Стремежът за постигане на пъ-
лен комфорт при отопление, без
необходимост от дневно обслуж-
ване, отвежда към съпоставката
на два типа гориво: природен газ
или дървесни пелети.

При род ни ят газ и дър вес ни-
те пе ле ти са съ пос та ви ми и по 
от но ше ние на ком фор та. Един-
с т ве на та раз ли ка е в то ва, че 
пе ле ти те изис к ват по ме ще ние за 
скла ди ра не.Тукобачесъществуват
различнивъзможности-отвътрешно
помещениезаскладдовъншниили
подземнибункери,подобнинатези
запропан-бутан.Застандартенед-
нофамилен дом не са необходими
повече от 10 m³.

Разбирасе,прогнозитевпосока
подмяна на горивата са далеч от
мисълта, че хората масово ще се
отказват от природния газ. Тези,

които използват природен газ и са
свикналиснеговиякомфорт,трудно
биха се върнали към отопление с
въглищаилидърва.Истинатае,че
голяма част от хората ще търсят
начини за намаляване на общия
разход на газ, а по този начин и

на разходите за
отопление. Със
сигурност ще се
ограничи отопле-
ниетовнеобитае-
мите помещения,
оставянетонаот-
ворени прозорци,
априподгряване-
тонабитовавода
щесеосъзнае,че
не случайно бой-
лерът трябва да
бъдекачествен,а
заданесестига
до бързо охлаж-
дане на водата.

Котелът на
дървесни пелети
изисква веднъж
на две седмици
или месечно да
бъдеосновнопо-

чистван.Пепелтаможедасеизпол-
звазанаторяване
на тревни площи
или зеленчукови
лехи.Периодична
поддръжка изис-
кат и котлите на
природенгаз,ма-
кар и не толкова
често. От гледна
точка опазване
на околната сре-
да пелетите са
неутрални, до-
като природният
газ освобождава
СО2, който за-
мърсяваоколната
среда и участва
в създаването на
парниковия ефект.

И един кратък пример: За отоп-
лениетонастандартнаеднофамил-
на къща годишно са необходими
100 GJ, което отговаря на 3 000
m³ природен газ или на 6,6 тона
дървесни пелети.

Уси ли я та за по пу ля ри зи ра не 
на пе ле ти те на бъл гар с кия па зар 
ве че имат ре зул тат и до го ля ма 
сте пен мо гат да доп ри не сат за 
по доб ря ва не по зи ци и те на въ зоб-
но вя е ми те енер гий ни из точ ни ци 
в Бъл га рия.

В заключение на тази част мо-

жем да допълним, че съществуват
идругивидовепелети,напр.пелети
от слама,  като смес от дървесина
и въглищен прах, от утайки или
от стари хартиени отпадъци. Тях-
ното производство е свързано със
сравнително сложни технологични
процеси, а котелът трябвадабъде
приспособен за точно определен
тип пелети.

Сла ма и дру ги зе ме дел с ки 
кул ту ри  

Сламатапредоставясравнително
голям потенциал за производство
на топлина.

Оползотворяването на слама
изисква логистика, аналогична на
тази, която е необходима за да
функционира котелно за дървесни
трески или пелети. Потенциалният
потребител трябвадаимапредвид
даденоститенарегиона.Необходи-
мисакактоспециализираниизслед-
вания,такаидългосрочнидоговори
с доставчици, което е условие за
да се реализира подобен проект.
Пра ви ла та, ко и то се от на сят за 
опол зот во ря ва не то на дър ве си на 

са дейс т ва щи и за сла ма та. То ва 
оз на ча ва,че кол ко то по-го лям е 
един про ект, тол ко ва  по-съ щес-
т вен е ико но ми чес ки ят ефект от 
не го ва та ре а ли за ция. Ми ни мал ни-
ят пре по ръч ван раз мер на из точ-
ни ка е 5 MW.Изключително важен
е аспектът, свързан с условията за
складираненаслама,особенопрез
зимата,тъйкатотясеотличавасъс
силно изразен сезонен характер.

При независимо производство
на слама (напр. от земеделска
кооперация) може да се проведе
инсталиране и на по-малки съоръ-
жения, но не по-малки от 200-300
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kW. Така произвежданата топлина
може да се използва за отопление
насобствениобектиизаподгрява-
не на битова гореща вода.

При изгарянето на слама се
използват два основни типа суро-
вина. В по-малките съоръжение се
оползотворява мляна слама, която
наподобява на дървесните трески.

За котли с по-високи мощности
се доставят бали със слама, кои-
то могат да бъдат с размери 40
х 50 х 80 cm или 1 х 1 х 2 m.
Из га ря не то на сла ма има своя 
спе ци фи ка, по ра ди ко е то не е 
въз мож но без пре ус т ройс т во и 
под хо дя ща нас т рой ка за из га ря не-
то й да се из пол з ва напр. ко тел 
на дър ва. Сламата съдържа също
ипримесикатодървесинаидр..От
ечемика напр. се отделят захари,
които водят до карамелизиране на
тръбопровода и понижаване ефек-
тивността на съоръжението.

Сламата има отличен енергиен
потенциал, използва се също и за
производствотонапелети.Неудобс-
твототуке,чесъоръжениетотрябва
да бъде преустроено за изгаряне
пелети от слама. Все още трудно
обаче могат да се намерят пеле-
ти от слама. Сла ма та съ дър жа 
по ве че прах, но от дру га стра-
на е по-су ха в срав не ние със 
стър го ти ни те нап ри мер. За то ва 
при про из вод с т во то на пе ле ти 
от сла ма не е не об хо ди мо да се 
при ла га тол ко ва енер гия, кол ко-
то е не об хо ди ма за из су ша ва не.  

За енергийни цели се тестват и
други зе ме дел с ки кул ту ри, напр.
бързорастящи треви.Подобно ино-
вационно решение може да бъде
интересно за земеделските произ-
водители, които особено в Европа
страдатотголямотосвръхпроизвод-
ство. В този смисъл това е алтер-
натива за производителите, които
все по-трудно успяват да запазят
позициите си на пазара.

Отлично енергийно гориво са
същонискокачественотожито,царе-
вицаивсичкиотпадъци,продуктот
обработкатаназемеделскикултури
(напр. плевели).

Дър ве сен прах

Новостепроизводствотонадър-
весен прах. Той е познат на пре-
работвателите на дървесина след
нейнотошлифоване.Целенасочено-
то производство на дървесен прах
изисквадобреизсушенадървесина
с максимално съдържание на вода

до 5%. Това е лесно възпламеним
материал,койтотрябвадасескла-
дирав силози, кактопелетитеисе
транспортиравспециалницистерни.
Разбира се, за такъв тип гориво
трябва да има и специално конс-
труирани котли.

Теч но го ри во от дър ве си на

Вспециализиранаталитература
може да откриете подробности за
производството на течно гориво от
дървесина, което наподобява ка-
фявозелено масло. Това гориво се
произвеждаследферментациятана
дървесината.Съссвоятаконсистен-
циягоривотонапомнятежкокотелно
гориво. Използва се за отопление
вспециалнисъоръжения,обикнове-
но с голям размер, с което не се
препоръчва оползотворяването му
в битови условия. Засега този тип
гориво няма реално производство,
нопотенциалнотомуприлаганекато
гориво на бъдещето е обещаващо.

Би о наф та   

С няколко думи ще споменем
бионафтата,произвежданаот100%
естествени продукти. За нейното
производство се използват ниско-

качественарапица,слънчогледили
др. маслодайни култури. Към този
моментсавсеощемалкосъоръже-
нията,реализиранизаизгарянетой.
Бионафтата  при всички случаи се
смесва с нормалната нафта, която
е продукт на преработения нефт с
целдасеповишинейнатаенергий-
настойност,т.нар.хектановочисло.
Основното предимство на това го-
риво е ниското му съдържание на
сяра, минимално съдържание на
твърди частици в димните газове
и до 40% по-ниско съдържание на
въглероден двуокис. Недостатъкът
набионафтатаепо-нискатамощност
надвигателитеивисокитеенергийни
разходи за нейното производство,
сравнение с обикновената нафта.

Общитеразходизапроизводство
на бионафта от възобновяеми из-
точници са по-високи в сравнение
с тези задизеловото гориво.Опол-
зотворяванетонабионафтаизисква
изработване на цялостна система,
която да съпътства отглеждането
на суровина, производството и ус-
вояванетойвселскотостопанство.

Иновационният подход, свързан
спроизводствотонабионафтаможе
да се окаже не само стабилизи-
ращ фактор за селскостопанското
производство и сътрудничеството
на земеделските производители,
но и като фактор за повишаване
оползотворяванетонавъзобновяеми
енергийни източници.

Биомасата днес, особено дър-
весната, вече и в България не
е просто отпадък, както беше до
неотдавна. В този аспектБългария
е вече пълноправна европейска
страна. Биомасата е суровина и
нейната цена ще нараства, защо-
то ще става все по-предпочитано
гориво.
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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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ЕфЕКТИВНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ВТОРИЧНА И 
ОТПАДНА ТОПЛИНА ОТ БИТОВИ ИЗТОЧНИЦИ

Автори: Проф. др инж. Димитър Киров   ТУСофия
 инж. Николай Найденов, „БЪЛГАРСКИ ГАЗОВ ЦЕНТЪР” АД

енергийна ефективност

Недостатъчните енергийни ресурси, с който разполага 
страната ни и нарастващото енергопотребление, налагат да 
се обърне внимание още сега на ефективността на използ
ването на наличните енергоносители, а оттук и разумното 
оползотворяване на Вторичните Енергийни Ресурси (ВЕР).

Възможностите за порационално потребление на енергия, 
без да бъдем ощетени и без да седим на тъмно и студено 
са многобройни. 

Фиг. 1 Класификация на ВЕР при битови потребители на 
топлина

Ефективнотооползотворяване
наенергияизисквамногопо-малко
инвестиции и текущи разходи, от-
колкото генерирането на същото
количество, което впоследствие
да се разхищава. Този факт би
трябвало да ни покаже сериозната
икономическа изгода от методи-
те за използване на Вторичните
Енергийни Ресурси. Прилагането
им води до понижаване на експло-
атационнитеразходииповишаване
на ефективността. Също така с
оползотворяванетонатезиресурси,
реалнонамалявамеиколичеството
на изразходваната от потребителя
енергия, генерирането на която е
свързано с отделянето на вредни
за Екосистемата ни емисии. С
оглед на това, чрез тези методи
постигаме и така желаният Еколо-
гичен ефект, който ще става все
по-ценен в бъдеще.

Често на системите за утили-
зираненавторичнитеенергийнире-
сурсиседаваобщотонаименование
–„Утилизатори”или„Рекуператори”,
коетовповечетослучайеневярно.
Правилните наименования според
виданаметодазаоползотворяване
е показана по-долу:

● Непосредствен (директен)
– изхвърляният топлоносител се
използва директно в друг процес -
котел-утилизатор,термопомпиидр.;

● Рекуперация – използва

се повърхностен топлообменнен
апарат, през който едновременно
преминават изхвърляният поток и
загряваният такъв, разделени от
топлообменна повърхност – плас-
тинчати топлообменници, топлинни
тръби и др.;

● Регенерация – използва
се топлообменник на принципа на
акумулация на топлина, през него
преминават двата потока, но в
различен интервал от време;

● Каскадно (стъпално) –
топлоносителя последователно
отдава енергията си на различни
технологични процеси с различни
температурни нива;

● Когенерация – съвместно
генериране на топлинна и елек-
трическа енергия посредством
отпадният топлоносител.

Целта на настоящата статия
е да покаже възможностите за
оползотворяване на Вторичните
Енергийни Ресурси посредством
няколко специфични системи,
приложими при малките затворени
потребители на топлина (битови) с
мощност до 100kW.

Класификация на достъпните
Вторични енергийни ресурси при
битовите потребители е показана
на Фиг.1.

Термопомпени агрегати

КлиматътвБългария,кактоинали-
чиетонадостатъчноводниресурси,
позволяватизползванетонавсички
видове термопомпени инсталации,
въпреки това този ресурс остава
сравнително неразработен и неза-
служено подценяван у нас.
Въздушните термопомпи – с из-
парител (кондензатор) използващ
енергията на външният въздух,
постигат много добра ефективност
за нашите климатични условия,
като употребата на допълнителен
източник на топлина се налага
само за няколко дни през зимата,
когато температурата на външният
въздух пада под възможностите за
ефективна работа.

енергийна ефективност
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Земно свързаните термопомпи са
незаслужено пренебрегвани у нас,
всичкивидовеземносвързанисис-
теми са приложими за района на
България.Тукразполагамесголям
бройгео-термалниводниизточници,
достатъчно подпочвени водни ре-
сурси, а средната температура на
почвата у нас  е в необходимите
температурни граници.
Определянето на това, кой топли-
нен източник е най-благоприятен
за конкретния обект, зависи както
от локалните дадености, така и
от необходимото количество то-
плина за отопление на сградата.
Освен това изборът на топлинен
източник има решаващо значение
за рентабилната експлоатация на
съоръжението.
Основна пречка за навлизането
на тези системи у нас е, че при
използванетоимвповечетослучай
се налага преработкана конвенци-
оналната отоплителна инсталация,
ако такава вече е била изградена,
поради по-ниската температура на
подавания топлоносител (подово
отопление с температура 30oC -
45oC или въздушно отопление с
температура 30oC - 50oC).
Използването на термопомпи води
до намаляване на отделянето на
парникови газове, което придобива
всепо-голямозначениенапоследък,
а в близко бъдеще екологичните
системи ще стават все по-ценени
и дори толерирани финансово от
Държавата.

Отпадна топлина от 
вентилационна инсталация

Основен похват за повишаването
наефективносттанавентилационна
система са рекуперативните и ре-
генеративнитоплообменниапарати,
при които съдържащата се във
въздуха от помещенията топлинна
енергиянесеизхвърлявоколната
среда, а се улавя и връща отново
всградата,коетоводидопо-малки
енергийни разходи.
При вентилационните системи за
помещенияспостоянноприсъствие
на хора, като всекидневни, спални
и др. се предвижда едновременно
нагнетателнаисмукателнасистема.
Но дори и при балансираните вен-
тилации за сгради, в санитарните,
сервизните,мокрипомещения,дори
и кухненските пространства се из-
граждасамосмукателнаинсталация,
както е показано на фиг.2, това
е предпоставка за използване на
отпадната топлина.

В случаят показан нафигурата,
засмуканият въздух от кухнята,
банята и тоалетната се използва
за подгряване на засмуканият от
външната среда студен, пресен
въздух нагнетяван към другите
помещения, като хол, спалня и
всекидневна. Подгряването се из-
вършва посредством т.н Рекупера-
тивенБлок,монтиранв таванското
помещение на сградата. В този
апарат се извършва подгряването

на външният въздух посредством
топлообменнен апарат – рекупе-
ратор, като е възможен вариант с
регенератор, а след това въздухът
бива подаван към обслужваните
помещения.
На пазара съществуват и нова
концепция уреди, т.н. „Дишащи
прозорци” за децентрализирана,
балансирана вентилация с рекупе-
рацияилирегенерация наизхвър-
ляният въздух, които се вграждат
във фасадата на сградата. Те
осигуряват автономност, по-прост
контрол на параметрите, а също
така изолират загубите на топлина
при преминаването на въздухово-
дите през студените тавански и
сервизни помещения.

Отпадна топлина от 
канализация

Процесът на потребление на
топлината за БГВ е с доказано
ниска ефективност – до 85% от
енергията бива изхвърлена, бук-
вално в канализацията.

Разработенеспециалентопло-
обменнен апарат –GFX -Вертика-
лен гравитационен топлообменник,
за утилизирането на този ресурс,
който се монтира директно на от-
ходната тръба на канализацията,
принципната му схема е показана
на Фиг.3.

Съществуват и съоръжения
наречени – Септични акумулатори,

Фиг. 2  Вентилационна инсталация с оползо
творяване на отпадната топлина

Фиг. 3 Вертикален гравитационен 
топлообменник – GFX
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които отнемат топлината от отпад-
ните води, но след събирането им
в буферен съд. Принципна схема
надветеразновидностиепоказана
на Фиг.4

Отпадна топлина от димни
газове

Вече десетилетия в Топло
Електрическите Централи, в голе-
митеенергийникотлисеизползват
така наречените „Економаизери”,
които посредством топлината на
изходящите димни газове, подгря-
ват до определена температура
подхранващата вода. Същата тех-
нологияенапълноприложимаиза
по-малки обществени, администра-
тивни и битови потребители. Чрез
товапросторешениестававъзмож-
но оползотворяването на  ресурс,
който иначе бива смятан за загуба
на топлина, следователно оказва
нежелан ефект върху цялостната
ефективността на инсталацията.
В практиката за потребители с
мощност до 100kW е препоръчи-
телно използването на конвектив-
ни рекуперативни топлообменни
апарати за утилизирането на тази
отпадна топлина.

Приприлаганетонатазитехно-
логия трябвадасеимавпредвид,
че съществуват някой ограничения
в намаляването на температурата
на димните газове под определе-
ни граници, поради възможността
от поява на  нискотемпературна
корозия.

Фиг.4. Септични акумулатори – Вкопан (в ляво) и Надземен (в дясно)

Фиг.5. Тръбен рекуператор тип: Димни газове  вода

Фиг.6. Пластинчат рекуператор тип: Димни газове – въздух
Икономическа оценка за оползотворяване на ВЕР от битови 
източници
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 Табл.1         Икономическата оценка е на-
правена за еднофамилна къща,
отоплявана с котел, съответно на
дизелово горивоилиприроден газ,
сноминалнамощност30kW.Цено-
образуването на капиталовложени-
ята и експлоатационните разходи
е извършено по цени валидни за
второто тримесечиена 2010г.Пре-
небрегнати са амортизационните и
годишните ремонтни разходи.
На база на извършената икономи-
ческа оценка, показана в Табл.1,
правим заключение, че икономи-
ческата изгода от утилизирането
на отпадната топлина за битови
потребители е налице за всички
представени системи, при сравне-
ние с базов източник на гориво
– нафта. Също така виждаме, че
при базов източник – природен
газ висока ефективност показват:
Рекуператора – „Въздух- въздух”
за оползотворяване на отпадна
топлина от вентилационни систе-

ми и двата вида рекуператори за
димни газове.
Обръщаме внимание, че всяка от
предложенитесхемиосвентехнико-
икономически ефект, предоставя и

екологиченефект,койтовусловията
на членството ни в Европейската
общностедостатъчнапредпоставка
за реализирането и.

http://www.erato.bg/otoplenie

Котелът е наличен във фирма
"Термокомфорт- Пирдоп" ООД

гр.Пирдоп
бул. "Цар Освободител" №119
тел. за връзка 0889226498

Котелът е нов - мострен експонат

Цена с ДДС  -  2748,00 лв.

Котел VIADRUS U-24, 38 kW

Viadrus U 24 е чугунен водогреен котел за евтино
отопление с твърдо гориво (въглища, битов кокс,
дървесина). Подходящ е за отопление на фамилни
къщи и по-малки обекти.
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ПРОВЕРКА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕфЕКТИВНОСТ НА ВОДОГРЕЙНИ 
ОТОПЛИТЕЛНИ КОТЛИ

Автори: доц. др инж. Н. Станков, В. Дъбова, Ал. Станков
 Техниески Университет  София

Съг лас но но вия за кон за енер гий на ефек тив ност е не об
хо ди мо да се из вър ш ва про вер ка на во дог рей ни отоп ли тел ни 
кот ли. Цел та е да се на ма лят до ми ни мум топ лин ни те за гу би 
ка то при то ва се оси гу ря ва изис к ва ния топ ли нен то вар (за 
отоп ле ние или би то во го ре що во дос наб дя ва не) за сгра да та.

В нас то я ща та ста тия е по ка зал дейс т ви те лен док лад за 
нап ра ве на про вер ка за енер гий на ефек тив ност на во дог ре ен 
отоп ли те лен ко тел.

Консумациятанаенергия,наред
с топлосъхранението на сгради-
те и по-ефективното управление
на горивния процес са основните
предпоставкизавъвежданенарег-
ламент за проверка за енергийна
ефективност на водорейни отопли-
телни котли.

При проверката се следи за
правилната настройка на котела,
засъответствиенадействителната
мощност с проектната, за това да-
ли котелът покрива изискваната за
сградататоплиннамощност.Търсят
се грешки при експлоатация, оце-
няватседействителнитеенергийни
характеристики на котела.

Съгласно Закона за енергий-
на ефективност на проверка за
енергийна ефективност подлежат
водогрейни котли:

•Натечноилитвърдо горивос
монинална мощност от 20 до 100
kW на 3 години;

• На течно или твърдо гориво
с номинална мощност над 100 kW
на 2 години;

• Наприроденгазсноминална
мощност над 100 kW на 4 години.

Проверкатанакотлитесеизвър-
швасъгласноевропейскиястандарт
EN 15378 и включва:

- Идентификация на котела
- Визуален оглед на котела;

- Оценка на поддръжката на
котела;

- Проверка на функционалната
работа на котела;

- Проверка на средствата за
измерване, контрол и автоматично
регулиране на котела;

- Оценка на енергийните харак-
теристики на котела;

-Съставяненадокладпообра-
зец с получените резултати.

Про вер ка за енер гий на 
ефек тив ност на во дог рей ни 
отоп ли тел ни кот ли

Водогрейнитекотли,кактостава
ясноотнаименованиетоим,изпол-
зват гореща вода за отопление и
битово горещо водоснабдяване на
битови,обществениииндустриални
сгради.Главнитецелинаобследва-
нето за енергийна ефективност на
водогрейни отоплителни котли са:

-Установяваненаправилнанас-
тройка, експлоатация и поддръжка
на котлите;

- Оценка на действителните
енергийни характеристики на кот-
лите;

- Препоръки за възможни по-
добрения на енергийните харак-
теристики с цел увеличаване на
ефективната работа на котлите;

- Съставяне и поддръжка на
национален кадастър за отопли-
телни котли.

Разглежданият в доклада котел
обслужваадминистративнасградас
обемV=3228м3.Впресмятанията
са отчетени специфичните особе-
ности на сградата по отношение
на топлофизични свойства, вид на
дограмите,изискванатемпературав
помещенията, външна изчислител-
на температура и обем. Вземайки
предвид всички тези фактори е
оценена изчислителната топлинна
мощност за сградата:

Qизч = 3841320 W.

Годивният изискван разход за
отоплениееизчисленприсреднос-
татистически денградуси – 2400 и
съответноденградуситезабазовата
годиназасравнение2009–2459,4:

Qгод = 227 MWh.

Порадилипсанаразходомериза
БГВинсталациите, зада сеотчете
разпределението между отоплите-
лен и БГВ товар, първоначално
са отчетени само летните месеци,
през които нямаотоплениеи е оп-
ределенсредномесечнияразходна
БГВзатях.Припредположение,че
БГВтоваранезависиотсезона,за
зимните месеци е опрелен общия
разходнагоривосамозаотопление
като  отчетения разход на газ за
месеца е намален с средностатис-
тическия разход навнесен топлина
с горивото само за БГВ нужди.

Средностатистическия разход
на внесената топлина с горивото
за БГВ е:

Qбгв = 184 MWh.

Проверката на котела е напра-
венапоизиксваниятанаЗакона за

The 

Biomass

Event of 2011

енергийна ефективност енергийна ефективност



4/201040

енергийна ефективност. Котелът
е водогреен пламъчнотръбен със
следните технически характерис-
тики:

- Максимална мощност по го-
риво: 319kW;

- Минимална мощност по гори-
во: 159kW;

- Начин на подаване на гори-
вото: автоматично;

- Предназначение на котела:
отопление и битово-горещо водос-
набдяване;

- Начин на регулиране на мощ-
ността: степенно регулиране – две
степени;

- Начин на регулиране на
изисквания топлинен товар – по
сигнал от вътрешна температура
на представително помещение и
чрез външен датчик изключване
накотелапривъншнатемпература
над 19 °C;

Вид на топлоносителя: вода;
Вид гориво: природен газ;
Работно налягане: 4bar;
Пробно налягане: 6bar;
Номинална температура на во-

дата на входа на котела: 70°C;
Номинална температура на во-

дата на изхода от котела: 90°C;
Максимално допустима темпе-

ратура на водата на изхода от
котела: 95°C;

Температуранадимните газове
при номинална топлинна мощност:
175-195°C;

Коефициент на полезно дейс-
твие: 90%.

Управлението на котела се из-
вършвапосигналоттемпературата
на подаваща вода, на константна
стойност – 90 оС. Извършва се
чрез включване и изключване на
двете степени на горелката (on/
off control). Стойността на темпе-
ратурата на подаващата вода е
заложена в заводски условия. Ако
температурата й надхвърли 95 оС,
котелът се изключва автоматично.
Управлението на котела се извър-
шва по  сигнал от температурата
на подаваща вода, на константна
стойност – 90 оС. Извършва се
чрез включване и изключване на
двете степени на горелката (on/
off control). Стойността на темпе-
ратурата на подаващата вода е
заложена в заводски условия. Ако
температурата й надхвърли 95 оС,
котелът се изключва автоматично.

Произвежданото количество
топлина по предназначение (за
отопление и за БГВ) може да се
определичрезпрякоизмерванепри
наличие на топломери или да се
изчисли по измерен дебит на топ-

лоносителя и температурната му
разлика на вход и изход на коте-
ла.Разходитезаотоплениеследва
да бъдат отнесени за предходния
отоплителен сезон като разлика
в показанията на топломера пре-
ди и след отоплителния сезон за
предишната година и съответните
денградусизасъщатагодина.Сред-
ностатистическия разход на внесе-
ната топлина с горивото за БГВ е
27MWh/месец. Внесената топлина
с горивото за отопление възлиза
на287MWh.Изискванияттоплинен
товар за отопление на сградата е
227MWh.Катосеотчетесезонната
ефективност(83%)иоколо3%за-
губивразпределителнатамрежана
отоплителниякръг,тотоплинатаза
отопление на сградата възлиза на
230 MWh/год. Направеният баланс
е приблизителен, поради липса на
измерватвлни уреди за измерване
разходваното количество вода и
съответнонатоплиназаБГВнужди
и лиса на топломери.

Проверката на основната нас-
тройка на котела се извършва с
анализаторнадимните газове,при
използваненадолнатаработнака-
лоричност на горивата. За оценка
на ефективната работа на водог-
рейнитекотли,работещинагориво
природен газ или на течни горива,
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по резултатите от измерванията с
газанализатор следва да се из-
ползват за сравнение еталонните
стойностикъмевропейскиястандарт
ЕN 15378. Резултати от тази про-
верка са представени в следната
таблица:

Оценканатоплиннитезагубиот
излъчване се извършва по метода
на повърхностната температура на
котела.

Пресмята се абсолютната стой-
ностназагубитепрезобвивкатана
котела Fge като:

Фge= ∑Ai . Кi . (θge,I -θint), W

Фge= 4399,4 W  

Водогрейният котелизисквадо-

пълнителна настройка на горивния
процес, както за подобряване на
ефективните показатели на работа
на котела при 100 % товар, така
и в по-голяма степен при работа
само на 1 степен на горелката
(50%) товар с оглед да влезат в
изискваните норми вредните еми-
сии от СО.

Добре би било проверките за
ефективнатаработанаводогрейни-
текотлидасеизвърватпрезотоп-
лителния сезон. Това ще позволи
по-точно отчитане на реултатите,
поради възможността котела да
се стабилизира без опасност от
изключване на горелката поради
отизклщчванена защититемупри
липса на възможност за поемане
на необходимия топлинен товар.

Получените при обследването
резултати показват, че котелът
покрива изискваната за отопление
мощност.Същотакаприизчисление
наефективносттае установено, че
тя не пада под допустимите гра-
ници съответно при 50% и 100%
товар. След огледа е заключено,
чекотелътеадекватноуправляван.
Единственитезабележкисаотносно
недостатъчния брой измервателни
уреди, което затрудняваследенето
на параметрите.

[1]
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Хасково 6300 
бул. "Съединение" 67 
тел.: + 359 38 / 60 31 40
 + 359 38 / 66 33 78
факс: + 359 38 / 60 31 21
e-mail: less@erato.bg

МАРГАРИТА  

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

Добре  дошли  в  своя  нов  дом !

www.loghome.erato.bg
ÅÐÀÒÎ ËÅÑ OÎÄ
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ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА И 
ОКОЛНА СРЕДА

екология екология екология

Автори: гл. ас.др Калин Филипов, проф. др. Владимир Велев
 Технически Университет – София, 
 катедра Топло и ядрена енергетика

Нарастващите екологични изисквания към производствени
те мощности налагат търсенето на решения за производство 
на електроенергия с минимална вреда върху околната среда. 

Спецификата на ядрените електроцентрали обуславя 
електропроизводство без освобождаване на вредни емисии. 
Освен това ядрената енергетика е в състояние да реализира 
затворен цикъл на ядреното гориво, при което значително 
се понижават нуждите от природни ресурси и количеството 
на генерираните радиоактивни отпадъци.

Ядренитеелектроцентралиимат
определящапозициявобласттана
неконвенционалнититеизточницина
енергия. Главната разлика между
ЯЕЦ и конвенционалните електро-
централи се състои в метода на
нагряване на водата до състояние
на кипене. Докато в парогенерато-
рите на ТЕЦ се изгарят органични
горива, то в ЯЕЦ за гориво се
използва уран.

Наличиетонадостатъчноголеми
запаси от уранови руди гарантира
експлоатацията на ядрените елек-
троцентрали в бъдеще. Тяхната
високаикономичност,минималното
въздействие върху околната среда
и възможността за избор на пло-
щадка независимо от горивната
база са фактори, които определят
оправдания интерес към ядрената
енергетика. Едновременно с това
потенциалната опасност от ЯЕЦ,
вечепроявенававариисразличен
мащабипоследствия,формиране-
гативно отношение към нея в част
отнаселениетовразвититестрани.
Следствие от това е наличието
на известен спад в темповете на
изграждане на нови ядрени мощ-
ности.Обаче в последно време се
наблюдава определен ренесанс на
ядренатаенергетикавъввръзкасъс
завишенитеизискваниязаопазване
начистотатанавъздушниябасейн.

Кактоеизвестно,заполучаванена
енергия в резултат на делене на
ядреното гориво, не е необходим
кислород, както и не се отделят
продуктинагоренето(димнигазове
и твърдичастици), които влошават
екологичната обстановка.

Движениетонаядренотогориво
отнеговотопървоначалнодобиване
във вид на уранова или ториева
рудадоокончателнотомупогребва-
несенаричаядрен горивенцикъл.
Ядреният горивен цикъл може да
бъде отворен или затворен.

При отворения горивен цикъл
изведеното от реактора гориво се
изолира от биосферата и подлежи
на контролирано съхранение за
продължителен период от време.
Някои държави предвиждат евен-
туалната му бъдеща употреба, но
има и такива, които го погребват
окончателно.

При затворения горивен цикъл
частта от ядреното гориво, която
не е изгоряла в активната зона
на реактора, след извличане и
подходящопреработванесевръща
обратно в цикъла на производство
на гориво за ядрените електроцен-
трали.Продуктитенаделене,които
притежаватвисокарадиоактивност,
се отделят в процеса на радоихи-
мична преработка на отработеното

ядрено гориво, концентрират се и
следподходящотретиране(цимен-
тиране,битуминиране,остъкляване
и др.) се погребват окончателно
в подходящи за целта геологични
формации.

Изотопния състав на ядреното
гориво се изменя непрекъснато,
както по време на работа на реак-
тора, така и след извеждането му
от активната зона и последващото
отлежаване с цел понижаване на
неговата активност и на остатъч-
ното топлоотделяне.

Восноватанаурановиягоривен
цикъл е ядрено гориво, изготвено
от природен или слабообогатен
уран. U-235 е единственият при-
роден изотоп, който се дели при
взаимодействиеснеутронисвсички
енергии, при което се получават
продукти на деленето, генерират
се нови свободни неутрони и се
освобождава енергия. При ради-
ационното залавяне на неутрон
от U-235 се получава изотопът
U-236, който е стабилен (период
на полуразпад 2.348 x107 години),
с относително малко сечение на
поглъщане, поради което следва-
щите изотопи на урана са в много
малки количества.

Уран-238 се дели само при
взаимодействие с неутрони с ви-
соки енергии (над 0.82 MeV), като
получаваните продукти на делене
са подобни на тези, които се по-
лучават и при деленето на U-235.
При уранов горивен цикъл реакто-
ритеработятснеутронистоплинна
енергия, получени в резултат на
забавянето на вторичните бързи
неутрони. Уран-238 участва главно
в поглъщането на неутрони с ре-
зонансна и топлинна енергия, при
което се получава нестабилният
изотоп U-239. Той има малък пе-
риоднаполуразпад.Врезултатна
неговоторадиоактивноразпаданесе
получаванептуний-239,койтосъщо
е нестабилен изотоп и се разпада
до плутоний-239.

Плутониевите изотопи са неус-
тойчивиинесесрещатвприрода-
та. Единственият начин за тяхното
получаванееврезултатнаядрени
реакцииирадиоактивниразпадания.

Плутоний-239 се дели при вза-
имодействие с неутрони с всички
енергии. При радиационен захват
на неутрон се получава изотопът
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плутоний-240.
Плутоний-240 не се дели с не-

утрони с топлинниенергии, ноима
голямосечениенарадиационензах-
ват, при което сеполучаваPu-241.

Плутоний-241 се дели при вза-
имодействие с неутрони с всички
енергии. При захват на неутрон се
получава изотопът Pu-242, който
имаотносителномалкосечениена
поглъщане и следващите изотопи
са в малки количества.

Ториевият горивенцикълсеос-
новава на наличният в природата
изотоп на тория, Th-232, който се
използва като ядрена суровина за
получаваненановизкуственделящ
сеизотоп–уран-233.Заразликаот
природния уран, природният торий
съдържа само следиотделящи се
изотопи,коитонесадостатъчниза
създаване на верижна реакция. За
използване на тория като ядрено
гориво в активната зона на някои
реактори е необходимо неговото
допълнителносмесванесделящите
се изотопи U-233 или Pu-239.

Обаче, за да се осъществят
реакциите на възпроизводство на
ядрено гориво е необходимо да
се получат излишни неутрони в
резултат на деленето на U-235.
Следователно верижната реакция
на делене на U-235 е първоизточ-
никнапроцесанавъзпроизводство
на ядреното гориво (първоизточ-
ник на неутрони, необходими за
преобразуването на срещаните в
природата U-238 и Th-232 в де-
лящи се изотопи. Очевидно е, че
производството на Pu-239 и U-233
етясносвързаностехнологиятана
получаване и рационалното изпол-
зване на природния уран и главно
на изотопа U-235.

Най-подходящият начин за ре-
шаване на проблема на възпро-
изводството на ядреното гориво е
широкото използване на реактори-
размножители.Тезиреакториприте-
жаватнякоихарактерниособености.

Реакторите-размножители на
бързи неутрони (FBR) работят с
ядрено гориво със средно обога-
тяване (10 % - 20 %). Това се
налага главно поради обратната
пропорционалност на ефективните
ядренисечениянаделенеотенер-
гията на неутроните. В зоните на
възпроизводство на тези реактори
става превръщането на U-238 в
Pu-239. Използването на високоо-
богатено гориво е предпоставка за
достигане на голямадълбочина на

изгаряне на горивото. Оттам идва
и затруднението в конструирането
на топлоотделящи елементи, кои-
то да гарантират надеждна работа
при дълбочина на изгаряне от по-
рядъка на 100 000 MWd/tU. Освен

това голямото специфично обемно
енергоотделянеизискваинтензивно
охлаждане на активната зона.

Най-голям коефициент на въз-
производство се получава при
използването на гориво Pu-239.

Фиг. 2

Фиг. 1
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Прилага се също така и смесен
горивен цикъл, който позволява
усвояванетонаприроднитеториеви
ресурси. При този цикъл в актив-
ната зона на реактора на бързи
неутрони се зарежда гориво, което
представлява смес от делящи се
изотопи. Тези изотопи могат да
бъдат U-233 и Pu-239. В размно-
жителните екрани на реактора се
зарежда торий-232, използван като
възпроизвеждащматериал.Предим-
ство на този тип ядрени горивни
циклие,чесъществувавъзможност
едновременно с усвояването на
природния торий да се усвоява и
плутония, получен от реактори на
топлинни неутрони или от програ-
мата за ядрено разоръжаване, при
коетосеминимизиратколичествата
на неусвоените делящи изотопи в
отработеното гориво, което еднов-
ременно с преките икономически
ползи води и до намаляване на
радиоактивните отпадъци.

Другияттипреактори-размножи-
тели, които са обект на засилен
изследователски интерес, работят
с топлинни неутрони. Голямото
сечение на неутронен захват на
Th-232  прави възможно създа-
ването на реактор със забавител
тежка вода (AHWR – Advanced
Heavy Water Reactor), който след
първоначалното зареждане с обо-
гатен уран, плутоний или смесено
уран-плутониево гориво, ще се
нуждае единствено от торий за
последващите си презареждания.
Технологиятаеперспективна,имай-
ки предвид наличните природни
ториеви ресурси, а освен това е
и особено атрактивна за страни,
които разполагат с големи запаси
от торий и малки от уран.

Основните предимства на тори-
евитеядренигориваинаториевия
ядрен горивен цикъл могат да се
обобщят по следния начин:

• ториевият горивен цикъл е
перспективенметодзадълговремен-
нопроизводствонаелектроенергия
от ядрени източници с минимални
количестварадиоактивниотпадъци;

• преходът към ториев горивен
цикъл може да се осъществи в
комбинация с изгарянето на оръ-
жейния плутоний или на плутония,
натрупан от отработеното ядрено
гориво на експлоатираните до мо-
мента реактори;

• сечението на поглъщане
на топлинни неутрони на Th-232
(7.4 barn) е близо три пъти по-го-

лямо от това на U-238 (2.8 barn).
Врезултат на това конверсиятана
Th-232 към U-233 е по-ефективна,
отколкотоконверсиятанаU-238към
Pu-239.Вреакторитеразмножители,
работещи на топлинни неутрони,
торият е по-ефективен размножи-
телен материал, но в реакторите
на бързи неутрони уранът (U-238)
е по-ефективен.

• ThO2 се оксидира по-слабо от
UO2 (който се оксидира до U3O8 и
UO3),порадикоетодълговременното
съхранение на отработеното тори-
ево гориво е по-опростено;

• ядреният горивен цикъл на
реакторите-размножители, работе-
щи на бързи неутрони, може да
бъде използван за конвертиране
наголемиколичестваобедненуран
в плутоний, който от своя страна
можедабъдеизползван катоново
ядрено гориво или в противоречие
сконвенциятазанеразпространение
на ядрените оръжия, докато реак-
торите размножители от ториевия
горивен цикъл изгарят плутоний.

Засега уран-ториевия цикъл ня-
ма голямо приложение. Причината
е, че технологията за преработка
на тория, използван като възпро-
извеждащ материал, все още не
е промишлено усвоена. От друга
страна засега няма дефицит на
природен уран. Във връзка с по-
вишаващото се потребление на
електроенергия, такъв проблеми
ще настъпи в обозримо бъдеще.

Използването в съвременните
енергийни реактори, работещи на
топлинни неутрони, на гориво сла-
бообогатенуран,съссъдържаниена
изотопаU-238над95%,позволява
ивтезиреакторидасеосъществи
процесначастичновъзпроизводст-
во на делящи се нуклиди. По този
начин се подобрява техния баланс
в реактора, в резултат на което
се постига значителен икономи-
чески ефект. От това следва, че
е целесъобразно ядреното гориво
да се използва във вид на смес
от делящи се и възпроизвеждащи
материали.

Посъществовъзпроизводството
на ядреното гориво се реализира
във всеки ядрен енергиен реактор,
в който заедно с делящите се изо-
топи в горивната композиция се
съдържат и изотопите U-238 или
Th-232.Сизключениенареакторите
със свръхвисоко обогатяване, във
всички останали, заедно с произ-
водството на енергия, се осъщес-
твява частично, а при създаване

на определени условия и пълно и
даже разширено възпроизводство
на ядрено гориво (изотопи на плу-
тония илиU-233), което притежава
също толкова висока топлотворна
способност, колкото и U-235. Плу-
тоният може да бъде отделен в
чист вид в заводите за химическо
преработване на горивото и да се
използва за изготвяне на смесено
уран-плутониево гориво (MOX Fuel
– Mixed Oxide Fuel).

Възможността за производство
на плутоний във всеки реактор на
топлиннинеутронипозволявадасе
квалифицира всяка една ядрена
електроцентрала като двуцелево
предприятие,произвеждащонесамо
електроенергия, но и ново ядрено
гориво–плутоний.Обачеролятана
плутония не се изчерпва само до
натрупванетомувядренотогориво.
Значителна част от него изгаря в
реактора, при което се подобрява
горивния му баланс и се създават
условия за повишаване на дълбо-
чината на изгаряне на горивото в
активната зона на реактора.

Оценкатанаразполагаемитере-
сурси на природен уран в голяма
степен се определя от количест-
вото територии, които са обект на
геоложки проучвания. Запасите от
уран в земните недра се разделят
надвегрупи:достоверниивероят-
ни. И двете групи се подразделят
на две категории по отношение на
цената на добива, преработката и
получаването на основната суро-
вина – уранов концентрат.

Уранът е елемент, който е дос-
та разпространен в земната кора.
Обаче залежите от уранова руда
са разпръснати. Средното съдър-
жание на уран в земната кора е
около 3*10-4%.Вмалки концентра-
ции уранът се съдържа и в мно-
го скални формирования (гранит,
базалт и др.), както и в морската
вода. Технологията за добив на
природен уран, във вид на уранов
концентрат,изисквазначителнима-
териалниресурси.Ноако се усвои
такаватехнологиязаполучаванена
енергияврезултатнаделенетона
ядрата, която да зависи слабо от
разходите за добив на уранов кон-
центрат(напримерчрезизползване
нареактори-размножителинабързи
неутрони),ядренатаенергетикаще
представлява почти неизчерпаем
източник на енергия.

Средното съдържание на торий
в природата е около четири пъти
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по-голямо от това на природния
уран. Съдържанието му в земната
кора е около 1.2*10-3 %. Възмож-
ността за използване на тория
като възпроизвеждащ материал в
ядрената енергетика ще позволи
неколкократно увеличение на ре-
сурсите от ядрено гориво.

Характеристика на процеса на
възпроизводствонаядренотогориво
в реактора представлява коефици-
ентът на възпроизводство. Той се
дефинира като отношение на ко-
личеството образувани делящи се
изотопинаураниплутонийспрямо
първоначално съществуващите в
горивото. Тази величина зависи от
физическитехарактеристикинаре-
актора, обогатяването на горивото,
енергийния спектър на неутроните
и други фактори.

За технически и икономически
оценкивядренатаенергетикаене-
обходимо да се знае количеството
плутоний,произведензаопределен
интервал от време. В този случай
се въвежда т.нар. коефициент на
натрупване на плутоний. Този кое-
фициентпредставляваотношението
на всички или само на делящите
се изотопи на плутония спрямо
количеството продукти на делене,
съдържащи се в един тон изгоря-
ло гориво.

При малко начално обогатява-
не, коефициентът на натрупване
е висок. Също така в началото
на кампанията той има по-големи
стойности, които намаляват с изга-
ряне на плутония в реактора. При
по-високи начални обогатявания,
коефициентътнанатрупваненама-
лявапочтиобратнопропорционално
на увеличаването на дълбочината
на изгаряне на ядреното гориво.

Натрупването на плутоний е
пропорционално на произведената
топлинна енергия, а зависимостта
му от дълбочината на изгаряне се
определя във функция от коефи-
циента на натрупване. Увеличава-
нето на произведената енергия от
горивото се съпровожда с нама-
ляване на натрупвания плутоний.
Следователно повишаването на
количеството произведена енергия
от горивото, което е икономически
изгодно, е свързано с намаляване
на натрупвания плутоний.

От изложеното дотук следва,
че ренесансът на ядрената енер-
гетикаеобоснованототношението
на човечеството към екологичното
бъдеще. Проведени изследвания

показват, че населението на Евро-
пейскиясъюзсеотнасякъмеколо-
гичните проблеми на планетата с
презумпцията,чеиманаразположе-
ние2.5планети за замърсяване.В
товаотношениеСъединенитещати
са далеч по-напред – начинът на
живот там навежда на мисълта,
че на разположение за замърся-
ване са 5 планети. Според данни
на Европейската Комисия 17 % от
брутния вътрешен продукт на Ев-
ропейския съюз (около 2 трилиона
евро годишно) се изразходват за
обществени поръчки, свързани с
доставката на офис консумативи и
техника заинституциите, строител-
ни материали, превозни средства
и услуги. Целесъобразно е такова
огромно количество отматериални
ресурси (съдейки по финансовото
муизражение)дабъдепроизведено
по възможност с екологично чиста
електроенергия.

В заключение могат да бъдат
направени два основни извода.

Напървомястопроизводството
наелектроенергияотядрениенер-
гоизточницинезамърсяваоколната
средаспродуктинагорене,поради
спецификата на енергопреобразу-
ване в резултат на деленето на
ядрата на урана или плутония.

Вторият основен момент е, че
спецификата на ядреното гориво
позволяванеговототретиранекато
възобновяем източник на енергия.
Съображенията за това са, че при
отворенгоривенцикълнареактори
стоплиннинеутронисеизразходват
между 4 % и 5 % от горивото (в
зависимост от приетата дълбочина
на изгаряне). Това представлява
рандеман,по-лошотрандеманана
човека, който е над 5 %. Тук се
имапредвидполезноизползваната
енергия спрямо количеството вло-
жена енергия (във вид на храни,
питиета, подправки и други). От
другастрана,възпроизводствотона
ядреното гориво позволява значи-
телно повишение на коефициента
на неговата използваемост, което
многократнозавишаваефективност-
та при използването на наличните
природниресурсиотядренигорива.

Като негатив на ядрената енер-
гетикатрябвадасеотбележиполу-
чаванетонарадиоактивниотпадъци
в процеса на производство на
електроенергияотЯЕЦ.Независимо
от придобитата радиоактивност на
тезиотпадъци,тяхнотоколичество,
отнесенокъмединицапроизведена

електроенергия е много малко, ко-
ето се дължи както на характера
на третиране на радиоактивните
отпадъци и на отработеното яд-
рено гориво, така и на високата
„калоричност” на ядреното гориво.
Катопримерможедасепосочи,че
ядреното гориво в активната зона
на реактор ВВЕР-1000 е с маса
около 75 тона, което в зависимост
от типа на използваното гориво
отговаря на обем приблизително
7-8 кубични метра.

Тенденциите в развитието на
ядрените електроцентрали се
наблюдават в ясно изградените
приоритети при проектирането на
реактори от четвърто поколение,
които се очаква да бъдат въве-
дени в експлоатация следващите
десетилетия. От икономическа и
екологична гледна точка усилията
са насочени основно към следни-
те области:

• създаване на конструкции,
които работят на смесени горив-
ни цикли;

• създаване на възможности за
използваненаднешнитеотпадъчни
ресурси и на отработеното ядрено
гориво, съхранявано при отворен
горивен цикъл;

• развитие на реакторите раз-
множители;

• по-ефективно използване на
природните ядрени ресурси;

• повишаване на коефициента
наполезнодействиенацентралата;

•увеличаваненаавтономността
и на кампанията на реактора и на
горивото;

• значително понижаване на
нивото на радиоактивните отпа-
дъци и др.
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