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Симулационен модел на противоналегателна паротурбинна инсталация  
SST-300 CE2L/V36S 

 
Калоян Христов, Иван Геновски, Александър Григоров 

 
В топлофикационната централа ТЕЦ „София Изток“  през 2019 година е пусната в 

експлоатация противоналегателна паротурбинна инсталация тип SST-300 CE2L/V36S. 
Целта е повишаване на енергийната ефективност централата чрез увеличаване на дела 
на комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия. 

Настоящият доклад представя разработването на симулационен модел на 
паротурбинната инсталация, с който да се изследват характерни нейни режими на 
работа.  

 
Ключови думи: противоналегателна турбина, комбинирано производство, симулационно 

моделиране 
 

Simulation model of backpressure steam turbine type SST-300 CE2L/V36S 
 

Kaloyan Hristov, Ivan Genovski, Alexander Grigorov 
 

At the cogeneration TPP “Sofia East” in February 2019, after the necessary testing is put into 
operation backpressure steam turbine type SST-300 CE2 /V36S. The aim is to increase energy 
efficiency of the power plant by increasing the part of cogeneration produce of electricity and heat.  

This paper presents the development of steam turbine simulation model enabling to investigate 
its typical operating regimes. 

 
Keywords: backpressure steam turbine, combined heat and power, simulation modeling  

 
Комбинирано производство в ТЕЦ „София Изток“ 
Топлофикационната централа ТЕЦ „София Изток“ е най-големият източник на топлина в   

системата за централизирано топлоснабдяване на град София. До 2016 година на 
площадката на ТЕЦ „София Изток“ са действащи четири  парни турбини с обща мощност 156 
MW. Три от турбините са с регулируеми пароотнемания и кондензационна част тип ПТ-30-
90/10 (ТГ-1, ТГ-2 и ТГ-4) с единична мощност 30 MW. Тези турбини произвеждат електрическа 
енергия по кондензационен и комбиниран метод. Икономичността на този вид инсталации 
зависи от дялa на енергията, получена по комбиниран метод. При тях електрическата енергия 
получена по кондензационен метод от парния поток, постъпващ в кондензатора, има по-висок 
специфичен разход от електрическата енергия, получена по комбиниран метод от парния 
поток, отведен от регулируемите пароотнемания. На площадката на централата е 
инсталирана още една паротурбинна инсталация тип ПТ-30-90/10 (ТГ-3), която е със статут 
на съоръжение в ремонт. 

На площадката на ТЕЦ „София Изток“ има инсталирана една противоналегателна 
турбина тип ПР-66-130/10 (ТГ-5) с мощност 66 MW. Тази турбина произвежда електрическа 
енергия само по комбиниран метод. При нея развиваната електрическа мощност зависи от 
големината на отпускания топлинен товар на потребителите. 

Съгласно европейската стратегия за развитие на топлоснабдителния сектор, 
производството на електрическа енергия на базата топлинно потребление се насърчава чрез 
въвеждане на преференциални цени за изкупуване на електрическата енергия от тези 
инсталации [1]. В тази връзка в ТЕЦ „София Изток“ се извърши модернизация, която включва 
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демонтаж на съществуващата промишлено-топлофикационна турбина (ТГ-4) с 
противоналегателна турбина тип SST-300 CE2L/V36S с електрическа мощност 40 MW.  
Електрическата енергия при противоналегателните инсталации е изцяло на базата топлинно 
потребление, което ги прави по-ефективни от турбините с регулируеми пароотнемания и 
кондензационна част. 

При преминаването към турбини с противоналягане се цели да се елиминира 
производството на електрическа енергия по кондензационен метод, което повишава 
енергийната ефективност на централата. 

 
фиг. 1 Топлинна схема на противоналегателна турбина SST-300 CE2L/V36S. 

 
Противоналегателна паротурбинна инсталация SST-300 CE2L/V36S 
Топлинната схема на паротурбинната инсталация SST-300 CE2L/V36S e представена на 

фиг. 1. 
Паротурбинната инсталация се състои от парна турбина на високи обороти (5900 об/мин), 

като въртящият момент на парната турбина се предава към генератора чрез редуктор, който 
понижават оборотите до 1500 об/мин.  

Турбината е еднокорпусна, състояща се от част високо налягане (ЧВН) и част ниско 
налягане (ЧНН). Спомагателните топлинни съоръжения в схемата на инсталацията са 
подгревател ниско налягане (ПНН), деаератор и подгревател високо налягане (ПВН). 

Пароотнеманията са две, едно нерегулируемо и едно регулируемо. Налягането на парата 
в регулируемото пароотнемане може да се изменя от 0,78 до 1,27 MPa, а максималнит разход 
на пара през него е 14,01 kg/s. Захранването с пара на подгревател високо налягане се 
осъществява от нерегулируемото пароотнемане на парната турбина. Деаераторът и 
подгревател ниско налягане се захранват с пара от регулируемото пароотнемане след 
редуциране на неговото налягане.  

В бойлер-кондензатора на парната турбина мрежовата вода за топлоснабдителната 
система се подгрява с парата, която постъпва в него от последното стъпало на турбината. 
Максималната топлинна мощност на кондензатора е 90 MW, а максималният разход на 
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мрежова вода през него е 650 kg/s (2340 t/h). Налягането на парата в бойлер-кондензатора се 
изменя в интервала от 40 kPa  до 250 kPa. 

Част от парата от регулируемото пароотнемане на турбината се използва за захранване 
на бойлерните уредби и съоръженията, осигуряващи топлина за собствени нужди на 
централата. 

Заводът производител е разработил гаранционни режими на инсталацията и  
спомагателните съоръжения към нея [2]. Част от тези данни са представени в табл. 1. 

Таблица 1  
Проектни режими на парна турбинна SST-300 CE2L/V36S. 

Режим на работа Режим 1 Режим 2 Режим 3 Режим 4 

Електрическа мощност, MW 16,574 23,745 30,453 40,849 

Параметри на 
свежата пара 

Налягане, MPa 8,91 8,91 8,91 8,91

Температура, ºС 535 535 535 535 

Разход, kg/s 25.00 33,33 41,67 58,33 

Параметри на 
парата от 

регулируемото 
пароотнемане 

Налягане, MPa 1,10 1,10 1,10 1,10 

Разход, kg/s 4,93 5,63 7,75 14,01 

Температура на питателна вода, ºС 195,5 203,3 208,2 217,2

Разход на пара след турбината, kg/s 19,56 26,59 32,11 40,79 

Налягане в противоналягането, kPa 45,6 47,1 59,3 105,2 

Вътрешен относителен КПД, % 71,9 77,1 81,2 84,9 
 
Величините, характеризиращи работата на бойлер-кондензатора, за всеки един от 

проектните режими, са представени  в табл. 2. Изчислителният режим за инсталацията е 
режим № 4.  

Таблица 2  
Проектни данни, характеризиращи работата на бойлер-кондензатора, на парна турбинна 

SST-300 CE2L/V36S. 

Режим 
Мрежова вода Налягане 

на 
парата 

Енталпия 
на 

парата 

Температура 
на 

кондензата 

Разход 
на 

пара 

Топлинна 
мощност Разход 

Темп. 
вх. 

Темп. 
изх. 

 kg/s ºC ºC kPa kJ/kg ºC kg/s MW 

1 388,9 47 75,2 45,6 2 682,6 79,0 19,56 45,88 

2 516,7 47 75,4 47,1 2 640,4 79,8 26,59 61,30 

3 569,4 50 80,5 59,3 2 617,4 85,6 32,11 72,33 

4 611,1 60 95,2 105,2 2 643,7 101,0 40,79 89,81
 
Данните от документацията са използвани за извършването на сравнителен анализ с 

резултатите, получени при  решаването на симулационен модел на паротурбинната 
инсталация SST-300 CE2L/V36S.  

 
Симулационен модел 
Със софтуерния продукт GateCycle е разработен симулационен модел на 

пратотурбинната инсталация SST-300 CE2L/V36S. 
При моделиране на инсталацията парната турбина е представена като трикорпусна [4, 5]. 

По посока движение на парата, първите два корпуса представляват част високо налягане на 
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парната турбина, като краят на първи корпус се представя като нерегулируемото 
пароотнемане. Параметрите на парата в нерегулируемото пароотнемане са начални за 
втория корпус. Третият корпус представлява част ниско налягане на турбината. Началните 
параметри на парата се изчисляват чрез крайните параметри на парата от втори корпус 
(физическата граница в модела на този корпус е регулируемото пароотнемане на турбината). 
За отделните спомагателни топлинни съоръжения са въведени физическите параметри 
съгласно проектната документация на турбината [3]. 

На фиг. 2 е представена топлинната схема на инсталацията чрез софтуера за 
симулационно моделиране.  

 

 
Фиг. 2 Симулационна схема на паротурбинна инсталация модел SST-300 CE2L/V36S 
 
Резултати  
С помощта на симулационния модел са изследвани четири режима на работа на 

инсталацията с продължителност 1h. Получените резултати за характерни величини от 
тяхната работа са представени таблично в таблици от 3 до 6. Таблиците съдържат следните 
величини: разход на свежа пара, температура на свежата пара,  налягане на свежата пара, 
налягане на парата в регулируемото пароотнемане, температура на парата в регулируемото 
пароотнемане, налягане на парата в бойлер-кондензатора, температура на подхранващата 
вода, произведена електрическа енергия от паротурбинната инсталация и топлинна енергия, 
получена в бойлер-кондензатора. В последната колона е посочено отклонението на  
пресметнатите величини с дадените в проектната документация. 

Изчислителен режим е №4. При него на входа на паротурбинната инсталация постъпва 
максималният разход на пара и турбогенераторът развива своята максимална електрическа 
мощност. Получените резултати от симулационното пресмятане за този режим са 
представени в табл. 3. 
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Тaблица 3  
Резултати от симулационното изследване за режим №4 на парната турбина SST-300 

CE2L/V36S 

Величина Означение дименсия проект модел 
отклонение, 

%

Разход на свежа пара Do kg/s 58,33 58,33 - 

Температура на свежата пара to oC 535 535 - 

Налягане на свежата пара po MPa 8,91 8,91 - 

Разход на пара през рег. 
пароотнемане 

Dп kg/s 14,01 14,01 - 

Налягане на парата в 
регулируемото пароотнемане 

pп MPa 1,10 1,10 - 

Налягане на парата на изхода от 
турбината 

pбк kPa 105,2 108,7 3,33% 

Температура на подхранващата 
вода 

tпв oC 216,80 216,32 -0,22% 

Произведена електрическа 
енергия 

N MWh 40,849 40,844 -0,01% 

Топлинна енергия получена в 
бойлер-кондензатора 

QБК MWh 89,81 89,14 -0,75% 

 
За режим №3 резултатите от симулационното пресмятане са представени в табл. 4. Този 

режим е предвиден в проектната документация като еквивалентен по отношение на отпусната 
топлинна енергия, съответстваща на минималната лятна консумация в системата за 
централизирано топлоснабдяване на топлофикационния район. Разходът на прегрята пара 
за инсталацията за комбинирано производство съответства на производството на пара от 
енергийните котли, при който те работят с ефективни технически и екологични показатели. 

Тaблица 4 
Резултати от симулационното изследване за режим №3 на парната турбина SST-300 

CE2L/V36S 

Величина Означение дименсия проект модел 
отклонение, 

% 

Разход на свежа пара Do kg/s 41,67 41,67 - 

Температура на свежата пара to oC 535 535 - 

Налягане на свежата пара po MPa 8,91 8,91 - 

Разход на пара през рег. 
пароотнемане 

Dп kg/s 27,890 27,864 -0,09% 

Налягане на парата в рег. 
пароотнемане 

pп MPa 1,10 1,10 - 

Налягане на парата на изхода от 
турбината 

pбк kPa 59,30 60,90 2,70% 

Температура на подхранващата 
вода 

tпв oC 216,80 216,32 -0,22% 

Произведена електрическа 
енергия 

N MWh 30,453 29,745 -2,32% 

Топлинна енергия получена в  
бойлер-кондензатора 

QБК MWh 72,33 72,07 -0,36% 
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Режим №2 показва работата на инсталацията при понижен топлинен товар на 
потребителите. Режим №1 е граничен по отношение на паровия товар, отпускан от 
енергийния котел, защото не е препоръчително котелът да произвежда пара под 25 kg/s. 
Резултатите от пресмятанията за тези два режима са дадени в табл. 5 и табл. 6. При тези два 
режима отпусканата пара от регулируемото пароотнемане служи само за захранване с пара 
на спомагателните съоръжения на инсталацията. 

Тaблица 5 
Резултати от симулационното изследване за режим №2 на парната турбина SST-300 

CE2L/V36S 

Величина Означение дименсия проект модел 
отклонение, 

% 

Разход на свежа пара Do kg/s 33,33 33,33 - 

Температура на свежата пара to oC 535 535 - 

Налягане на свежата пара po MPa 8,91 8,91 - 

Разход на пара през рег. 
пароотнемане 

Dп kg/s 20,25 21,31 5,23% 

Налягане на парата в рег. 
пароотнемане 

pп MPa 1,10 1,10 - 

Налягане на парата на изхода от 
турбината 

pбк kPa 47,10 48,00 1,91% 

Температура на подхранващата 
вода 

tпв oC 203,30 200,74 -1,26% 

Произведена електрическа 
енергия 

N MWh 23,745 24,059 1,32% 

Топлинна енергия получена в  
бойлер-кондензатора 

QБК MWh 61,30 61,14 -0,25% 

 
Тaблица 6 

Резултати от симулационното изследване за режим №1 на парната турбина SST-300 
CE2L/V36S 

Величина Означение дименсия проект модел 
отклонение, 

% 

Разход на свежа пара Do kg/s 25 25 - 

Температура на свежата пара to oC 535 535 - 

Налягане на свежата пара po MPa 8,91 8,91 - 

Разход на пара през рег. 
пароотнемане 

Dп kg/s 17,76 16,42 -7,55% 

Налягане на парата в рег. 
пароотнемане 

pп MPa 1,10 1,10 - 

Налягане на парата на изхода от 
турбината 

pбк kPa 45,60 40,55 -0,22% 

Температура на подхранващата 
вода 

tпв oC 195,50 194,28 -0,62% 

Произведена електрическа 
енергия 

N MWh 16,574 16,808 1,41% 

Топлинна енергия получена в  
бойлер-кондензатора 

QБК MWh 45,88 47,71 3,98% 
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От получените резултати се вижда, че моделът пресъздава данните от проектната 
документация с приемлива точност. Най-голямо отклонение се наблюдава при режим №1, 
когато паротурбинната инсталация работи на минимален паров товар. При него резултатите 
от моделните изследвания се отклоняват най-много със 7,55 % (разход на пара през 
регулируемото пароотнемане). Отклонението на величините, които са необходими за 
технико-икономическите пресмятания, (произведена електрическа енергия, топлинна 
енергия, получена в бойлер-кондензатора и температура на  подхранващата вода) от 
проектната документация не превишава 4 %. 

 
Заключение  
В настоящия доклад е разработен симулационен модел на противоналегателна 

паротурбинна инсталация модел SST 300 CE2L/V36S на основата на техническата 
документацията на парната турбина. 

Моделът е валидиран за четирите проектни режима, които са посочени в техническата 
документация. Резултатите показват, че разработеният симулационен модел описва със 
задоволителна точност работните параметри на паротурбинната инсталация. 

 
Литература 

1. Бонев Б., Актуална проблематика на българската енергетика, МНТК “Енергиен форум – 
предизвикателства към българската енергетика“, сборник доклади, стр. 84-89, Варна, 
2018, ISSN 2367-6728. 

2. Инструкция за експлоатация на парна турбина SST 300 CE2L/V36S. 
3. Тотев Т., Б. Игнатов, В. Раденков, Б. Ангелов, Създаване на изчислителен модел на 

прахоконцентратор на прахоприготвящите системи на котли тип ПК-38-4 в ТЕЦ “Марица 
Изток 2”, ISSN 1311-0829, Годишник на ТУ-София, т.66, кн. 3, 2016, стр.185-194. 

4. Тотев Т., Б. Игнатов, Г. Алтънов, Изграждане и верифициране на симулационен модел на 
енергиен блок в ТЕЦ ЕЙ И ЕС Марица Изток 1 чрез софтуерния продукт GateCycle, XVIII–
та  Научна Конференция ЕМФ ‘2013, Том 1, стр. 14, ISSN 1314-5371, „Почивна база на 
Технически университет - София” гр. Созопол 2013 г. 

5. Gate Cycle 5.51 Reference guide, General Electric Enter Software, 2003. 
 
 
д-р инж. Калоян Христов Христов, „Топлофикация София“ ЕАД тел. 0893690182, 

korzy@abv.bg  
доц. д-р инж. Иван Кирилов Геновски, Технически Университет – София, катедра 

Топлоенергетика и ядрена енергетика, тел. 02/9652247, genovski@tu-sofia.bg 
доц. д-р инж. Александър Данчев Григоров, Технически Университет – София, катедра 

Топлоенергетика и ядрена енергетика, тел. 02/9652253, grigorov@tu-sofia.bg 
 

  



Топлоенергетика и ядрена енергетика   9 

 
 
 

Изследване на енергийната ефективност на противоналегателна 
паротурбинна инсталация модел SST-300 CE2L/V36S чрез симулационно 

моделиране 
 

Иван Геновски, Калоян Христов, Александър Григоров 
 

Противоналегателните паротурбинни инсталации произвеждат електрическа и 
топлинна енергия по комбиниран метод. Енергийната ефективност и произвежданата 
електрическа енергия и за този вид инсталации зависи изцяло от параметрите на 
отпускания топлинен товар в системата за централизирано топлоснабдяване. 
Настоящия доклад изследва енергийната ефектност на инсталираната в ТЕЦ „София 
Изток“ противоналегателна паротурбинна инсталация модел SST-300 CE2L/V36S чрез 
използване на разработения и валидиран за нея симулационен модел. 

 
Ключови думи: противоналегателна турбина, комбинирано производство, симулационно 

моделиране 
 

Research of the energy efficiency of backpressure turbine installation type SST-
300 CE2L/V36S 

 
Ivan Genovski, Kaloyan Hristov, Alexander Grigorov 

 
Backpressure steam turbine installations produce combined heat and power. The energy 

efficiency and the electricity produce for this type of installation depend entirely on the parameters 
of the heat load outputting to district heating system. This report research energy efficiency on 
installed in TPP “Sofia East” backpressure steam turbine type SST-300 CE2L/V36S by using 
development simulation model. 

 
Keywords: backpressure steam turbine, combined heat and power, simulation modeling  

 
Въведение 
В последните години Европейската стратегия за развитие на топлоснабдителния сектор 

насърчава производството на електрическа енергия на базата топлинно потребление [1]. В 
най-голямата топлофикационна централа в България – ТЕЦ „София Изток“ през 2019 e 
въведена в експлоатация нова противоналегателна турбина тип SST-300 CE2L/V36S, която 
замени съществуваща паротурбинна инсталация с две регулируеми пароотнемания и 
кондензационна част тип ПТ-30-90-10. 

Противоналегателните турбини за разлика от ПТ турбините произвеждат електрическата 
енергия изцяло на базата топлинно потребление. Те се характеризират с по-висока енергийна 
ефективност поради липсата на производството на електрическа енергия по кондензационен 
метод. 

Настоящият доклад има за цел чрез използване на симулационно моделиране да се 
изследва енергийна ефективност на паротурбинна инсталация тип SST-300 CE2L/V36S. 

 
Показатели на енергийна ефективност 
Ефективността на инсталациите за комбинирано производство се оценява с показателите 

на енергийна ефективност. В България оценката на ефективността на инсталациите за 
комбинирано производство е регламентирана с Директива  2012/27/EU [6]. Съгласно нея 
ефективността на този тип инсталации се оценява чрез два показателя - коефициент на обща  
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енергийна  ефективност  (total CHP system  efficiency, брутен кпд) –, % и икономията на гориво 
– ΔF, % [2, 5]. 

Общата  енергийна ефективност  представлява  отношение  между  сумата  на  
произведената електрическа  и топлинна  енергия  от  инсталацията за  комбинирано 
производство  към  топлинния  еквивалент  на  вложеното  гориво  за  тяхното производство: 

тЕ+Q
η= 100

F
             (1) 

където: 
Е  e електрическата енергия, произведена от инсталацията за комбинирано производство, 

kWh; 

тQ  – отпуснатата  топлинна  енергия  от  инсталацията  за  комбини производство, kWh; 

F – вложената енергия с горивото, kWh. 
Коефициентът на общата енергийна ефективност не дава пълна картина за 

съвършенството на топлинния процес на инсталациите за комбинирано производство, защото 
не винаги високите стойности на общата енергийна ефективност на инсталацията водят до 
икономия на гориво при производството. 

За пълна оценка на енергийната ефективност е необходимо да се определи икономията 
на гориво на инсталацията за комбинирано производство като се сравни с разделната схема 
за производство на същите количества топлинна и електрическа енергия. 

Икономията на гориво се изчислява от следния израз: 

комб.qкомб.е
КЕЦ ОЦ
е q

1
ΔF= 1-

ηη
+

η η

 
 
 
 
 
 

          (2) 

където: 

комб.еη  е ефективността на производството на електрическа енергия от инсталацията за 

комбинирано производство, %; 

комб.qη  – ефективността  на  производството на топлинна енергия от инсталацията за 

комбинирано производство, %; 
КЕЦ
еη  –-  референтната  стойност  на кпд за производство  на  електрическа енергия от 

заместващата инсталация, %; 
ОЦ
qη  – референтната  стойност на кпд  за  производство на топлинна енергия от 

заместващата инсталация, %. 
Референтните  стойности за кпд при разделното производство, съгласно Директива  

2012/27/EU, зависят от вида на използваното гориво на инсталацията и годината на 
въвеждане в експлоатация на инсталацията за комбинирано производство.  

Друг показател за оценка на енергийната ефективност е отношението  на  произведената 
електрическа енергия (Е) на от  инсталацията към  отпуснатата  топлинна  енергия  за  
външните потребители ( тQ ).  

т

Е
x=

Q
            (3) 

Високи стойности на това отношение водят до нарастване на икономията на гориво [5]. 
Ефективността на работа на паротурбинната инсталация може да се оцени и със 

специфичните разходи на условно гориво за производството на електрическа (by ел g/kWh) и 
топлинна енергия ( т

тb  g/kWh). При физическия метод на разпределение на горивото, приет в 
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България, специфичният разход на условно гориво за производството на топлинна енергия 
не зависи от параметрите на отпускания топлинен товар. Той се определя от следния израз: 

т
т

пг тр БУ

0,123
b

η η η


 
           (4) 

където: 

пгη е коефициентът на полезно действие на парогенератора;  

трη - коефициентът на полезно действие, отчитащ загубите на топлина от паропроводите 

на паротурбинната инсталация;  

БУη - коефициентът на полезно действие на бойлерната инсталация 

Върху специфичния разход на условно гориво за производството на електрическа енергия 

y, елb  оказва влияние големината и параметрите на отпускания топлинен товар. За неговото 

определяне е необходимо да се състави топлинен и материален баланс на инсталацията и 
да се определи коефициентът на полезно действие на инсталацията за производство на 
електрическа енергия - елη : 

y, ел
пг тр ел

0,123
b

η η η


 
           (5) 

 
Симулационни изследвания 
За определяне на показателите за енергийна ефективност на инсталацията за 

комбинирано производство тип SST-300 CE2L/V36S е използван разработеният 
симулационен модел. Моделът е разработен в симулационната среда GateCycle. Той е 
валидиран с данни от проектната документация на паротурбинната инсталация [4]. 

Входните данни при симулационното изследване са: 
 Натоварване на бойлер-кондензатора на паротурбинната инсталация (90 MW), 

като през регулируемото пароотнемане на инсталацията не се отпуска топлинна 
енергия за външни потребители. 

 Температурата на мрежовата вода, която постъпва в бойлер-кондензатора, е 60 ºС 
. Тази температура, съгласно техническата документация, е изчислителната за 
паротурбинната инсталация. 

 Подгряването на мрежовата вода в бойлер-кондензатора не превишава 50 ºС; 
 Максимално допустимият разход на мрежова вода през бойлер-кондензатора е 650 

kg/s.  
 Налягането на парата в бойлер-кондензатора се изменя в границите от 0,10 до 0,25 

MPa; 
С помощта на симулационния модел е извършено изследване на показателите за 

енергийна ефективност на инсталацията. Получени са резултати за изменението на следните 
величини: 

 Електрическата мощност на инсталацията за комбинирано производство (N, MW); 
 Отношението на  произведената електрическа енергия към отпусната топлинна 

енергия в системата за топлоснабдяване, (x=N/Qт); 
 Общата  енергийна ефективност (, %) на инсталацията за комбинирано 

производство; 
 Специфичния разход на условно гориво за производството на електрическа 

енергия (by ел , g/kWh)  
 Икономията на гориво при комбинираното производство (ΔF, %). 
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Изменението на електрическата мощност на изследваната инсталация N, в зависимост от 
температурата на мрежовата вода след бойлер-кондензатора, е представено на фиг.1. Вижда 
се, че с понижаване на температурата на мрежовата вода на изхода от бойлер-кондензатора, 
електрическата мощност на инсталацията нараства, което се дължи на увеличаване на 
преработвания енталпиен пад от турбината. Електрическата мощност на инсталацията е по-
малка от проектната, поради ненатовареност на промишленото пароотнемане на 
инсталацията. 

При топлинна мощност на бойлер-кондензатора 90 MW, ако температурата на  мрежовата 
вода на изхода от бойлер-кондензатора се понижи с 1 ºС , електрическата мощност на 
инсталацията нараства с около 0,260 MW. 

 

 
фиг. 1 Изменение на електрическата мощност на инсталацията за комбинирано 

производство SST-300 в зависимост от температурата на мрежовата вода на изхода от 
бойлер-кондензатора. 

 
Изменението на отношението на произведената електрическата енергия към отпуснатото 

количество топлина (x=N/Qт) в зависимост от температурата на мрежовата вода след бойлер-
кондензатора е представено на фиг. 2. Вижда се, че с понижаване на температурата на 
мрежовата вода след бойлер-кондензатора това отношение нараства, което се обяснява с 
увеличеното производство на електрическа енергия на базата външно топлинно 
потребление. 

 На същата фигура са дадени резултатите и за противоналегателната турбина ПР-66-
130, които са получени чрез симулационно изследване за същите условия на работа [3]. 

 На същата фигура е представено изменението на отношението на произведената 
електрическата енергия към отпуснатото количество топлина за противоналегателната 
турбинна инсталация ПР-66-130/10 за същия топлинен товар на потребителите (90 MW). 
Резултатите са получени чрез симулационно изследване за същите условия на работа. Вижда 
се, че този показател е по-висок при турбината  ПР-66-130/10 в сравнение с SST-300, поради 
по-високите начални параметри на свежата пара и съответно по-големия преработван 
енталпиен пад от турбината. 
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фиг. 2 Изменение на отношението на произведената електрическа енергия към 
отпусната та топлинна енергия (x=N/Qт) при изменение на температурата на мрежовата 

вода на изхода от бойлер-кондензатора. 

 
Изменението на общата  енергийна ефективност в зависимост от температурата на 

подаващата мрежова вода е представено на фиг. 3. Вижда се, че общата енергийна  
ефективност на инсталацията остава непроменена в целия интервал на изменение на 
температурата на подгрятата мрежова вода. Двете когенерационни инсталации имат близка 
по стойност общата енергийна ефективност (84,3 %). 

 

 

фиг. 3. Изменение на общата  енергийна  ефективност в зависимост от температурата 
на мрежовата вода на изхода от бойлер-кондензатора. 

 
На фиг. 4 са представени резултатите, получени от симулационното изследване, за 

изменението на специфичния разход на условно гориво за производство на електрическа 
енергия  от инсталацията за комбинираното производство SST-300 в зависимост от 
температурата на подгрятата мрежова вода. Специфичният разход на условно гориво е 
определен при кпд на парогенератора 90 % и кпд на паропроводите на паротурбинната 
инсталация 96 %. От графиката се вижда, че специфичният разход на условно гориво е 
приблизително равен на 150 g/kWh. С понижение на температурата на подгрятата мрежова 
вода се наблюдава понижаване на специфичния разход гориво за производството на 
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електрическа енергия, което се дължи на увеличаването на преработвания енталпиен пад от 
инсталацията. 

Специфичният разход на гориво за производството на топлинна енергия не се влияе от 
параметрите на отпускания топлинен товар и е равен на 143 g/kWh. Това е особеност поради 
използвания у нас физически метод за разпределяне на разходите между произвежданата 
топлинна и електрическа енергия в когенерационната инсталация. 

 

 
фиг. 4. Изменение на специфичния разход на условно гориво за производството на 

електрическа енергия в зависимост от температурата на мрежовата вода на изхода от 
бойлер-кондензатора. 

 
На фиг. 5 е представено изменението на икономията на гориво ΔF съгласно директива 

2012/27/EU. При определянето на икономията на гориво са използвани референтни стойности 
на кпд за производството на електрическа енергия – 52,5 % и за производството на топлинна 
енергия – 90 %, които съответстват на използвано гориво природен газ, без да се извършва 
корекция по температура на външния въздух и отчитане на консумацията на електрическа 
енергия за собствени нужди. 

 

 

фиг. 5. Изменение на икономията на гориво в зависимост от температурата на 
мрежовата вода след бойлер-кондензатора. 
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От получените резултати се вижда, че получената икономия на горивото в резултат на 
когенерационното производство за двете инсталации в целият интервал на изменение на 
температурата на мрежовата вода след бойлер-кондензатора е над 10 % и съгласно 
Директива 2012/27/EU произведената електрическа енергия се счита за „високо ефективна“. 
С понижение на температурата на мрежовата вода след бойлер-кондензатора икономията на 
гориво в инсталациите нараства. Това се дължи на увеличаването на дяла на електрическа 
енергия, получена на базата топлинно потребление. 

 
Заключение  
В доклада е извършен анализ на енергийната ефективност на противоналегателна 

паротурбинна инсталация тип SST-300 при номинално топлинно натоварване на бойлер-
кондензатора (90 MW). Пресмятанията са извършени с разработения и валидиран  
симулационен модел. Показателите на енергийна ефективност са изследвани в зависимост 
от изменението на температурата на мрежова вода на изхода от бойлер-кондензатора.  

Показателите за енергийна ефективност на инсталацията са съпоставени със същите за 
противоналегателната турбина ПР-66-130/10 при еднакви условия на работа. Резултатите 
показват, че двете паротурбинни инсталации имат близки по стойност показатели на 
енергийна ефективност.  

При понижаване на температурата на мрежовата вода след бойлер-кондензатора, се 
подобряват показателите на енергийна ефективност на паротурбинната инсталация. 

Двете инсталации реализират икономия на гориво над 10 % в целият интервал на 
изменение на температурата на мрежовата вода след бойлер-кондензатора. 
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Реконструкция и модернизиране на котелните инсталации ЕК 220 t/h ст.№ 7 
и ст.№ 8 в ТЕЦ „София“  

 
Стоил Русев, Борислав Игнатов 

 
Представен е част от техническият проект на парен котел с производителност 220 

t/h при параметри на прегрятата пара Р=9,8 MPa, t=540 0С за работа на основно гориво - 
природен газ и резервно (аварийно) гориво - мазут. Целта на проекта е реконструкция и 
модернизиране на съществуващото котелно оборудване с възможност за запазване на 
носещата конструкция (каркас) и на барабана на котела, и повишаване на ефективността 
на използваното гориво и намаляване на вредните емисии. 

 
Ключови думи: топлофикация; парен котел; реконструкция 

 
Reconstruction and modernization of boiler installation SG 220 t/h unit № 7 and 

unit № 8 in TPP „Sofia“ 
 

Stoil Rusev, Borislav Ignatov 
 
Part of the technical design of a steam generator with capacity of 220 t/h with parameters of the 

superheated steam P = 9,8 MPa, t = 540 0С for operation of the main fuel - natural gas and reserve 
(emergency) fuel - fuel oil. The main purpuse of the project is the reconstruction and modernization 
of the existing steam boiler equipment with the possibility to preserve the supporting structure (frame) 
and the drum of the boiler, and to increase the efficiency of the used fuel and reduce the harmful 
emissions. 

 
Keywords: district heating; steam boiler; reconstruction 
 
Предназначение и област на приложение 
Енергийни котли тип ТГМ-151 ст.№7 и ст.№8  намиращи се в експлоатация в ТЕЦ „София“ 

са изчерпали своя експлоатационен ресурс. За това се преминава към техническо 
предложение при което да се изградят на тяхно място нови котли, като се запази сегашната 
носеща стоманена конструкция. 

Новият проект за  енергиен котел трябва да отговаря на съвременните технологични 
решения, като газоплътни екранни панели, нискоемисионни горелки, монтаж на оборудване 
за утилизация на топлината на водните пари на изходящите газове и др.  

Новият котел трябва да бъде инсталиран на вече съществуващи фундаменти, при което 
има възможност да бъдат използвани опорните конструкции и барабана на стрия котел.  

Преценка, дали е възможно да се запазят стоманените конструкции и барабана на котела, 
ще бъде взета след спиране на котела и след изследване на състояние на елементи, 
подлежащи на запазване. 

 
Технически изисквания към новите котли 
Гориво.Новият котел е предвиден да работи на природен газ, като основно гориво, а като 

спомагателно да се използва мазут. В Табл. 1 показана по-долу е пресдтавен основния състав 
на газообразното гориво с което е проектиран да работи котел  Е-220-9,8-540ГМ. 
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Таблица 1 
Състав на основното гориво според проекта 

Състав Означение Стойност 
Природен газ 

Метан СН4 97,88 % 
Етан С2Нб 0,78 % 
Пропан С3Н8 0,28 % 
Азот N2 0,98 % 
Въглероден диоксид СО2 0,08 % 
Механични примеси - не се допускат 
Плътност, kg/m3 𝜌 0,678 

Долна топлина на изгаряне, kcal/m3 𝑄  
8556 (при 00С) 

8102,5 (при 150С) 
 
Техническите изисквания към новите котли, трябва да са такива, че да няма нужда от 

реконструкция на останалите съоръжения на централата. Основните показатели на които 
новите котли трябва да отговарят са представени в Табл. 2. 

Таблица 2  
Технически характеристики на новите енергийни котели 

№  Величина Означение Стойност 
1 Номинална производителност на пара t/h 220 
2 Налягане на пара при изхода от котела MPa 9,8 

3 
Температурата на пара при изхода от котела в 
диапазон на производителност 100-41% 

0С 540 

4 
Диапазон на работа на котела при номинални 
параметри на пара 

% 100-41 

5 Налягане на питателна вода 
MPa 13-15 

(132,6-153) 
6 Температура на питателна вода 0С 215 
7 Температура на студен въздух 0С 20 

8 
Температура на подгряване на въздуха в 
калорифери при работа на котел на мазут 

0С 80 

 
Технически решения за намаляване на емисиите от азотни оксиди NOХ 
Видовете методи за намаляване на емисиите от азотни оксиди NOХ биват първични и 

вторични. Първичните представляват мерки имащи за цел превенция на образуването на 
азотните емисии NOХ в процеса на горене, както и намаляването на вече образуваните в 
пещната камера на парогенератора. Вторичните също намалят но вече генерираните азотни 
емисии NOХ, но това се осъществява на изхода от котела. Тази технология изисква големи 
допълнителни капиталовложения и добавяне на реагент за реакция с димните газове и по 
скоро азотните оксиди в тях с цел редуцирането им до молекулярен азот. Двата метода могат 
да бъдат  прилагани едновременно в зависимост от вида гориво, съдържанието на азот в 
него, концентрацията на азотни оксиди в процеса на горене или необходимостта от редукция 
на изхода от инсталацията.  

В текущият проект за намаляване на азотните оксиди NOХ са предвидени само първични 
методи. Това са: 

1. Нисък излишък на въздух. Поддържането на нисък коефициент на излишък на 
въздух е сравнително лесно изпълним метод за намаляване на емисиите от NOx. При него се 
до намалява подаваното количество организиран въздух, малко под стехиометрично 
необходимото за горене. Тази мярка трябва да се използва в внимателно поради опасност от 
нарушаване на горивният процес. 
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2. Стъпаловидно подаване на въздух в пещната камера. Предвижда се изгаряне с 
дюзи за надгоривен въздух, в които, в процеса на работата на котела, се подава вторичен 
въздух. Неговият дял е около 30% от общото количество. Дюзите се разполагат над второто 
ниво на горелките и са предназначени за доизгаряне на горивото. Тази организация на 
подаване на организиран въздух, заедно с нискоемисионните горелки, позволяват постигане 
емисиите на вредни вещества да отговарят на изискванията на проекта. Избора на типа и 
подредбата на горелките, е в съответствие от съществуващия опит в проектирането на 
газомазутни котли, от информацията за тяхната работа, от препоръки на водещи научно-
изследователски организации. За постигане на изискванията за количествата на емисиите 
на вредни вещества, както и за осигуряване на умерени топлинни натоварвания на пещната 
камера, горелките са разположени на две нива насрещно от двете страни на пещта. Нивото 
за монтиране на първия ред на горелките е +5,35 m, а на втория е +7,45m., разстояние от 
краен ред на устройства на горелките до фронтовата ос (тил) екран на пещта е 2,01m., 
разстояние между съседните горелки e 2,24m. За допълнително намаляване на емисиите на 
NOx, изгаряне на гориво се извършва с минимален излишък на въздуха, а липсващият въздух 
за пълно изгаряне на горивото се подава в дюзи за вторично продухване (надгоривен 
въздух), разположени над второто ниво на горелки на кота +10,625m. Този метод не води до 
увеличаване разхода на енергия за собствеи нужди в централата, но е свързана с появата 
на негативни ефекти, като генериране на голямо количество СО или намаляне обема на 
димните газове, което ще доведе до намаляне температурата на прегрятата пара на изхода 
от котела. 

3. Рециркулация на димен газ от опашната част на котела. За постигане на 
определени от проекта нива на емисиите на NOx ≤90 mg/Nm3 (O2ref = 3%), описаните по-горе 
мероприятия не са достатъчни. С цел еднозначно постигане на заложените в проекта нива 
на емисиите на вредни вещества, както и с цел постигане на температурата на прегрятата 
пара при работа на котела при ниски натоварвания, в проекта е предвидена и рециркулация 
на  на горещи димните газове. Газове за рециркулация се изземат от газовия тракт на котела 
до тръбен въздухоподгревател (ТВП) и се подават в системата на въздуховодите за горещ 
въздух за горене. Така около 15% от газовете се връщат обратно в пещната камера, което 
води до намаляване концентрацията на свободен кислород в зоната на горене както и 
температурата в тази зона. Чрез този метод се намалят едновременно генерираните 
горивни, както и термични азотни оксиди. Този метод е свързан с увеличаване разходите са 
собствени нужди идващ от монтирането на допълнителен вентилатор за рециркулация на 
димните газове. Така ще се  позволи осигуряване на  заложената в проекта стойност на 
емисиите на NОХ. 

4. Използване на горелки с ниски емисии от азотни оксиди NOХ, разположени 
насрещно на двете странични страни на пещната камера. На страничните стени на котела, 
насрещно, на две нива, се монтират 8 газомазутни горелки с ниски емисии тип ГМВИ III. 
Конструктивно горелката има индивидуална кутия за доставяне на горещ въздух. Кутията е 
разделена и има два канала – вътрешен и периферен. Освен това, предвидено подаване на 
въздуха в централния канал на горелката от вътрешен канал на въздушната кутия. В 
перифериен канал на кутията има тангенциално вихрово устройство. Във вътрешния канал на 
горелката е поставено аксиално завихрящо се устройство с профилирани перки. В централен 
въздушен канал на горелката е разположена тръба за инсталиране на мазутна дюза. Тръбата 
за инсталиране на запалка и устройството за визуално наблюдение са монтирани под ъгъл към 
периферен канал на горелката в областта на отвора. Визьорната тръба на сензор за селективен 
контрол над факлата на горелката е монтирана във вътрешния канал на горелката. Горелката е 
изработена за комбинирано подаване на природен газ. Част от газта се подава в централната 
част на горелката чрез конусовиден наустник с дупки. Останалата част от газта се подава от 
пръстеновиден газов колектор в разсечен отвор между вътрешните и периферните въздушни 
канали на горелката, през тръби с изводни накрайници, ориентирани от изискванията за 
оптимално смесване на газта с въздуха, с цел намаляване на нивото на NOx. Газомазутната 
система за изгаряне е автоматизирана, устройство на горелката отговаря на изискванията на 
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стандартите на ЕС и, заедно с организацията на подаване на въздух и на газове на 
рециркулиране, осигуряват необходимото ниво на емисиите на вредни вещества. Въздухът 
подаван през горелките е 75% от необходимият за стехиометрично изгаряне на горивото. 

 
С проекта за реконструкция и модернизация на котли ст.№7 и ст.№ 8, намиращи се в 

експлоатация в ТЕЦ „София“ се цели модернизирането на централата с енергийни котли 
които да отговарят на съвременните екологични изисквания, към горивните инсталации. 
Наред с това, централата се сдобива с нови и надеждни котлоагрегати с помощта на които, 
тя ще стане по надеждна и икомомична. 
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Газификацията на въглища като алтернатива за генерация на енергия 
 

Динко Кънев 
 
Резюме: Газификацията представлява процес на непълно изгаряне на въглища или 

друг вид твърдо гориво. Основното предназначение на газификацията е да преобразува 
цялата безпепелна фракция на подаваното гориво в газове, които в последствие могат 
да бъдат изгаряни за генериране на топлинна и/ли електрическа енергия, както и за 
получаване на вторични химични продукти. Това е и основната разлика между процеса на 
газификация и  конвенционалното изгаряне, при което подаваното гориво се преобразува 
в димни газове, които не могат да бъдат по-нататъшно изгорени. 

 
Ключови думи: газификация на твърди горива, въглища 
 

Coal gasification as an alternative for energy production 
  

Dinko Kanev 
 
Abstract: Gasification is an incomplete combustion of coal or another solid feedstock. The 

primary goals of gasification are to convert the entire non-ash fraction of the feed to gas which can 
be combusted for heat and energy production as well as chemical byproducts. The main difference 
between gasification and conventional combustion where the feed is converted to gasses that cannot 
be further burned to produce energy.  

 
Keywords: solid fuels gasification, coals 
 
Въведение 
Газификацията е технологичен процес, при който всяка въглеродосъдържаща суровина 

може да бъде преобразувана в горим газ, по-известен като синтетичен газ или сингаз. 
Газификацията протича в реактор (газификатор), най-често при високи температура и 
налягане, в който се подават кислород (или въздух) заедно с пара, които взаимодействат с 
постъпващата суровина. В резултат на настъпващите химични реакции, суровината 
(горивото) се преобразува в сингаз и прахови частици. Сингазът се състои основно от силно 
запалими газове – въглероден оксид (CO) и водород (H2).  

Процесът на газификация представлява алтернатива на по-традиционните методи за 
преобразуване на суровини (въглища, биомаса, отпадни вещества и др.) в електрическа 
енергия и полезни вторични продукти. Предимствата на газификацията в конкретни случаи и 
особено при генерирането на чиста електрическа енергия от въглища, могат да направят 
технологията във все по-значима част от енергогенериращите и индустриалните пазари. 
Стабилните цени и огромните добив и запаси от въглища в световен мащаб, ги правят 
основното „гориво“ за газификаторните инсталации. Позиционирането на технологията на 
отделните пазари зависи от много фактори (технико-икономически, политически, екологични, 
обществени и др.), от които зависи дали тя ще бъде в състояние да реализира пълния си 
потенциал. 

На Фигура 1 е представена принципна схема за газификация на твърди горива (въглища, 
биомаса, нефтен кокс и отпадъци) както и възможностите за утилизация на получените 
продукти от нея – сингаз и вторични продукти. 
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Фиг. 1 Принципна схема на газификаторна инсталация 

 
Основи на газификацията 
Газификацията представлява процес на частично окисление, т.е. химичните процеси 

протичат при условия на недостатъчно количество окислител, за разлика от изгарянето. При 
газификацията най-често се използват 25 ÷ 40 % от теоретично необходимото количество 
окислител (чист кислород или въздух), с цел генериране на достатъчно топлина, която да 
газифицира останалото количество неокислено гориво и получаването на сингаз. Основните 
горивни компоненти, получени от газификацията са въглероден оксид (CO) и водород (H2) 
като само малка част от въглерода се окислява напълно до въглероден диоксид (CO2). 
Отделената от частичното окисление топлина осигурява по-голямата част от:  

 необходимата енергия за разпадането на химичните връзки на горивото; 
 обуславя протичането на ендотермичните газифициращи реакции 
 повишава температурата на крайните продукти на газификацията. 
Газификацията се реализира посредством серии от физични преобразувания и химични 

реакции, протичащи в газификаторите. Някои от основните химични реакции при газификация 
на въглища са представени на Фигура 2. 

 

 
Фигура 2. Основни химични реакции при газификация на въглища 
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Процеси и реакции при газификация на въглища 
В газификаторите, въглеродосъдържащите суровини (горивата – например въглища) са 

подложени на няколко различни процеса и/ли реакции: 
 подсушаване на горивото – изпаряване на съдържащата се в горивото влага за  

получаване на сухо гориво, а отделената влага в последствие участва в химичните реакции; 
 пиролиза – осъществява се при подлагане на горивото на повишени температури в 

реактора. Протичането на процесите на отделяне на летливите вещества и разпадане на 
слабите химични връзки, води до формиране на летливи газове като катранени пари, метан 
и водород, както и твърда фаза - кокс, който в последствие бива газифициран; 

 частично изгаряне – летливите вещества и част от кокса реагират с ограниченото 
количество наличен окислител и образуват въглероден диоксид (CO2) и въглероден оксид 
(CO), осигурявайки необходимата топлина за протичането на последващите газифициращи 
реакции; 

 газификация – останалото количество нереагирал кокс взаимодейства с въглеродния 
диоксид (CO2) и пара за получаване на въглероден оксид (CO) и водород (H2); 

 реакции на фазов преход вода-газ и метанизация – обратими реакции, осъществяващи 
се едновременно, според условията в газификатора. В зависимост от желаните продукти, 
полученият сингаз може да допълнително да премине през тези реакции, след напускането 
му от газификатора.  

Химичните реакции при газификацията могат да се осъществят до определено ниво, в 
зависимост от условията в него (температура и налягане) и вида на подаваното гориво. На 
практика се осъществяват процеси на горене, но за разлика от конвенционалното пълно 
изгаряне, при което се подават стехеометрични количества въздух, при газификация 
обикновено се използва между 1/3 и 1/5 от стехиометричното количество окислител. По този 
начин само част от подаваното гориво се окислява, в резултат на което основните продукти 
са въглероден оксид (CO) и водород (H2) и малка част въглероден диоксид (CO2). Получената 
от частичното окисление топлина осигурява основното количество енергия, необходимо за 
осъществяване на ендотермичните газифициращи реакции. 

 
3.1. Подсушаване на горивото 
Постъпвайки в газификатора, първата стъпка е да се подсушат въглищата. 

0
2 2( ) ( ), 43,99 / , 1  водни париH O теч H O г H kJ gmole Реакция  

Изпаряването на водните пари може да има значителен ефект върху термодинамичните 
процеси на газификация, особено при използването на нискокалорични въглища с високо 
влагосъдържание. При подаването на сухи и  битумни въглища към газификатор, влиянието 
на водните пари е относително малко. 

 
3.2. Пиролиза на горивото 
По време на пиролизата, въглищата се разпадат на газова фаза (летливи вещества) и 

твърда фаза (кокс): 
 

0( ) . ( ), , , 2    реакцияВъглища Кокс тв Лет в ва г H положителна променлива Реакция  

 
Реакция 2 представя опростено комплексен и променлив набор от реакции. При 

температури по-високи от 320 оС, връзките въглерод-въглерод, или тези между въглерод и 
кислород, азот и сяра се разпадат. В началният етап на реакцията се образуват нестабилни 
молекулярни фрагменти, които в последствие могат допълнително да бъдат пиролизирани 
или да взаимодействат и формират относително стабилни съединения. При охлаждане до 
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температура близка до тази на околната среда, пиролизните продукти могат да се състоят от 
газове, течности под формата на катрани или твърди вещества под формата на пепел. 

Поради многообразието на видовете въглища и зависимостта на получените от 
пиролизата продукти от процесните условия, често Реакция 2 се моделира емпирично. 

Ако в даден газификатор точките на подаване на въглища, кислород или въздух са 
относително близо една до друга, летливите вещества могат да изгорят частично и да 
формират пълни и непълни продукти на горенето: 

 

2 2 2 2 2 2. ( ) O ( ) CO CO H O H H S SO       Лет в ва г г  
0 , , 3 реакцияH отрицателна променлива Реакция  

 
3.3. Частично изгаряне 
Подаваният в газификаторите кислород, постъпва в тях или под формата на почти чист 

кислород или въздух. Той реагира с кокса като формира въглероден оксид (CO) или 
въглероден диоксид (CO2): 

 
0

22 ( ) O ( ) 2CO( ), 221,31 / , 4    реакцияC тв г г H kJ gmol Реакция  

 
0

2 2( ) O ( ) CO ( ), 393,98 / , 5    реакцияC тв г г H kJ gmol Реакция  

Кислородът също така може да взаимодейства с другите газове. В допълнение на Реакция 
3, следните реакции също са значими: 

 
0

2 22 ( ) O ( ) 2CO ( ), 566,65 / , 6    реакцияCO г г г H kJ gmol Реакция  
 

0
2 2 22 ( ) O ( ) 2 O( ), 484, 23 / , 7    реакцияH г г H г H kJ gmol Реакция  

 
0

4 2 22 ( ) O ( ) 2CO( ) 4 H ( ), 71, 44 / , 8     реакцияCH г г г г H kJ gmol Реакция  

 
Тези реакции могат да бъдат записани по различни начини. Например, реакцията за 

формиране на въглероден диоксид от кокс, Реакция 5, може да се приеме като комбинация 
от реакцията за образуване на въглероден оксид от кокс, Реакция 4 и последващото изгаряне 
на въглеродния оксид, Реакция 6. Реакцията за пълното изгаряне на метана може да се 
изрази като комбинация от Реакции 6, 7 и 8. В допълнение на реакциите на изгаряне на кокс, 
същевременно с тях протичат и следните такива: 

 
0

2 2( ) O( ) CO( ) H ( ), 131, 46 / , 9     реакцияC тв H г г г H kJ gmol Реакция  
 

0
2( ) ( ) 2CO( ), 172,67 / , 10    реакцияC тв CO г г H kJ gmol Реакция  

 
0

2 4( ) 2 ( ) C ( ), 74,94 / , 11    реакцияC тв H г H г H kJ gmol Реакция  

 
3.4. Допълнителни газови реакции 
Обратимата реакция за формиране на въглероден диоксид (CO2) и водород (H2) при 

взаимодействието на въглероден оксид (CO) и вода (H2O) често се използва в каталитични 
реактори, в които постъпват продуктите от газификаторите, за въздействие над 
съотношението CO/H2 в тях. В газификаторите тази реакция се осъществява спонтанно, 
поради достатъчно високите работни температури: 

 
0

2 2 2( ) O( ) CO ( ) ( ), 41, 21 / , 12    реакцияCO г H г г H г H kJ gmol Реакция  
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3.5. Шлакообразуване 
Въглищната пепел представлява сложна смес от минерали с променлив състав, която се 

топи при различни температурни диапазони. Например газификаторите с кипящ слой 
обикновено работят при температури около 1000 оС, което е под температурата на 
размекване на пепелта. Това води до по-пълна конверсия на подаваното гориво като 
същевременно не се достигат температурите, необходими за формиране на шлак. 
Шлаковащите газификатори, например правотоковите и тези с подвижена скара, се 
експлоатират в температурния диапазон около 1400 ÷ 1500 оС, което обуславя и формирането 
и натрупването на шлак. 

 
Влияние на вида на окислителя и газифициращия агент 
Реакциите на пълно изгаряне, Реакции 5, 6 и 7 са силно екзотермични и при 

осъществяването им се отделя голямо количество топлина, но получените газови продукти 
нямат по-нататъшна горивна стойност. Реакциите на газификация с пара и CO2, Реакции 9 и 
10, са ендотермични, т.е. получените от тях газови продукти имат по-висока калоричност от 
реагиращите за получаването им вещества.  

За повишаване на калоричността на получения сингаз, е необходимо ендотермичните 
реакции да бъдат преобладаващи. Те не се осъществяват спонтанно, поради което се разчита 
на екзотермичните реакции с кислород, с цел повишаване на температурата до желаната 
такава за газификация и осигуряване на необходимата топлина за протичането на 
ендотермичните реакции. Протичането на Реакции 9 и 10 може и да се осигури от външен 
източник на топлина.   

В обема на газификаторите се подават въглища, кислород и пара. Кислорода може да 
постъпва под формата на почти чист кислород (~95%) или като въздух. Парата постъпва под 
формата на влага, свързана във въглищата и/ли пара. Количествата кислород и пара трябва 
да са достатъчни за пълната газификация на горивото. Ако количеството на подавания 
кислород е повече от необходимото, реакцията преминава в по-голяма част изгаряне, 
отколкото газификация, което води и до получаването на газ с ниска калоричност. 
Температурата на реакцията се контролира чрез промяна в отношението кислород/пара. 
Всички реакции с кислород са екзотермични, което води до повишаване на температурата в 
газификатора. Реакцията на газификация с пара, Реакция 9, осигурява формирането на 
допълнителни количества газ. Тъй като тази реакция е ендотермична, тя води до редуциране 
на температурата в газификатора. За оптимизиране работата на газификатора е необходимо 
да се установи необходимите съотношения (O2+H2O)/въглища и O2/H2O. 

Вместо пара, може да се подава CO2, но реакцията на газификация с CO2, Реакция 10, 
протича по-бавно отколкото тази с пара. Повечето приложения на получения сингаз също така 
обуславят необходимост от по-високо съотношение H2/CO, което се и постига при 
газификацията с пара. 

За някои газификатори, количеството подавана на вода/ пара е значително над 
стехиометричното, необходимо за газификация на горивото. В тези случаи, количеството на 
кислорода е необходимо също да бъде по-голямо, с цел повишаване температурата на 
водата/ парата до необходимата за протичането на газификацията такава. Това важи с още 
по-голяма тежест в случаите, при които се подава течна вода, а не пара, поради 
необходимостта от допълнителна топлина за загряване на водата. 

Най-евтиният източник на кислород за целите на газификацията е подаването на нагнетен 
въздух. По този начин обаче се доставят и големи количества азот и по-малки такива аргон в 
газификатора. Сухият въздух се състои от приблизително 20,95 % кислород, 78,08 % азот, 
0,93 % аргон и около 0,40 % други газове. Азотът и аргонът са инертни газове и водят до 
разреждане на газовата смес. Необходимо е допълнително количество кислород за 
достигането на тези инертни газове до необходимите за реакциите температури.  

Сингазът, получен от газификация с кислород, обикновено се квалифицира като сингаз 
със средно висока калоричност. Топлината му на изгаряне е около 14 ÷ 18 MJ/Nm3.   
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Сингазът, получен от газификация с въздух е с ниска калоричност. Разреждането му с 
азот и аргон намаля топлината му на изгаряне до около 3,5 ÷ 7 MJ/Nm3.  

Получените в следствие на газификация, метан и природен газ са висококалорични газове 
- 32 ÷ 40 MJ/Nm3. 

В случаите, при които получения сингаз се използва за генерация на топлинна и/ли 
електрическа енергия и не се използва система за улавяне на CO2 (CCS - Carbon Capture 
System), се предпочита осъществяване на газификация с въздух. За други приложения на 
сингаза, наличието на азот и аргон може да доведе до процесни затруднения. Голяма част от 
газификаторните инсталации включват и инсталация за разделяне на въздуха (ASU - Air 
Separation Unit), най-често опериращи на принципа на криогенната дестилация на въздуха и 
осигуряват почти чист кислород (~95 %) за нуждите на газификатора. ASU инсталацията 
съставлява голяма част от общите капиталовложения, необходими за газификатора. Част от 
сингаза често се изгаря, с цел генериране на необходимата за работата му електрическа 
енергия. 

 
Термодинамика и кинетика на процесите, протичащи при газификация 
Газифициращите реакции са обратими. Посоката на реакцията и степента на конверсия 

са ограничени от термодинамичното равновесие и кинетиката на реакциите. 
Термодинамичното моделиране е полезно средство за пресмятане на основните проектни 
параметри на газифициращите реакции като например: 

 пресмятане на необходимите количества кислород и/ли пара за единица гориво 
(въглища); 

 оценка на състава на получения сингаз; 
 оптимизация на ефективността на процеса при различни експлоатационни условия. 
 
Други заключения, относно газифициращите реакции, могат да бъдат направени на база 

термодинамиката на реакциите, например: 
 за получаването на сингаз с ниско съдържание на метан, са необходими висока 

температура в газификатора и надстехиометрично количество пара; 
 от друга страна, газификацията при много високи температури, води до повишена 

консумация на кислород и понижена ефективност на процеса; 
 за получаването на сингаз с високо съдържание на метан, е нужно газификатора да 

работи при температури около 700 оС, но без наличието на катализатор, кинетиката на 
процеса на метанизация ще е слаба; 

 осъществяването на процеса на газификация при високо налягане има големи 
предимства. При стандартните правотокови газификатори, работещи при температури около 
1500 оС, състава на сингаза се влияе слабо от работното налягане, но за сметка на това могат 
да се реализират значителни спестявания от енергия за нагнетяване и от използването на по-
компактни инсталации. 

 
Заключения 
Газификацията се различава от изгарянето по това, че може да бъде използвано за 

утилизация не само на енергийната, но и химическата стойност на горивото. Получените 
вторични продукти в много случаи могат да бъдат използвани като суровини за реализиране 
на други производствени процеси. 

Вида и качеството на продуктите зависи не само от вида на подаваното гориво и 
характеристиките на дадена газификаторна инсталация, но и от спецификата на набор от 
технико-икономически съображения – избор на газифициращ агент, наличие или не на 
инсталации за разделяне на въздуха и такива за улавяне и съхранение на въглероден 
диоксид. Независимо от това, че както при конвенционалното изгаряне така и при 
газификацията, крайната цел е една и съща – максимална утилизация на енергийната 
компонента на въглеродосъдържащи горива, процеса на газификация може да бъде по-
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екологична алтернатива на директното изгаряне. Редуцирането на вредното въздействие 
върху околната среда се обуславя от възможността за оползотворяване на вещества за 
генерация на вторични продукти, които при директното изгаряне биха формирали и отделили 
в атмосферата замърсители (например азотни и серни оксиди)  – Фигура 3. 

 

Газификация Пълно изгаряне 

CO ← C → CO2 

H2 ← H → H2O 

N2 ← N → NOx 

H2S ← S → SOx 

- ← O → O2 

Фигура 3. Сравнение между продуктите от газификация и пълно изгаряне 
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Видове реактори за газификация на въглища 
 

Динко Кънев 
 
Резюме: В настоящата статия е направен обзор на съществуващите комерсиални 

реактори за газификация на въглища (газификатори), за утилизация на енергийната и 
химическата стойност на подаваното гориво. Широките граници, в които се изменят 
характеристиките на въглищата обуславят необходимостта от различни технологични 
решения за постигане на оптимална конверсия на енергийната компонента. 

 
Ключови думи: реактор, газификатор, въглища 
 

Reactors for coal gasification 
  

Dinko Kanev 
 
Abstract: The present paper summarizes the current commercial coal gasification reactors 

(gasifiers) for utilization of both energy and chemical value of the feed. The wide range of coal 
characteristics determines the need for diverse technical solutions in order to achieve optimal 
conversion rates.  

 
Keywords: reactor, gasifier, coal 
 
Въведение 
Газификацията е технологичен процес, при който всяка въглеродосъдържаща суровина 

може да бъде преобразувана в горим газ, по-известен като синтетичен газ или сингаз. 
Газификацията протича в реактор (газификатор), най-често при високи температура и 
налягане, в който се подават кислород (или въздух) заедно с пара, които взаимодействат с 
постъпващата суровина. В резултат на настъпващите химични реакции, суровината 
(горивото) се преобразува в сингаз и прахови частици. Сингазът се състои основно от силно 
запалими газове – въглероден оксид (CO) и водород (H2). 

Съществуват различни конструкции газификатори, в зависимост от предназначението и 
състава на получените изходни суровини. Устройството им се различава и в зависимост от 
начина на подаване на горивото (въглищата) в реактора, посоката на двата потока - на 
въглищата и на окислителя, начина на взаимодействие между тях, начина на загряване на 
реактора и др. 

 
Видове реактори (газификатори) 
Въпреки че съществуват различни типове газификатори (газифиционни реактори), 

различаващи се и по проектни и експлоатационни характеристики, те се делят на три основни 
групи: 

 скарни; 
 правотокови; 
 с кипящ слой. 
 
2.1. Скарни газификатори 
Този вид газификатори работят при средно високи налягания – 25 ÷ 30 bar. Горивото, под 

формата на едри късове въглища постъпват в газификатора в горната му част и бавно 
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преминават през слоя, реагирайки с кислорода, постъпващ в противоток на въглищата през 
долната част на слоя – Фигура 1.  

Реакциите в газификатора се 
осъществяват в различни „зони“. В 
„зоната на подсушаване“ в горната 
му част, постъпващите въглища се 
загряват и  се отделя влагата от 
тях като същевременно газовите 
продукти се охлаждат, преди да 
напуснат реактора. Навлизайки в 
по-долната част на реактора, 
въглищата се нагряват 
допълнително като се отделят 
летливите вещества. В 
следващата - „газификационна 
зона“, въглищата се газифицират Фигура 1. Принципна схема на скарен газификатор 

посредством подаване на пара и/ли CO2. Близо до дъното на газификатора, „горивната зона“, 
кокса взаимодейства с кислорода при високи температури. 

Скарните газификаторите с подвижена скара могат да работят по два различни начина – 
със сухо шлакоотделяне (газификатор тип „Lurgi”) и течно шлакоотделяне (газификатор тип 
„BGL”). При първият тип, температурите са под тези, необходими за разтапяне на пепелта. 
Пепелта се охлажда под „горивната зона“ от постъпващите пара и кислород/ въздух. При 
вторият тип се използва значително по-голямо количество пара, в резултат на което се 
постигат много по-високи температури в „горивната зона“, което води до разтапяне на 
пепелта. Влагосъдържанието на горивото е основният фактор, предопределящ 
температурата на напускащия газификатора сингаз. Лигнитните въглища, които са с високо 
съдържание на влага, генерират суров сингаз (неочистен сингаз) с температура около 310 ÷ 
320 оС. От друга страна битумни въглища с ниско съдържание на влага генерират суров газ с 
температура приблизително 540 оС. Обикновено, полученият газ, след напускане на 
газификатора се подлага на бързо охлаждане чрез директен контакт с циркулираща вода, с 
цел кондензация и очистване от катрани. Този тип газификатори имат следните 
характеристики: 

 улеснена схема на газифиционната инсталация и лесна експлоатация; 
 те са високоефективни, но е необходим стриктен мониторинг на процеса; 
 имат необходимост от относително ниски количества окислител (въздух или кислород); 
 улеснена подготовка на горивото; 
 полученият сингаз е с относително ниска температура, което премахва нуждата от 

използването на скъпо високо температуроустойчиво оборудване за утилизация на отпадната 
топлина; 

 гъвкавост по отношение на вида подавано гориво – подходящи са за горива с различни 
характеристики; 

 висока термична ефективност на „охладеният“ сингаз; 
 високо съдържание на метан в получения газ; 
 ограничена приложимост при оползотворяването на въглища в прахообразно 

състояние; 
 дълъг престой на горивото в обема на газификатора; 
 необходимост от контролиране на размера на частиците постъпващо гориво; 
 получаване на въглеводородни течности като катрани – необходимост от 

допълнителни системи за очистване на получения газ. 
2.1.1. Комерсиални скарни газификатори 
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Най-разпространените комерсиални скарни газификатори са – тип “Lurgi” и тип “BGL”. 

 
Фигура 2. Газификатор тип „Lurgi” 

 

 
Фигура 3. Газификатор тип „BGL” 

Този тип газификатори е разработен 
през 30-те години на 20-ти век. В момента се 
оперират над 150 такива газификатора в 
световен мащаб – основно в обекти на 
територията на Южна Африка, Китай и САЩ.

Този тип газификатори се 
характеризират с работа с надналягане, 
подвижена скара и сухо отделяне на шлака. 
За целите на процеса на получаване на 
сингаз, се подават пара и чист кислород. 
Високото съотношение пара/ кислород 
спомага за поддържане на достатъчно ниски 
температури, които да не позволят 
разтапяне на пепелта. Поради относително 
ниските работни температури е желателно 
оползотворяването на суровини с по-висока 
реактивност. Въглищата постъпват през 
горната част на газификатора през шнек и се 
подават от ротационно разпределително 
устройство (питател). Парата и кислородът 
се подават в долната му част, под скарата. 
Максималните температури, които се 
постигат са приблизително 540 oC в горната 
част (зоната на отвеждане на получения 
сингаз) на газификатора и около 990 оС в 
зоната на скарата. Получените газови 
продукти, след напускането на 
газификатора, се охлаждат с помощта на 
рециркулираща вода, с цел кондензация и 
отделяне на катраните. 

Газификаторите тип „BGL“ работят при 
значително по-високи температури, спрямо 
тип „Lurgi” – температурата в зоната на 
скарата достига 2000 оС, което води и до 
разтапяне на получената пепел. При работа, 
въглищни смеси (едри частици въглища, 
фини частици въглища и брикети) се 
подават в горната му част. Посредством 
система за смесване и разпределяне, 
пропадащото надолу гориво се 
преразпределя равномерно в обема на 
газификатора. Горивото, в горния слой на 
скарата, се подсушава и се отделят 
летливите вещества. В последствие, 
полученият кокс преминава през зоната на 
газификация. Под тази зона се подават пара 
и кислород, където останалото количество 
кокс доизгаря и се формира шлак. 
Получената шлака се отвежда от долната 
част на газификатора. Получените газови 
продукти напускат газификатора при 
температура около 450 оС, след което 
преминават през воден подгревател и се 
охлаждат до около 150 оС. Съдържащите се 
течната шлака твърди вещества и 
разтворими съединения се отвеждат към 
инсталация за сепариране на газовата и 
течната фаза. Разтворимите въглеводороди 
(като катрани и нафта) се възстановяват и се 
отвеждат обратно към газификатора. 
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2.2. Правотокови газификатори 
При този вид газификатори, фини частици въглища, заедно с окислителят (кислород или 

въздух) и/ли парата постъпват в правоток в обема му – Фигура 4. Това води до „обгръщане“ 
на въглищата от потоците 
окислител и пара. Работят при 
високи температура и налягане 
в условия на силно 
турбулизиран поток, което води 
до бърза конверсия на горивото 
и обуславя възможност за висок 
разход на гориво. Реакциите на 
газификацията протичат с 
висока скорост (обикновено 
времето на престой на горивото 
е няколко секунди) като 
ефективността на конверсия на 
въглерода е 98 ÷ 99,5 %. 
Получените катрани, феноли и 

Фигура 4. Принципна схема на правотоков газификатор 

други течни продукти, получени след отделянето на летливите вещества от горивото се 
разпадат на водород (H2), въглероден оксид (CO) и малки количества леки въглеводородни 
газове. Този вид газификатори могат да оползотворяват практически въглища под всякаква 
форма и генерират чист, без съдържание на катрани сингаз. Въглищния поток може да се 
подава като сухо гориво или под формата на суспензия. В първият случай, той се подава чрез 
шнекова система, а при втория – използвайки суспензни помпи с високо налягане. От 
технологична гледна точка, системата за подаване на горивото под формата на суспензия е 
по-лесно за осъществяване, но се внася и допълнителна влага в реактора, която е 
необходимо да бъде изпарена. Високите работни температури обикновено водят до по-кратък 
експлоатационен период на инсталацията. Правотоковите газификатори имат следните 
основни характеристики: 
гъвкавост по отношение на подаваното гориво – могат да се използват различни видове 
твърди горива: 

 необходимост от големи количества окислител; 
 могат да работят с окислител както въздух така и кислород като по-голямата част от 

работещите в света инсталации използват кислород; 
 равномерно топлинно натоварване в газификатора; 
 кратко време на престой на горивото в реактора; 
 висока степен на конверсия на въглерода, но ниска ефективност на „студения“ газ; 
 значителни количества отпадна топлина в получените газове; необходимост от 

система за утилизация на отпадната топлина; 
 най-екологично чист принцип на работа - полученият сингаз се състои основно от H2, 

CO и CO2 като остатъчните замърсители могат да бъдат лесно очистени след 
напускането на газификатора 

 получената шлака е инертна и лесно може да бъде отделена. 
 
2.2.1. Комерсиални правотокови газификатори 
Този тип газификатори имат най-многоброен набор от разработки на някои от най-

големите съвременни компании, работещи в сферата на енергогенерацията. Най-
разпространените комерсиални правотокови газификатори са – тип „GE Energy“, тип „CB&I E-
GAS“, тип „Shell” и тип „MHI“. 
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Фигура 5. Газификатор тип „GE Energy” 

 
Фигура 6. Газификатор тип „CB&I E-GAS” 

Този тип газификатори в миналото са 
известни и наименованието „Texaco”. 
Експлоатират се от над 45 години и работят 
с широк набор от горива – въглища, нефтен 
кокс, природен газ и нефтени течни 
продукти. Понастоящем се експлоатират 
около 60 такива реактора в света, което ги 
прави и едни от най-разпространените 
комерсиални газификатори. Представлява 
едностепенен правотоков реактор за 
генериране на сингаз от въглищни 
суспензии, постъпващи в него чрез 
инжекторна система, разположена в горната 
му част. Екзотермичните реакции между 
въглищата и подавания кислород се 
осъществяват при температури в диапазона 
1200 ÷ 1500 оС и налягане над 20 bar. 
Напускащият газификатора „суров сингаз“ 
може да бъде охладен посредством 
конвективен или радиационен 
топлообменник и/ли чрез система за 
директно охлаждане. При схема с директно 
охлаждане, се впръсква вода или вече 
охладен сингаз директно към потока „суров 
сингаз“. Сингазът се охлажда допълнително, 
постъпвайки във воден скрубер за очистване 
от фини прахови частици и рециклиране на 
остатъчния кокс, който се транспортира 
обратно към газификатора. Този тип 
газификатори имат най-висока степен на 
утилизация на отпадната топлина. 

Този газификатор представлява 
двустепенен правотоков реактор за 
генериране на сингаз от въглищни 
суспензии, получени чрез мокро смилане на 
въглища. Около 75 % от цялото количество 
суспензия се подава към първата степен 
(дъното на реактора), заедно с чист 
кислород. В тази зона се осъществяват 
екзотермичните окислителни реакции при 
температура  1500 оС и работно налягане 28 
bar. В тези условия не е възможно 
формирането на въглеводородни газове и 
течности. Горещият сингаз от първата 
степен постъпва в безкислородната втора, 
където се подава и останалото количество 
суспензия. Отделянето на летливите 
вещества и газификационните реакции се 
осъществят при температури около 1050 оС, 
водещи до формирането на въглеводородни 
продукти в газа, както и кокс. В последствие 
те се отвеждат отново към първата степен 
чрез рециркулация. Полученият газ напуска 
газификатора с температура приблизително 
1050 оС и се охлажда до 600 оС, генерирайки 
наситена пара. Процесът на очистване на 
получения газ включва суха сепарация на 
праховите частици и в последствие, 
хлоридите в охладеният сингаз се 
премахват чрез преминаването им през 
воден скрубер. Последна стъпка е 
премахването на карбонил сулфиди (COS) и 
сероводород (H2S). 
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2.3. Газификатори с кипящ слой 
Газификаторите с кипящ слой суспензират горивото в богата на кислород газова среда 

като така полученият в газификатора слой има характеристиките на флуид. Работят на 
принципа на „обратното смесване“ чрез ефективно смесване в газификатора на „свежи“ 
горивни частици с тези, които вече са в процес на газификация – Фигура 7. За поддържането 

 на постоянна флуидизация 
(суспензирането на въглищните 
частици), се подават фини 
въглищни частици, обикновено 
с размер под 6 мм. Горивото 
постъпва странично в 
газификатора, докато 
окислителят и парата се 
подават в долната му част с 
достатъчно голяма скорост, за 
пълното суспензиране на слоя. 
Тези реактори обикновено 
работят със средно високи 
температури, с цел постигане на 
високи стойности на конверсия Фигура 7. Принципна схема на газификатор с кипящ слой 

на въглерода (90 ÷ 95%), както и за декомпозиция на по-голямата част от катраните, 
фенолите и другите течни вторични продукти. Най-подходящи са за утилизацията на въглища 
с относително висока реактивност (висока скорост на конверсия на органичната фракция по 
време на газификация) и биомаса. Част от кокса се отнася от „суровия сингаз“, напускащ през 
горната част на газификатора, поради което е необходимо отделянето им от газовия поток и 
последващо транспортиране обратно към реактора. Част от топлината, съдържаща се в 
отвежданата през долната част на газификатора пепел, се използва за подгряване на 
постъпващата пара. Този тип газификатори имат следните характеристики: 

 гъвкавост по отношение на натоварването по гориво; 
 високи скорости на топлоотдаване; 
 равномерен топлинен профил в обема на газификатора; 
 по-ниска степен на конверсия на въглерода, спрямо правотоковите газификатори; 
 необходимост от значителни инвестиции за инсталирането система за отделяне на 

коксовите частици от газовия поток. 
 
2.3.1. Комерсиални газификатори с кипящ слой 

 Тези реактори работят с подсушени 
въглища. Основното му предимство е 
възможността за газифициране на 
различни видове горива, включително 
всички типове въглища с висока 
реактивност и висока температура на 
размекване на пепелта (кафяви 
въглища), както и биомаса. Също така, 
поради високите температури на изхода 
от реактора, суровия сингаз не съдържа 
въглеводороди с голяма молекулна 
маса (катрани, феноли и други тежки 
ароматни въглеводороди). При тях 
горивото (фино смлени въглищни  Фигура 8. Газификатор тип „HTW“ 
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частици) постъпват в бункер, преди да бъдат отведени към реактора. Слоят на дъното на 
газификатора се състои от въглища, пепел и полу-кокс и се поддържа във флуидизирано 
състояние от постъпващите флуидизиращи агенти (въздух или кислород). Газовете и 
флуидизираните твърди частици се отнасят към горната част на газификатора, където 
допълнително постъпват въздух/ кислород и пара, за постигане на пълна газификация. 
Фините прахови частици и кокс, отнесени от суровия сингаз се отделят посредством циклон и 
се охлаждат. Така отделените твърди частици се отвеждат обратно в обема на газификатора.   

 
Влияние на характеристиките на въглищата върху работата на газификаторите 
3.1. Разполагаемост - наличните комерсиални газификационни технологии и системи 

често са оптимизирани за конкретен вид въглища като в някои случаи даден вид не е 
подходящ за утилизация в определена газификаторна система. На Таблица 1 е представен 
натрупания опит в световен мащаб, според типовете газификатори и вида на въглищата. 

 
Таблица 1.  

Разполагаемост и етап на развитие на газификаторните инсталации в света 
 
Газификатор 

тип 

Лигнити 
с високо 

съдържание на 
пепел 

Лигнитни 
въглища 

Суб-битумни 
въглища 

Битумни 
въглища 

Антрацитни 
въглища 

„BGL“ 
     

„CB&I E-GAS“ 
     

„GE Energy“ 
     

„KBR“ 
     

„Lurgi“ 
     

„Shell“ 
     

*Газификаторни инсталации в работа 
*Демонстрационни работещи инсталации 
*Тестови инсталации 

 
3.2. Въздействие върху околната среда – обикновено вида на въглищата влияе слабо 

върху екологичността на дадена газификаторна система. Например съдържанието на сяра 
във въглищата може да бъде в диапазона 0,5 ÷ 8 % и въпреки че в зависимост от стойността 
й може да има необходимост от различни системи за очистване и/ли утилизация на сярата, 
крайните стойности на емисиите могат да бъдат много близки. 

3.3. Съображения, относно конструкцията на дадена газификаторна инсталация – 
вариации в качеството на въглищата могат да укажат значително влияние върху топлината 
на изгаряне на получения сингаз.  

Скоростта на конверсия на органичната фракция по време на газификация намалява 
колкото по-висококалорични въглища се оползотворяват. Също така, по-фините прахови 
частици и по-голямата контактна площ между въглищата и газовете обуславят по-бързото 
протичане на реакциите. Също така колкото по-високо е съдържанието на летливи вещества, 
толкова по-голяма е и скоростта на конверсия, което означава че горивото лесно ще бъде 
газифицирано, а дяла на остатъчния кокс ще е малък. От друга страна, това води и до високи 
нива на генерирани катрани, което допълнително усложнява системата за очистване на 
сингаза. 
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Съдържанието на пепел във въглищата няма значимо влияние върху състава на 
получения сингаз. Газификаторите могат да бъдат проектирани за отделянето й както в 
твърдо така и в течно състояние. При скарните реактори и тези с кипящ слой, пепелта 
обикновено се отделя в твърдо състояние като това лимитира работните температури под 
тези на разтапянето й. Поради това, температурите на размекване и разтапяне на пепелта са 
едни от основните съображения при избора на типа и конфигурацията на дадена 
газификаторна инсталация. Високото влагосъдържание на въглищата, понижава вътрешната 
температура на реакторите, обуславяйки необходимостта от предварително подсушаване. 
Обикновено скарните газификатори работят с въглища със съдържание на влага под 35 % (на 
работна маса), докато правотоковите и тези с кипящ слой с 5 ÷ 10 %.  

 
Заключения 
Газификацията е промишлен метод за превръщане на твърди въглеродсъдържащи 

горива в газообразни, които позволяват по-лесна и разширена употреба. Технологията 
отдавна е комерсиализирана , но истинският ѝ потенциал предстои тепърва да се разкрива. 

В наши дни газификацията може все-по ефективно да допълва използването на течни 
горива, а световните запаси на изкопаеми въглища са повече от запасите на нефт и газ. 
Разнообразието от технологии за преработка и вторични продукти позволяват в перспектива 
изкопаемите въглища да станат предпочитан източник на енергия и на суровина за 
химическата промишленост и намаляване на вредните последствия за околната среда. 

Газификаторите представляват съоръжения, в които се извършва термо-химичния процес 
на газификация на изкопаеми горива. Твърдото гориво (въглищата), постъпвайки в реактора, 
се излагат на стриктно регулирани количества водна пара, въздух, кислород при високи 
температури и налягане. В различните типове се използват въглища в различно състояние - 
на по-едри парчета, на прах, на зърна, както и въглищни суспензии. Работните температури 
обикновено варират между 900 и 2000 °С. 

Съществуват различни конструкции газификатори в зависимост от предназначението на 
газа и качествата на изходната суровина. Устройството им се различава и в зависимост от 
начина на подаване на горивото в реактора, посоката на двата потока - на въглищата и на 
окислителя, начина на взаимодействие между тях, начина на загряване на реактора и др. 
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Experimental study for the Optimization of Energy savings in coal dust 
preparation system B-25A ball drum mill in CHP-2  JSC “АrcelorМittalТemirtau” 

 
Saule Kamarova, Saule Abildinova, Angel Terziev 

 
Analysis of the technical condition of the operating equipment of CHP-2 of JSC 

“ArcelorMittalTemirtau” (AMT) shows unsatisfactory performance of coal equipment and the need to 
improve the process of grinding fuel in terms of commissioning a new boiler at the Station. 
Optimization of the cost of electricity for the preparation of dust in a ball drum mill B-25A when 
grinding fuel sets the specified values, which can accurately characterize the energy costs of 
grinding. 

 
Keywords: fuel, energy savings, dust preparation system, ball drum mill, specific energy 

consumption, grinding fineness, mill efficiency 
 
Introduction 
The energy consumption in the preparation for the solid fuel is a significant share of CHP own 

energy needs. Coal processing mills are characterized with significant installed capacity resulting in 
high electricity consumption. Electricity consumption for dust preparation at CHPs is about a quarter 
of the total own electricity consumption and reduces the final electricity production. The current 
observations show that solid fuels preparation requires complex and costly processing. Therefore, 
methods for improving equipment and technology for preparing coal for combustion are currently 
highly relevant. 

 
Theoretical part 
CHP 2 JSC “ArcelorMittalTemirtau” is the main supplier of heat and electricity for the city of 

Temirtau, Karaganda region. Currently, CHP 2 operates an individual closed dust preparation 
scheme with an intermediate bunker and a ball-and-drum mill (BDM).  

The fuel supply system of the boiler MT-81 (E-420-140) includes two dust preparation plants 
with an intermediate bunker. The installation includes two ball-and-drum mills SH-25A with a total 
capacity of 34.3 t/h during grinding Karaganda coal. The loaded ball mill weights 54 tons equipped 
with 800 kW electric motor, mill fan type MF 18AU (for spacecraft No 2,3,4,5,6), MF 100/1200A (for 
spacecraft No 1), dust separator type 3 159-DST, dust cyclone DC-15. Coal dust is supplied to the 
burners of the steam boiler using twelve AFPS-5 or BDF-2-64 dust extractors with a capacity of: min 
1.4 t/h, nominal - 5 t/h, max - 7 t/h [2]. 
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Fig. 1 Individual dust preparation scheme with BDM, industrial hopper and reversible screw 

 
Coal from the bunker is fed to the raw coal feeder (RCF) (4).  RCF supplies coal to the mill necks, 

where hot and lightly heated air is supplied by the air heater, intended for drying coal and transporting 
it throughout the entire dust preparation system to the dust hopper and burners. The mill fan (9) is 
used to transport the dust-air mixture to the boiler burners (Fig. 1) [3]. 

The main fuel for the MP-81 power boilers at the CHP-2 JSC A «AMT» is Karaganda coal of “K” 
type and its industrial sub-products. The fuel for ignition is mazut M-100. Table 1 shows the main 
thermal characteristics of fuels for combustion in boilers MP-81[4]. 

Table 1 
Thermal characteristics of Karaganda coal 

Coal type Heat of 
combustion 

р
нQ , Gcal/kg 

Operating 
humidity 

рW ,% 

Working 
ash 
рA ,% 

Volatile 

output, гV

, % 

Threshing 
ration 

coefficient,  
Kth

Karaganda coal  
(К, industrial product) 

4830 9 27.6 28 1.4 

 
At present, the technical condition of the equipment of CHP-2 JSC "AMT" is satisfactory, and 

the performance efficiency is lower than the nominal parameters. Economic situation and the 
transition to a market economy focuses on the efficiency improvement of power plants.  

One of the most urgent issues of the station is a high degree of depreciation of fixed assets, 
which is more than 60 %, and about 50% of electric networks. The level of moral and physical aging 
of equipment has reached a critical limit. Their operation often leads to numerous emergencies. 

Implementation of the strategy for technical re-equipment and equipment upgrade of CHP-2 
requires the development and design of modern and effective solutions. The station needs 
modernization, the beginning of which is needed for the proper performance of the seventh boiler 
MP-81.  Commissioning of the 7th boiler unit requires modernization of the dust preparation system 
with optimal technical and economic indicators [4]. Proving stable and optimal operation of dust 
preparation systems are key factors for proper exploitation of the 7th boiler.  

To date, the main disadvantages of CHP-2 in the dust preparation system are: significant specific 
energy consumption for dust preparation, reaching 25-35 kWh per 1 t of dust; a significant 
deterioration of the ball’s material (in the preparation of 1 t of dust about 400 g of metal are rubbed 
off); deterioration of the grinding properties and lack of drying capacity of the mills; ball mills’ grinding 
processes are poorly automated. 
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Experimental part 
The paper examines the qualitative characteristics of coal dust obtained in the process of 

grinding industrial products of Karaganda coal. Selected portion of dust weights 50 gr. sifted through 
5 sieves for 15 min on a vibrating screen.  The method of sieve analysis was used to determine the 
quality of coal dust, which characterizes the fineness of the grinding and the fraction ratio. The 
obtained values of the sieve analysis fully satisfy the requirements for the quality of the finished dust 
for the MT-81 boilers. On the basis of the sieve analysis the integral grain characteristic of coal dust 
is received (Fig. 2). According to the results of the sieve analysis, the R90 is 22.08% and the 
polydispersity coefficient is n=0.98 which are consistent with the data in Table 1 (characteristics of 
industrial product for Karaganda coal) [5]. 

 

  
 

Fig. 2 Grain dust characteristic  
 
With an increase in the volatile productivity, contributing to a more intense combustion of the 

fuel, rougher grinding is used. The fineness of grinding for various coals is chosen on the basis of 
technical and economic considerations. Reducing the size of the dust particles leads to an increase 
in the specific surface area of the fuel, which improves the burning efficiency, but this is associated 
with an increase in energy consumption while preparing the dust. With rough grinding, energy 
consumption for dust preparation decreases, but the heat loss from mechanical underburning 
increases [6]. 

The specific consumption of electricity for grinding in ball drum mill is associated with many 
factors, such as changes in the Kth fuel (thrashing ratio coefficient), fine grinding of dust R90, mill 
productivity, feed speed of the drying agent, temperature of the drying agent and the diameter of the 
balls [7]. 

At present, there are no reliable methods for finding the optimal load of a mill, at which its 
maximum performance is achieved, since exceeding the optimum load of a mill causes it to enter 
emergency state — the mill's head is deformed by the grinding material. The control of the 
parameters of the grinding process shows an increased specific energy consumption with a 
decrease in the grinding performance of the mill. The study focuses on the optimization of operation 
of BDM CHP-2 JSC "AMT" Temirtau. For this purpose, preliminary experimental studies of the 
operation of BDM have been carried out and the relations of the main technological parameters of 
the grinding process (grinding fineness, polydispersity coefficient) with a number of indirect indicators 
have been established. 

Achieving the maximum productivity of the mill depends on the optimal value of the feed rate of 
the drying agent, corresponding to the minimum specific power consumption [8]. 

An increase in the feed rate of the drying agent (Fig. 3) leads to an increase in the specific energy 
consumption for the pneumatic transport Ept. At the same time, the specific energy consumption for 
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grinding (Eg) decreases due to an increase in the productivity of the mill. To optimize the total energy 
consumption, it is necessary to maintain maximum calculated temperature of the drying agent at 
which the maximum grinding performance of the mill will be achieved. Further increase in this 
temperature will have a slight effect on the specific indicators of electric power consumption [7]. 

The change in specific energy consumption, depending on these factors, is shown in Fig. 3 
 

 
Fig. 3 The changes in the specific energy consumption in a ball drum mill depend on the  
a) speed of the drying agent in the drum of the mill, b) temperature of the drying agent 

 
According to the results of thermal tests performed on boiler unit MT-81 , held in 2018, item 6 of 

CHP-2 JSC ArcelorMittalTemirtau, the average productivity of the B-25А mill is Bp = 17.15 t/h. During 
the operation of the facility the 15 series of measurements were taken and the following parameters 
were determined: Bm – production water content of the mill, t/h; Wwf - the moisture content of the 
working fuel, %; Wcd moisture of coal dust,%; R90 is the fineness of dust behind the separator,%; that 

- hot air temperature before the mill, °C; t2 is the air mixture temperature after the mill, °C; Vha – hot 
air volume flow rate, thousands of m3 / h; Ks- extractors related to the air flow through the mill fan,%; 
Gb - ball loading mill, t; б - degree of occupancy with balls; Np is the power consumption of the mill, 

kW; Vм1, Vм2- vacuum before and after  the mill, kgf / m2; Рсе1, Рсе2 - vacuum before and after the 
separator, kg/ m2; Nmf1, Nmf2 - the power consumed by the electric motors of the mill fans; Nm1, Nm2 - 
the power consumed by the electric motors of the mills; Edp - specific consumption of electricity 
energy for dust preparation; Eg- specific electricity consumption for grinding 1 ton of material. 

According to the test data of the mill equipment in the CHP-2 JSC AMT: the average temperature 
of the drying agent t da supplied to the mill is t s.a = 244.50 °C; the average value of the linear velocity 
of the drying agent in the control section at the aspirations of the mills is 9.6 m / s. 

To determine the optimal values of the speed (wopt) and optimal temperature of the drying agent 
(topt), shown in the dependency graphs of changes in the specific energy consumption (Fig. 3), further 
theoretical studies should be carried out to optimize the parameters of the BDM operation and then 
automate the work of key elements. 

According to the results of the study, a large consumption of electrical energy is spent on the 
process of grinding solid fuel via ball drum mills. The specific energy consumption for grinding 1 ton 
of coal with a low grinding ability of the mill is Ega = 24.29 kWh / t. Therefore, the optimization of the 
operating parameters of BDM to reduce these costs is relevant for the CHP-2 of AMT. 

Optimization of the electricity consumption for preparation of the coal dust can be represented 
with the following expression [9]: 

2

р

ΔР (d)σ
Э(d) (d) ,

2Eρ η μη
Loss

c MF




 
 


 (1)

where : 

d


 - the average diameter of the coal particles after grinding; 
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σ  - compressive strength of coal particles, 134,2  [10]; 
E  - module of material elasticity;  
ρc - density of coal particles; 

700500   kg / m3 [3]; 

р - coefficient of efficiency; 

)d(


 - energy share for shredding via direct hit; 
РLoss - full aerodynamic resistance BDM; 

μ  – mass concentration of dust; 
ηMF - efficiency mill fan. 
 
Approximate determination of the average diameter of the coal particles after grinding: 

i i(d х %)
d

100
shd

avg


   (2)

where: 
idshd  – sieve hole diameter, mm; 

хi – content of each fraction, % (mass). 
 
The specific energy consumption of the dust preparation plant has been determined using 

formula (1). The results of the calculation of total energy costs, including the costs of grinding and 
pneumatic transport of dust are listed in table 2. 

 
Table 2 

Costs of electricity for dust preparation depending on the average diameter of coal particles 
№ 
 

The diameter of the hole 
sieve dshd , m 

The content of each 
fraction хi% 

Energy costs 

рЭ , kw.h/tc 

1 1000 0.4 27.5 
2 500 0.44 28.1 
3 200 2.38 35.5 
4 90 17.96 36.2 
5 71 40.94 28.44 
 
According to the results of the calculation, the optimal cost of electricity Efm to ensure high-quality 

fuel milling and coal dust with fineness R  = 22.08% should be in the range from 28.4 to 36.2 kWh 
/ t.c. 

 
Conclusion 
The following conclusion can be made: 
1. Preliminary experimental studies of B-25A were carried out and the relations of the main 

technological parameters of the grinding process (grinding fineness, polydispersity coefficient, drying 
agent temperature, drying agent feed rate) with the main indicators of the mill operation were 
established; 

2. The results of the thermal test of the B-25А mill confirms the excess in the standard values 
of specific electrical power consumption for grinding fuel under operating conditions. In this regard, 
further studies are needed to optimize the parameters of the operation of BDM with the subsequent 
automation of the work of its individual nodes. 
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Определяне на времето на задържане на отработени горива от реактори с 
топлоносител лека вода 

 
Ивайло Найденов, Наталия Костова  

 
В отработените ядрени горива са налични нуклиди с висока активност и 

радиотоксичност, които следва да бъдат изолирани надеждно от околната среда в 
продължение на дълги периоди от време. В настоящата статия са определени времената 
на задържане и индексите на освобождаване на радионуклидите, налични в ОЯГ на 
леководни реактори, налични 10 000 години след извеждането им от активната зона. 

 
Ключови думи: отработено ядрено гориво, време на задържане, леководни реактори 

 
Determination of Retention Times for Light Water Reactors’ Spent Fuel 

 
Ivaylo Naydenov, Natalia Kostova  

 
Spent nuclear fuels contain nuclides with high radioactivity and radiotoxicity. Those isotopes 

must be isolated from the biosphere for prolonged periods of time. The retention times and clearance 
indices of the nuclides present in the spent of fuel of different light water reactors at the 10,000th year 
after discharge are determined. 

 
Keywords: spent nuclear fuel, retention time, light water reactors 

 
Въведение 
В отработените ядрени горива са налични нуклиди с висока активност и радиотоксичност, 

които следва да бъдат изолирани надеждно от околната среда в продължение на дълги 
периоди от време. С течение на времето активността и радиотоксичността на тези изотопи 
намалява. Когато активността на радиоактивен материал спадне под нормативно 
установените предели, той може да бъде освободен от регулаторен контрол. Времето, за 
което трябва да се изолират радионуклидите от околната среда зависи от периода им на 
полуразпад и нормативно установените предели на специфичната актвност за 
освобождаване от регулаторен контрол. Тези времена могат да варират от часове до времеви 
периоди, съизмерими с геологичните епохи. 

 
Освобождаване от регулаторен контрол 
Освобождаването от регулаторен контрол се осъществява, когато материалът отговаря 

на изискванията, определени от националните регулаторни органи. В този случай отпадъкът 
се управлява като материал, чиято активност не надвишава значително естествения фон. 
Освободените от регулаторен контрол материали подлежат на рециклиране или се 
управляват като нерадиоактивен отпадък. Често нивата за освобождаване се определят от 
индекс на освобождаване CI [4,6]: 

  (1) 

където: Аi е специфичната активност на радионуклида, Bq/g;  
Li е нормативно определеното ниво на освобождаване на i-тия радионуклид в материала, 

Bq/g. 
За да бъдат освободени радиоактивните материали от регулаторен контрол, стойността 

на индекса на освобождаване трябва да бъде по-ниска от единица [4,6]. 

,i

i i

A
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Време за задържане 
Всички видове радиоактивни отпадъци трябва да се управляват внимателно, за да се 

осигурят безопасността на населението, опазването на околната среда, както и защитата от 
преднамерено или непреднамерено проникване. Погребването на радиоактивните отпадъци 
цели изолирането на отпадъка от човешките дейности и естествените процеси. 
Изхвърлянията на радионуклиди от хранилищата трябва да са в такива ниски концентрации, 
че да не представляват опасност за човешкото здраве и околната среда. 

Необходимото време за задържане tзад., за което е необходимо да се изолира отпадъкът 
от околната среда се изчислява въз основа на критерия за отсъствие на на потенциална 
радиотоксичност след определено време. След време tзад. радиоактивните отпадъци стават 
безопасни, тъй като концентрацията на всички радионуклиди е спаднала под пределно 
допустимите равнища. Времето за задържане tзад. се изчислява като [2]: 

   (2) 

където: Т½ е периодът на полуразпад на радионуклида; 
  q0,i e началната специфична активност на i-тия радионуклид в отпадъка, Bq/g; 
  qосв.,i е специфичната активност, съответстваща на нивото за освобождаване от 

регулаторен контрол на i-тия радионуклид в отпадъка, Bq/g. 
 
Постановка на задачата 
Целта на извършения анализ е да бъдат определени нивата на освобождаване, както и 

да се оценят времената на задържане (максималният срок, за който следва да се осигури 
изолация на ОЯГ от околната среда), за три вида отработени горива от реактори с 
топлоносител лека вода. Разгледани са три референтни реактора с електрическа мощност 
1000 MW от типовете ВВЕР, PWR и РБМК. Прието е, че отработеното гориво не подлежи на 
преработка. 

 
Входни данни за анализа 
За да се определят нивата на освобождаване и времената на задържане на 

разглежданите отработени горива, е необходимо да бъде определен нуклидният им състав. 
За целта са извършени пресмятания за три референтни реактора РБМК, ВВЕР и PWR с брута 
електрическа мощност от 1000 MW, коефициент на използване на инсталираната мощност от 
85% и календарна кампания на реактора от 4 години. Използвани са характерни стойности на 
работните обогатявания и дълбочините на изгаряне за съответните типове горива. 
Характеристиките на реакторите, използвани като входни данни за анализа, са обобщени в 
Таблица 1. 

Таблица 1 
Характеристики на референтните реактори 

Тип реактор N η B φ x Tk qm 

  MW % MWd/tTM % % год. MW/tTM 

PWR 1000 33 62 000 85 4,80 4 49,96 
ВВЕР 1000 33 65 000 85 4,95 4 52,38 
РБМК 1000 33 30 000 85 2,20 4 24,17 

 
В Таблица 1 са възприети следните обозначения: N – брута електричекса мощност, η – 

брутен термодинамичен к.п.д. на енергийния блок, В – дълбочина на изгаряне на ядреното 
гориво, φ – коефициент на използване на електрическата мощност, х – работно обогатяване 
на ядреното гориво, Тк – календарна дължина на кампанията на реактора, qm – масова 
енергонапрегнатост на горивото. 

Масовата енергонапрегнатост е пресметната като: 
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   (5) 

където: Gx е масата на горивото в активната зона, tTM. Тя се пресмята като: 

   (6) 

Нуклидният състав на отработените горива е определен за период от 10 000 години след 
извеждането им от активната зона, за да може да бъде оценен ефекта от дългоживеещите 
радионуклиди. 

За целта са пресметнати количествата и общата и специфичната активност на 
радионуклидите с основен принос към активността на ОЯГ. Това са тези радионуклиди, които 
отговарят за цялата активност в края на разглеждания период. Пресмятанията са извършени 
със софтуерния продукт ORIGEN-ARP [3]. 

За оценката на индекса на освобождаване са използвани нивата на освобождаване, 
определени в Наредбата за радиационна защита, а за радионуклидите, за които няма 
стойности в нея, са използвани стойностите от нормативната уредба на Великобритания. Тези 
данни са обобщени в Таблица 2. 

За оценката на времената на задържане са използвани стойности за периодите на 
полуразпад на радионуклидите, взети от база данни на Националната лаборатория 
Брукхейвън, САЩ [5]. Тези данни са обобщени в Таблица 3. 

Таблица 2 
Нива на освобождаване на радионуклидите с основен принос към активността на ОЯГ [1,6] 

Радионуклид  
Ниво на 

освобождаване, Bq/g 
Радионуклид  

Ниво на 
освобождаване, Bq/g 

240Pu 1,0000E-01 234mPa 1,0000E+00 
239Pu 1,0000E-01 246Cm 1,0000E-01 
243Am 1,0000E-01 107Pd 1,0000E+05 
239Np 1,0000E+02 126Sb 1,0000E+01 
241Am 1,0000E-01 79Se 1,0000E+04 

99Tc 1,0000E+00 230Th 1,0000E+00 
242Pu 1,0000E-01 129I 1,0000E-02 
93Zr 1,0000E+01 218Po 1,0000E+00 

93mNb 1,0000E+01 222Rn 1,0000E+00 
234U 1,0000E+00 226Ra 1,0000E+00 

237Np 1,0000E+00 214Bi 1,0000E+00 
233Pa 1,0000E+01 214Pb 1,0000E+00 
241Pu 1,0000E+01 214Po 1,0000E+00 
245Cm 1,0000E-01 210Bi 1,0000E+00 
126mSb 1,0000E+01 210Pb 1,0000E+00 
126Sn 1,0000E+01 210Po 1,0000E+00 
135Cs 1,0000E+02 233U 1,0000E+00 
236U 1,0000E+01 235U 1,0000E+01 

234Th 1,0000E+00 231Th 1,0000E+03 
238U 1,0000E+00 14C 1,0000E+00 
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Таблица 3 
Периоди на полуразпад, използвани за изчисляване на времето на задържане 

Нуклид T½ Нуклид T½ 
240Pu 6,56E+03 год. 234mPa 1,17E+00 min 
239Pu 2,41E+04 год. 246Cm 4,71E+03 год. 
243Am 7,36E+03 год. 107Pd 6,50E+06 год. 
239Np 2,36E+00 дни 126Sb 1,24E+01 дни 
241Am 4,33E+02 год. 79Se 3,26E+05 год. 

99Tc 2,11E+05 год. 230Th 7,54E+04 год. 
242Pu 3,75E+05 год. 129I 1,57E+07 год. 
93Zr 1,61E+06 год. 218Po 3,10E+00 min 

93mNb 1,60E+01 год. 222Rn 3,82E+00 дни 
234U 2,46E+05 год. 226Ra 1,60E+03 год. 

237Np 2,14E+06 год. 214Bi 1,99E+01 min 
233Pa 2,70E+01 дни 214Pb 2,71E+01 min 
241Pu 2,55E+01 h 214Po 1,64E+02 µS 
245Cm 8,42E+03 год. 210Bi 5,01E+00 дни 
126mSb 1,92E+01 min 210Pb 2,22E+01 год. 
126Sn 2,30E+05 год. 210Po 1,38E+02 дни 
135Cs 2,30E+06 год. 233U 1,59E+05 год. 
236U 2,34E+07 год. 235U 7,04E+08 год. 

234Th 2,41E+01 дни 231Th 2,55E+01 h 
238U 4,47E+09 год. 14C 5,70E+03 год. 

 
Резултати 
В Таблица 4 са илюстрирани получените резултати за активностите на разглежданите 

отработени горива. Стойностите за референтните ВВЕР и PWR на практика съвпадат, тъй 
като стойностите на работните обогатявания и дълбочините на изгаряне са много близки – 
4,8% обогатяване и 62 000 MWd/tTM за PWR и 4,95% обогатяване и 65 000 MWd/tTM за ВВЕР. 
Съответно, активността на ОЯГ на РБМК е около два пъти по-ниска, което би могло да се 
обясни с два пъти по-ниските стойности на началното работно обогатяване и дълбочината на 
изгаряне. От стойностите се вижда, че за 10 000 години активността на ОЯГ намалява с 
приблизително 4 порядъка. 

Таблица 4 
Обща активност на ОЯГ 

 0,3 1,0 3,0 10,0 30,0 100,0 300,0 1 000,0 3 000,0 10 000,0 

 год. год. год. год. год. год. год. год. год. год. 

PWR 3,417E+17 1,49E+17 5,92E+16 2,65E+16 1,45E+16 2,77E+15 2,66E+14 1E+14 4,25E+13 2,53E+13 

ВВЕР 3,58E+17 1,56E+17 6,18E+16 2,75E+16 1,51E+16 2,88E+15 2,68E+14 1,00E+14 4,25E+13 2,52E+13 

РБМК 1,63E+17 7,03E+16 2,74E+16 1,21E+16 6,67E+15 1,26E+15 1,04E+14 4,54E+13 2,25E+13 1,27E+13 

 
На Фиг. 1 е показано изменението на активността на нуклидите с основен принос, а на 

Фиг. 2 е показан относителният им принос към общата активност на отработеното гориво. 
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Фиг. 1. Активност на нуклидите с основен принос към активността на ОЯГ 

 

 
Фиг. 2. Активност на нуклидите с основен принос към активността на ОЯГ 

 
Имайки предвид разглеждания период от 10 000 години, повечето от нуклидите с основен 

принос към активността са много дългоживеещи (напр. 237Np с T½ 2,14.106 год. и 129I с T½ 
1,57.107 год.). Друга група от нуклидите с основен принос са краткоживеещи продукти, които 
са продукти на разпада на дългоживеещите нуклиди и които участват във вериги на разпад, 
изпаднали в радиоактивно равновесие. 

 
Фиг. 3. Изменение на стойността на общия индекс на освобождаване на нуклидите с основен 

принос 
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Голяма част от нуклидите с основен принос към дългосрочната активност са от 
радиоактивното семейство на 238U, като в дългосрочен план се наблюдава възстановяване на 
нарушеното при производството на горивото радиоактивно равновесие. 

На Фиг. 3 е показано изменението на стойността на общия индекс на освобождаване на 
нуклидите с основен принос за периода на отлежаване. Като се вземат предвид стойностите 
от Фигура 19, се вижда, че след 300 година на отлежаването това на практика е индексът на 
освобождаване на отработеното ядрено гориво, а преди това този индекс е много по-висок. 
Дори и след 10 000 години индексите на освобождаване са от порядъка на 108, т.е. с 8 
порядъка по-високи от стойностите, при които тази нуклидна смес би могла да бъде 
освободена от регулаторен контрол. 

В Таблици от 5 до 7 са представени резултатите, получени за времената на задържане 
на всеки от радионуклидите с основен принос като максималното време за задържане е 
определящо за времето за задържане на отработените горива. 

Изчисленията са извършени за времето непосредствено след извеждането на ОЯГ от 
активната зона (0,1 год.) и за края на периода (10 000 год.). Това е извършено с цел да бъде 
отчетено повишаването на ядрените концентрации на дъщерните радионуклиди, които в 
момента на извеждане практически отсъстват от състава на ОЯГ. 

 
Таблица 5 

Времена за задържане на радионуклидите с основен принос в ОЯГ на PWR 
  Tзад (0,1 год.)  Tзад (10 000 год.)    Tзад (0,1 год.)  Tзад (10 000 год.)  

240Pu 1,8332E+05 год. 1,7389E+05 год. 234mPa 1,5723E+01 min 1,5723E+01 min 

239Pu 6,5260E+05 год. 6,4399E+05 год. 246Cm 8,2354E+04 год. 7,2426E+04 год. 

243Am 1,8175E+05 год. 1,7178E+05 год. 107Pd -2,3032E+07 год. -2,3041E+07 год. 

239Np 3,4714E+01 дни 3,1524E+01 дни 126Sb 1,5818E+02 дни 1,1012E+02 дни 

241Am 1,1504E+04 год. 7,8763E+03 год. 79Se -3,3814E+05 год. -3,4927E+05 год. 

99Tc 4,1571E+06 год. 4,1471E+06 год. 230Th -4,7186E+05 год. 9,9746E+05 год. 

242Pu 7,7595E+06 год. 7,7501E+06 год. 129I 2,7447E+08 год. 2,7448E+08 год. 

93Zr 2,1743E+07 год. 2,1731E+07 год. 218Po -5,3504E+01 min 3,9858E+01 min 

93mNb 1,5990E+02 год. 2,1596E+02 год. 222Rn -6,6034E+01 дни 4,9192E+01 дни 

234U 2,5315E+06 год. 4,1073E+06 год. 226Ra -2,7633E+04 год. 2,0585E+04 год. 

237Np 3,1167E+07 год. 3,4706E+07 год. 214Bi -3,4369E+02 min 2,5602E+02 min 

233Pa 3,0181E+02 дни 3,4721E+02 дни 214Pb -4,6735E+02 min 3,4813E+02 min 

241Pu 7,5075E+02 h 2,9537E+02 h 214Po -2,0681E+03 µS 2,1047E+03 µS 

245Cm 1,6322E+05 год. 1,5333E+05 год. 210Bi -6,3428E+01 дни 6,4480E+01 дни 

126mSb 2,2689E+02 min 2,2498E+02 min 210Pb -2,8097E+02 год. 2,8560E+02 год. 

126Sn 2,7251E+06 год. 2,7021E+06 год. 210Po -1,8207E+03 дни 1,7802E+03 дни 

135Cs 1,8690E+07 год. 1,8679E+07 год. 233U -2,7456E+05 год. 1,8437E+06 год. 

236U 2,4900E+08 год. 2,5840E+08 год. 235U 3,9423E+09 год. 4,1772E+09 год. 

234Th 3,2388E+02 дни 3,2388E+02 дни 231Th -2,6327E+01 h -1,7811E+01 h 

238U 6,0045E+10 год. 6,0045E+10 год. 14C 5,5901E+04 год. 4,5973E+04 год. 

 
Отрицателните стойности показват, че в момента, за който е изчислявано времето на 

задържане, специфичната активност на съответния радионуклид в ОЯГ е била под 
възприетите гранични стойности за освобождаване от регулаторен контрол. 

При всички разглеждани случаи е установено, че определящият времето за задържане 
нуклид е 238U, като времето му за задържане от порядъка на 6.1010 години надхвърля 
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възрастта на Земята. Други нуклиди с геоложки времена на задържане са 235U, 236U, 243Am, 
99Tc, 242Pu, 93Zr, 234U, 237Np, 129I. 

Таблица 6 
Времена за задържане на радионуклидите с основен принос в ОЯГ на BBEP 
  Tзад (0,1 год.)  Tзад (10 000 год.)    Tзад (0,1 год.)  Tзад (10 000 год.)  

240Pu 1,8326E+05 год. 1,7388E+05 год. 234mPa 1,5718E+01 min 1,5718E+01 min 

239Pu 6,5149E+05 год. 6,4303E+05 год. 246Cm 8,3300E+04 год. 7,3370E+04 год. 

243Am 1,8263E+05 год. 1,7266E+05 год. 107Pd -2,2521E+07 год. -2,2531E+07 год. 

239Np 3,4995E+01 дни 3,1803E+01 дни 126Sb 1,5900E+02 дни 1,1100E+02 дни 

241Am 1,1488E+04 год. 7,9122E+03 год. 79Se -3,1683E+05 год. -3,2784E+05 год. 

99Tc 4,1698E+06 год. 4,1598E+06 год. 230Th -4,7111E+05 год. 1,0023E+06 год. 

242Pu 7,8081E+06 год. 7,7987E+06 год. 129I 2,7548E+08 год. 2,7549E+08 год. 

93Zr 2,1850E+07 год. 2,1839E+07 год. 218Po -5,3507E+01 min 4,0057E+01 min 

93mNb 1,6099E+02 год. 2,1703E+02 год. 222Rn -6,6037E+01 дни 4,9437E+01 дни 

234U 2,5367E+06 год. 4,1231E+06 год. 226Ra -2,7634E+04 год. 2,0688E+04 год. 

237Np 3,1304E+07 год. 3,4747E+07 год. 214Bi -3,4371E+02 min 2,5730E+02 min 

233Pa 3,0410E+02 дни 3,4773E+02 дни 214Pb -4,6738E+02 min 3,4987E+02 min 

241Pu 7,5072E+02 h 2,9749E+02 h 214Po -2,0652E+03 µS 2,1152E+03 µS 

245Cm 1,6392E+05 год. 1,5402E+05 год. 210Bi -6,3367E+01 дни 6,4802E+01 дни 

126mSb 2,2825E+02 min 2,2634E+02 min 210Pb -2,8070E+02 год. 2,8703E+02 год. 

126Sn 2,7414E+06 год. 2,7185E+06 год. 210Po -1,8192E+03 дни 1,7891E+03 дни 

135Cs 1,8715E+07 год. 1,8706E+07 год. 233U -2,8346E+05 год. 1,8468E+06 год. 

236U 2,4993E+08 год. 2,5909E+08 год. 235U 3,8599E+09 год. 4,1059E+09 год. 

234Th 3,2375E+02 дни 3,2375E+02 дни 231Th -2,9312E+01 h -2,0394E+01 h 

238U 6,0022E+10 год. 6,0022E+10 год. 14C 5,6310E+04 год. 4,6381E+04 год. 

 
Таблица 7 

Времена за задържане на радионуклидите с основен принос в ОЯГ на РБМК 
  Tзад (0,1 год.)  Tзад (10 000 год.)    Tзад (0,1 год.)  Tзад (10 000 год.)  

240Pu 1,8032E+05 год. 1,7044E+05 год. 234mPa 1,5812E+01 min 1,5812E+01 min 

239Pu 6,1984E+05 год. 6,1088E+05 год. 246Cm 6,2202E+04 год. 5,2274E+04 год. 

243Am 1,6854E+05 год. 1,5857E+05 год. 107Pd -2,9480E+07 год. -2,9489E+07 год. 

239Np 3,0487E+01 дни 2,7297E+01 дни 126Sb 1,4083E+02 дни 9,7885E+01 дни 

241Am 1,0841E+04 год. 5,9038E+03 год. 79Se -6,6877E+05 год. -6,7983E+05 год. 

99Tc 3,9645E+06 год. 3,9545E+06 год. 230Th -6,8217E+05 год. 8,0576E+05 год. 

242Pu 7,4689E+06 год. 7,4592E+06 год. 129I 2,5824E+08 год. 2,5825E+08 год. 

93Zr 2,0100E+07 год. 2,0090E+07 год. 218Po -6,2705E+01 min 3,1976E+01 min 

93mNb 1,4361E+02 год. 1,9965E+02 год. 222Rn -7,7389E+01 дни 3,9465E+01 дни 

234U 1,8453E+06 год. 3,4857E+06 год. 226Ra -3,2385E+04 год. 1,6515E+04 год. 

237Np 2,6520E+07 год. 3,1216E+07 год. 214Bi -4,0279E+02 min 2,0538E+02 min 

233Pa 2,4474E+02 дни 3,0331E+02 дни 214Pb -5,4771E+02 min 2,7927E+02 min 

241Pu 7,1437E+02 h 1,7873E+02 h 214Po -2,9786E+03 µS 1,6884E+03 µS 
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  Tзад (0,1 год.)  Tзад (10 000 год.)    Tзад (0,1 год.)  Tзад (10 000 год.)  

245Cm 1,2472E+05 год. 1,1483E+05 год. 210Bi -9,1343E+01 дни 5,1727E+01 дни 

126mSb 2,0791E+02 min 2,0600E+02 min 210Pb -4,0461E+02 год. 2,2912E+02 год. 

126Sn 2,4971E+06 год. 2,4741E+06 год. 210Po -2,5763E+03 дни 1,4281E+03 дни 

135Cs 1,5248E+07 год. 1,5238E+07 год. 233U -7,5992E+05 год. 1,5831E+06 год. 

236U 2,2215E+08 год. 2,3571E+08 год. 235U 2,7541E+09 год. 3,0400E+09 год. 

234Th 3,2570E+02 дни 3,2570E+02 дни 231Th -6,9400E+01 h -5,9035E+01 h 

238U 6,0383E+10 год. 6,0383E+10 год. 14C 5,0500E+04 год. 4,0567E+04 год. 

 
Заключение 
Тъй като при производството на ураново ядрено гориво се нарушава радиоактивното 

равновесие, то започва да се възстановява при дългосрочното отлежаване на отработеното 
гориво (отлежаване от порядъка на няколко хиляди години). Поради това, в дългосрочен 
аспект в отлежаващото отработено гориво се наблюдават членове на радиоактивните 
семейства на 238U и 235U и се забелязва постепенно изравняване на активностите им. Много 
от тези нуклиди са с големи периоди на полуразпад, което оказва пряко влияние върху 
времената за задържане на ОЯГ. 

От получените резултати за нивата на освобождаване и времената на задържане, може 
да се направи изводът, че при липсата на преработка на ОЯГ и извличането на урана и 
плутония от него, времената, за които следва да се изолира то от биосферата са сравними с 
продължителността на геологичните епохи. От това може да се заключи, че извличайки урана, 
плутония и някои други нуклиди от отработеното гориво, времената за задържане на 
остатъчните високоактивни отпадъци би се съкратило значително. Това наблюдение е 
валидно и за трите типа разгледани ядрени горива. 
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Influence of Air Distribution on the Formation of Oxides of Nitrogen in the 
Heat Source 

 
А. M. Dostiyarov, R. A. Musabekov, A. K. Yamanbekova, A.K. Terziev 

 
The paper discusses the use of micro-flame front device for heat generator based on the air 

nozzle. The basic principles of the operation of a compact heat generator are determined. The 
overview performed shows that increase of the heat supply in the fire zone is achieved by micro 
flame front device with the certain number of air inlets into the combustion zone. The influence of air 
distribution in the fire zone on the formation of nitrogen oxides is considered. Based on the study an 
analytical equation is provided for determining the coefficient of micro flame of the front device. 

 
Keywords: heat source, micro flame front device, nitrogen oxides, air nozzle, continuous air 

supply 
 

Introduction 
In order to develop compact heat generators, it is necessary to improve the heat intensity in the 

combustion zone via speeding up the aerodynamics and further reduction of toxicity [1]. Considering 
the performed literature review and following the basic principles of the combustion processes the 
design of the compact heat source is provided: 

1. Separation of the working volume of the combustion chamber into two zones: the combustion 
zone and mixing zone; 

2. Gradual (stepped) supply of fresh air along the length of the combustion zone; 
3. Ensuring the turbulence of the flow in the combustion zone; 
4) Ensuring the stabilization of the flame front in the combustion zone; 
5) Optimal distribution of the heat load in the vicinity of the combustion zone; 
6) Proper cooling of separate parts working in the combustion zone. 
The provided basic principles of the operation of the facility, incl. design and thermal calculations 

of the heat generator are always in accordance with related regulation and norms [2]. If it is 
necessary for example to dry wheat grains with air avoiding mixing of products with combustion 
products, it is necessary to install an air heat exchanger in the heat generator, preferably a plate 
one, since the efficiency of plate heat generators is higher. 

The team experience in the design and exploitation process of the fuel burning facilities shows 
that increasing heat-supply fire zone is achieved through extensive use of micro flame front devices 
with sequential input of air into the combustion zone. The front device, which is a small turbulizer or 
perforated cone, supplies about 7-10 % of the total amount of fresh air. The remaining amount of air 
is supplied through radial holes located on the first shells flaming pipe [3]. 

A similar analysis of the combustion process in the facility with the similar design is presented in 
[5].  

In [4] it is shown that the process of evaporation of liquid fuel ends in the front zone. As a result 
of the experimental studies have found that the curves characterizing the process of fuel combustion 
is determined by the processes occurring in the perforated part of the flame tube. Also, the author of 
the work obtained an equation that allows to qualitatively estimate the completeness of fuel burning 
along the length of the flame tube, depending on its main parameters, which are  ∝об, р , 𝑡 , 𝑤  
and some design changes. Similar studies show the importance of mixing when the flow is affected 
in the combustion zone, and also where air supply is carried out carefully in the separate zones. It 
should be noted that despite the variety of works devoted to the study of the process of fuel 
combustion, the combustion plants with sequential input of air in the combustion zone is given 
insufficient attention. The main issue, perhaps, is the neglect of the actual processes occurring in 



50        Научна конференция ЕМФ 2019 
 

fuel burning devices, namely the complexity of the flow in the primary zone, the presence of 
circulation zones, uneven temperature field in the combustion zone both transversally and along the 
length of the combustion chamber. In [5] an experimental study of several different types of burners 
and 10 types of flaming tubes, varying in their dimensions, air distribution in the path of the firing 
zone, the size and location of the holes in the pipe wall, the front of the device type. Different 
experiments were carried: increasing the air supply to the front part of the fuel burning device in the 
first row of the holes of the flame tube - a nozzle with an oblique cut was presented, and also an 
option with flame tubes, the front device was replaced with a new type with swirlers that had 12 
blades with angular installations 45o to the axis of the flame pipe. The experiments were performed 
considering the surrounding air parameters (μ, about, 𝑡in, 𝑤BX) from complete combustion and the 
dependence of the completeness of combustion in terms of coefficient device. 

Fuel combustion curves intensity along the length of the front devices for several types of air 
distribution along the length of the flame tube are also given (figure 1). These data clearly show the 
advantage of micro flame front devices with serial input air. 

 

 
Figure 1. The comparison of the intensity of fuel burn at different types of air distribution 

along the length of the combustion zone:1 – combustion chamber of the register type; 2 – front 
device with a nozzle with an oblique cut; 3 – front device with a swirler; 4 – combustion chamber 

with a flame tube 
 
Overview of the equipment used 
The study of the formation of NOx was also performed for various devices and the analysis of 

methods to reduce the emission of nitrogen oxides in fuel combustion plants [6] showed that 
traditional methods of fuel combustion do not provide the required parameters for heat generators. 
Improving the efficiency of fuel combustion can be achieved by using microcellulaire fuel combustion 
principle [7]. While still known since the mid-twentieth century [8], microcellulaire technology started 
to attract the attention of scientists recently. The combustion efficiency in fuel-burning plants with 
sequential air input into the combustion zone is mainly determined by the rational choice of the front 
device, the number of rows and pitch of holes for air supply to the combustion zone, the range of 
combustion. 

In this work, a heat generator with an air nozzle, which consists of a housing 1, a flame pipe 2, 
a front device 3, an air nozzle 4 with blade air swirlers and a fuel supply hole 5 is used (figure 2). 

Turbulent behavior of the flow in the front of the device 3, on the front part of the flame tube 2 is 
installed air nozzle 4 with the blade swirlers of the air. Also, the turbulence of the flow can be 
achieved by the organization of the radial flow of air jets coming out through the holes in the walls 
along the length of the heat pipe. In combustion process, the turbulence of the flow in the combustion 
zone affects the efficiency of the combustion process. As a result, the processes of heat and mass 
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transfer are intensified, the mixture formation is improved and the flame propagation speed 
increases. 

 
Figure 2. Diagram of a heat generator with air injector 

 
To quickly evaporate the smallest drops at the very beginning of the combustion zone requires 

a small amount of primary air GI, which is advisable to apply at the base of the nozzle 5 through the 
front device 3, providing the necessary temperature for the chemical reaction in this zone. 

Whit the laterally supplied primary air jet is accomplished burning of small and evaporating of 
medium and large drops under optimal temperature conditions. In addition, the entire flow is 
turbulent, the process of mixing and combustion in general is intensified. For complete combustion 
of the fuel in the ideal case, the combustion zone must be supplied with a definite amount of air. As 
already noted, the excess air is needed to facilitate and guarantee the mixture formation, prevent 
chemical underburning of fuel and reduce the level of dissociation, high at exceeded temperature 
process [2]. 

At the design phase based of theoretical ideas about the combustion process and lessons 
learned are set a certain regularity of distribution of air (presented in fig. 2) with a dashed line. The 

primary air flow in the combustion zone GI, and, therefore, the ratio of its excess is 𝑎 𝑎г ∙
  

depending on the type of heat source, type of fuel and organization of the operational mode. 
Since significant workloads of the flame tube of the heat source determine the average flow 

velocity, the turbulent velocity uT should be adjusted in order to keep the flame in certain areas in 
the front of the combustion zone. Because of this is necessary to conduct special events. To stabilize 
the flame front, blade swirlers are used, which are located in the front device of the heat pipe. The 
zone of reverse flow (ZRF) locared behind the device are established where the reduced static 
pressure on the axis of the chamber is observed, which is due to the ejection of the gas by an annular 
jet flowing from the blade swirler into the expanding channel, and the centrifugal effect, stabilizes the 
position of the front flame, which provides ignition of the entire fuel-air mixture. The scheme of axial 
velocity fields ωa different sections along the length of the tube in the combustion zone (excluding 
the effects of side air jets) is given in figure 3. 

Radial and tangential velocities depend on the design of the front device and flow parameters, 
for example, when using a blade swirl from the angle φ of inclination of the blades with respect to 
the axis of the chamber. In our case, φ = 30÷55° depending on the design of the front device. At 
large angles φ, the efficiency of the blade swirler decreases due to increased pressure losses [1]. 
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Figure 3. Diagram the flow of gases in the combustion zone: 1 – air nozzle; 2 – fuel cone; 3 – 
holes; 4 – possible flow separation zone; 5 – the boundary of the reverse current zone; 6 – the 

shell of the heat pipe; 7 – the body; 8 – the slot for cooling air. 
 
The overview of the sources related with combustion and based on the effect of sequential air 

injection into the combustion zone on the intensity of combustion and on the yield of nitrogen oxides 
and the study of their main characteristics in the combustion of natural gas showed that the use of 
this design makes it possible to obtain a highly turbulent flow with intensive processes of mixing and 
burning out of fuel, and also allows to reduce emissions of nitrogen oxides. 

Based on the general conclusions of experimental data provided in [5] the equation which allows 
to define concentrations of oxides of nitrogen was obtained. Some decrease in the concentration of 
nitrogen oxides is observed with a decrease in the number of rows of holes for supplying air to the 
combustion zone and optimizing the area ratios between the front device and the side holes.  

In this case, for an air nozzle, the real nitrogen concentration is determined as follows: 
 

𝐶 𝐶 ∗ 𝐾  (1)
 
where, 𝐶  – calculated concentration of nitrogen oxides; 𝐾  – coefficient of micro flame 

the front of the device. It allows to estimate the influence of air supply to the combustion zone and is 
determined with following expression: 

 

𝐾
0,36𝐹

∑ 𝐹 0,64
 (2)

 
Conclusion 
Based on the performed study the following could be summarized 
 Development of efficient and compact heat generators for the purpose of a small farms in the 

agricultural sector; 
 For preparing a compact fuel-burning units should increase the heat intensity of the fire zone, 

and this is possible with the use of micro-front devices with sequential air input; 
 Proper air distribution along the front and a step supply along the length of the flame tube of 

the heat generator reduces the formation of toxic substances, in particular NOx; 
4. For the preliminary calculation of the exhaust nitrogen oxides with the proposed equations, 

the coefficient of micro flame should be specified, which takes into account the degree of distribution 
of air in the combustion zone 
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Експериментален стенд за изследване на характеристиките на  земно 
свързана термопомпа  

 
Никола Калоянов, Томислав Атанасов 

 
Използването на енергия от възобновяеми източници за осигуряване на параметрите 

на микроклимата в сгради и технологичните потребности от топлина стои като водещо 
изискване към енергийните им характеристики. Една отдавна известна, но все още 
непълно изучена възможност е оползотворяването на топлината на земята чрез 
термопомпени агрегати. В настоящата работа е представен изграден експериментален 
стенд за изследване на параметрите на термопомпена система за трансформиране на 
нископотенциалната топлина на земята, както и резултати от експериментални 
изследвания на режими, необходими за начална оценка на основните параметри на 
последващ активен експеримент.   

 
Ключови думи: земносвързана термопомпа, възобновяеми енергийни източници. 

 
Experimental stand for investigation of ground based heat pump 

 
Nikola Kaloyanov, Tomislav Atanasov 

 
The use of energy from renewable sources to ensure the microclimate parameters in buildings 

and the technological needs of heat stands as a leading requirement for their energy performance. 
A long-known, but still incomplete analyzed opportunity is the utilization of ground heat by means of 
heat pumps. In this work an experimental stand for examining the parameters of a heat pump system 
for transforming the low potential heat of the ground is presented, as well as results of experimental 
studies of regimes needed for initial assessment of the basic parameters of a subsequent active 
experiment.   

 
Keywords: ground based heat pump, renewable energy. 
 
Въведение 
На експерименталната площадка за изследване на технологии за преобразуване на 

енергия от възобновяеми енергийни източници в Технически университет-София по проект 
„Създаване на Университетски научно-изследователски комплекс (УНИК) за иновации и 
трансфер на знания в областта на микро/нано технологии и материали, енергийната 
ефективност и виртуалното инженерство“, финансиран по договор № ДУНК 01/3/2009 г. от 
Фонд „Научни изследвания“. е изграден и оборудван експериментален стенд за изследване 
на земносвързани термопомпи.  Проведени са серия предварителни експериментални 
изследвания за оценка на енергийните характеристики на системата и температурното поле 
на земята около изпарителя. Тези изследвания са насочени към идентификация на основни 
параметри на системата, необходими за формиране на план за активен експеримент, чрез 
който да се получи информация за коректно формулиране и решаване на проектната и 
проверочната задачи за такива системи. Параметрите на климата се регистрираха от 
високотехнологична метрологична станция към полигона, която както и използваната 
измервателна апаратура, позволява записване на стойностите на измерваните параметри 
през интервал от 2 секунди.  
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Експерименталният стенд 
Експерименталният термопомпен агрегат тип „земя (директно изпарение ) / вода“ е 

окомплектован със следните основни групи елементи: 
 
 Термопомпен агрегат: 
 Високоефективен ротационен компресор (за термопомпено приложение) 
 Бутален компресор (работещ във високотемпературния диапазон на кондензация ) 
 Кондензатор – пластинчат топлообменен апарат 
 Хладилна автоматика, хладилни защити и елементи за управление и контрол 
 Електрически защити срещу претоварване и промяна на параметрите на 

електрическото захранване извън допустимо регламентираните параметри 
 Контролер, следящ температурния режим и управляващ работата на агрегата 
 Прибори за измерване на специфични параметри (температура и налягане) в 

различните режими на работа 
 Електромер измерващ потреблението на електричество за работата на агрегата 
 Агрегатът работи с екологичен хладилен агент – R407С. 
 
 Изпарителна част: 
 Изпарителен топлообменник от медна тръба в съответствие със студопроизводството 

на всеки от двата компресора. Монтиран е в повърхностния земен слой на дълбочина между 
1,0 m и 1,4 m. 

 Медни тръби, в които се монтират датчици за измерване на температурата с цел 
проследяване на топлообменните процеси в почвения слой около изпарителния 
топлообменник. 

 
 Отоплителна част: 
 Отоплително тяло (2 бр. алуминиеви тела) 
 Вентилаторен конвектор 
 Циркулационна помпа 
 Топломер с ултразвуков разходомер 
 Медни тръби и арматура, от които са изградени циркулационните кръгове. 
Термопомпеният агрегат разполага с управление, което позволява работа в различни 

температурни режими. Вграден е електромер, отчитащ изразходваното електричество. С 
помощта на инсталирания ултразвуков топломер се отчита получената топлина. Това 
позволява определянето на коефициента на трансформация на енергия за различни периоди 
от време. 

Монтирани са два различни типа херметични хладилни компресори, което позволява 
както работа в различни режими, така и възможност за оценка на ефективността на всеки по 
отделно. 

За оценка на различните режими на работа на термопомпения агрегат се използват два 
различни типа отоплителни тела. Единият (отоплително тяло от алуминиеви ребра) намира 
широко приложение във водните отоплителни инсталации с топлинни източници, които могат 
да осигурят по-високи температури на топлоносителя. Вторият вид (вентилаторен конвектор) 
поради високоефективното си топлоотдаване намира все по- широко приложение в 
нискотемпературните отоплителни инсталации. Системата позволява изследване на 
ефективността на преобразуване на топлината на земята в топлина на топлоносител вода 
при различни температурни режими.  

С инсталирани вертикални медни тръби в характерни точки на изпарителния  
топлообменник в повърхностния земен слой  става възможно изследване на  температурното 
поле и скоростта на изменението му около зоната на отнемане на топлина. Получава се 
полезна база данни за идентификация на топлофизичните  характеристики на почвения слой, 
за изменението на температурата на почвата на определена дълбочина, за проследяване 
изменението на температурата и през годината в резултат на слънчевото греене. Осигурена 
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е възможност за изследване на различни състави на почвата, в която е монтиран 
топлообменният апарат.  

На фигура 1 е показана окрупнена схема на термопомпомпената система, както и точките 
на измерване на температурите, а на фигури 2 и 3 – изглед от инсталираната термопомпа и 
полето за отнемане на топлина от земята (в което е поставен изпарителя на термопомпата). 

 

 

Фигура 1. Схема на земно свързаната  термопомпена система 
1 - Компресор бутален – L’unite Hermetique CAJ9480Z; 2 - Компресор ротационен – 
Daikin YZG-27RY1; 3 - Маслоотделител Castel 5540/4; 4 - Пластинчат топлообменен 
апарат – кондензатор; 5 - Ресивер Favorcool AKC – 333; 6 - Филтър дехидратор; 7 - 
Наблюдателни стъкла; 8 - ТРВ;  9 - Изпарител; 10 - Контролер Carel μchiller 3; 11 - 

Пресостат ниско налягане; 12 -  Пресостат високо налягане; 13 -  Манометър ниско 
налягане; 14 - Манометър високо налягане. 
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Фигура 2. Изглед от инсталираната термопомпа и 

експерименталните отоплителни тела. 
 

 

Фигура 3. Полето, в което е инсталиран изпарителят 
 

Фигура 4. Точки на измерване на температурното поле на почвата 
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Резултати от експерименталното изследване 
Измервани са следните параметри: 
- на околната среда (чрез автоматизираната метеорологична станция: температура 

на въздуха, относителна влажност на въздуха, интензитет на слънчевото облъчване (пълна 
и дифузна радиация), посока и скорост на вятъра; 

- на системата (чрез автоматизирана 16 канална система): температурата на 
работното тяло в хладилния цикъл пред и след основните компоненти, температурата на 
водата на входа и изхода от кондензатора, налягането на работното тяло; 

- генерираната топлина и потребеното електричество. 
(Електромерът отчита потребеното електричество за термопомпата, за вентилаторния 

конвектор и за циркулационната помпа). 
На фиг.5 е показана част от регистрираните моментни характеристики на слънчевата 

радиация, температурата на външния въздух, както и температурата на загряваната вода за 
отоплителната система.  

 

Фигура 5. Ход на изменение на слънчевата радиация, температурата на външния 
въздух и температурата на загрятата вода към отоплителната система 

 

 
Най-ниските стойности  на регистрираната температура на загряваната вода съответстват 

на моментите на изключване на компресора от автоматиката. 
Направена е оценка на температурната разлика, която се реализира в кондензатора по 

пътя на водата. За един период от време, през който практически няма слънчево облъчване 
на площадката, резултатите са показани на фигура 6. 
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Фигура 6. Постигана температурна разлика при загряване на водата в кондензатора 
 

На фигура 7 е изобразена резултираща картина на хладилния цикъл в термопомпата по 
съставен топлинен баланс върху регистрирани данни от експеримента. 
 

tв1 45.74 oC m 0.074 kg/s h2 469.649 kJ/kg

tв2 40.49 oC ΔT 5.250 oC h3 253.326 kJ/kg

V 266 l/h cp 4.186 kJ/kg.K Δh 216.323 kJ/kg

E1 0.241 MWh Q 1.6238 kW mR 0.0075 kg/s

Q 1.6 kW

h4 253.326 kJ/kg qc 216.323 kJ/kg

h1 414.66 kJ/kg Qc 1.78 kW

qo 161.329 kJ/kg

Qo 1.21 kW Nел 0.57 KW

Топломер Топлинен баланс на кондензатора

По вода По XA

Изпарител Кондензатор
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Фигура 7. Хладилният цикъл в log h-p диаграма
 

 

Оценката на основната енергийна характеристика на системата – коефициентът на 
трансформация, е получена на основата на пълен енергиен баланс за изследвания период. 
Крайните резултати са показани в Таблица 1.  

Таблица 1 

 
 

При условията на експерименталното изследване се получава общ коефициент на 
трансформация (с отчитане на пълния разход на електричество) 1,827. Тази оценка 
съответства на режимните и конструктивните особености на системата (така както е 
изградена), както и на моментното състояние на почвения слой, в който е инсталиран 
изпарителят на системата. 

Изследвано е температурното поле на почвения слой за оценка на влиянието на 
слънчевата радиация и температурата на външния въздух. Както може да се проследи от 
фиг.8 влиянието на двата фактора върху температурата в почвените слоеве е със силно 
изразен нелинеен характер. Закъснението в изменението на температурата на почвата се 
влияе както от състава и структурата и, а така и от влажността. Идентификацията на моделите 
за определяне на температурата в отделните слоеве определено се подчинява на правилата 
на хармоничния анализ, за прилагането на който следва и коректно определяне на 
подходящата стъпка по време. 

Топломер Електромер Дебит
Преминало количество 

топлоносител

MWh kWh l/h m3

Начало 22.3.2019 14:00:00 ч. 1.079 541.6 511 238.99
Край 25.3.2019 15:13:00 ч. 1.141 575.7 511 277.13
Разлика 0.062 34.1 38.14

Начало 25.3.2019 16:50:00 ч. 1.141 575.8 511 277.2

Край 29.3.2019 14:27:00 ч. 1.243 631.8 511 325.89
Разлика 0.102 56 48.69

Начало 29.3.2019 16:03:00 ч. 1.245 631.9 511 325.91

Край 3.4.2019 15:33:00 ч. 1.37 700.3 511 387.67
Разлика 0.125 68.4 61.76

Дата Час



Енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия  63 

 
Фигура 8. Ход на изменение на слънчевата радиация, температурата на външния въздух, 

температурите на почвения слой на дълбочина 1,10m (съгл.фиг.4)  
 
Заключение 
Резултатите от извършените изследвания еднозначно показват, че многопараметричните 

полиномиални модели трудно може да достигнат удовлетворяваща точност за решаване на 
проектната и проверочната задачи. От съществено значение се оказва необходимостта от 
коректното и точно моделиране на нестационарния пренос на топлина до изпарителя, при 
което да се отчитат основните съществени фактори на структурата на почвата, които се 
оказват и главните параметри, характеризиращи преноса на топлината от слъчевото 
облъчване и конвективния топлообмен с околния въздух. Тези особености залягат в 
съставянето на подробен план за последващ активен експеримент.  
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Кинетични криви при сушене на керамични изделия – моделиране и 
числени анализи 

 
Нина Пенкова, Боян Младенов, Калин Крумов 

 
Разгледани са техники за валидиране и калибриране на математични модели на 

масопреносните и механични процеси в керамични изделия при конвективно сушене. 
Дискутирани са възможностите за организация и настройка на сушилните режими на база 
на информация за кинетиката на сушилния процес, която може да бъде получена при 
численото решаване на моделите. 

 
Ключови думи: конвективно сушене, керамика, моделиране, настройка, сушилен режим. 

 
Drying kinetic curves of ceramic ware - modeling and numerical analyses 

 
Nina Penkova, Boian Mladenov, Kalin Krumov 

 
Techniques for validation and calibration of models of the mass transfer and mechanical 

processes in ceramic ware at convective drying are discussed. Approaches for organization and 
adjustment of the drying regime on the base of the information about the drying kinetics, obtained at 
the numerical solutions of the models are proposed. 

 
Keywords: convective drying, ceramic, modeling, adjustment, drying regime. 

 
Въведение 
Сушенето е основен технологичен процес в керамичните производства. Организацията 

на сушилния режим трябва да гарантира необходимите производителност, експлоатационна 
надеждност и качество на продукцията при минимално енергопотребление. Тя се свежда до 
рационална настройка и регулиране на скоростта, относителната влажност и температурата 
на сушилния агент в зависимост от вида и количеството на материала, връзката на влагата с 
него, геометрията на изделията, техническите особености на сушилните и източниците на 
отпадъчна топлина [4].  

В процеса на излъхване на влагата в материалите протичат механични деформации, 
предизвикани от различни механизми. Капилярно-порестите колоидни тела, каквито са 
керамичните изделия, се свиват при напускане на капилярното пространство от физико-
механичната влага. Този процес не протича едновременно в телата със сложна геометрия и 
различна степен на масивност, което води и до неравномерно свиване на материала. 
Допълнително възникват деформации в резултат на гравитационни сили и температурни 
разширения. Комбинацията от тези процеси води до обемно напрегнато състояние в 
изсушаваните среди. Механичните напрежения, в случай че надвишат якостта на материала, 
могат да доведат до напукване и дефектиране на изделията [4]. Неравномерното свиване 
може да доведе и до затваряне на повърхностните капиляри преди тези във вътрешността на 
телата. Този процес в комбинация с термодифузията при по-високи температурни градиенти 
може да доведе до „запечатване“ на влагата във вътрешността на изделията, което е 
предпоставка за възникване на дефекти при следващия технологичен процес - изпичането. 
За предотвратяване на тези негативни ефекти е необходимо кинетиката на сушилния процес 
да бъде регулирана така, че влажностните полета и механичните деформации при свиване 
да бъдат с възможно по-ниски градиенти. Прекалено ниските скорости на сушене, от друга 
страна, водят до завишен разход на енергия и намаляване на производителността на 
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инсталацията. Определянето на рационални скорости на сушене може да стане по 
изчислителен, експериментален път или чрез числено моделиране на влагомеханичните 
процеси в телата. Емпиричните и полуемпирични зависимости [2, 3] за определяне на 
продължителността на отделните периоди на сушене са удобни, но те важат за определени 
класове от материали и изделия и дават приблизителна информация в условията на 
нарастващо разнообразие от геометрични форми на продуктите. Експерименталното 
определяне на кинетиката на сушилния процес дава задоволителни резултати, но е свързано 
с продължителни опити в лабораторни инсталации със сравнително високо 
енергопотребление. Развитието на компютърната техника и софтуерните продукти за 
числени симулации на мултифизични процеси [1] позволяват моделно определяне на 
подходяща кинетика на сушилния процес при предварително определени физико-механични 
характеристики на материалите.  

В предходни изследвания на колектива е предложен алгоритъм за математично 
моделиране и компютърно симулиране на свързаните влаго-механични процеси при 
конвективно сушене на керамични изделия в индустриални сушилни [5, 6]. В настоящата 
работа са дискутирани техники за валидиране и калибриране на моделите на базата на 
натурни измервания и насоки за използването на резултатите относно кинетиката на 
сушилния процес за прецизиране и регулиране на режима.   

 
Числено изследване на влажностните и механични полета в керамични изделия и 

валидиране на моделите. 
Свързаните масопреносни и механични процеси в изсушаваните тела могат да бъдат 

изследвани числено при решаване на система уравнения, описващи масовата дифузия и 
връзката напрежение - деформации в условие на гравитация по метод на крайните елементи 
(Direct Coupled-Field Analysis [1]). Най-общо условията на еднозначност включват: 

- триизмерен геометричен модел на формуваните влажни изделия, ограничен от 
изолирани граници – повърхностите, чрез които изделията контактуват с транспорта и 
граници на симетрия (ако съществуват такива); 

- експериментално определени модул на еластичност, коефициент на Поасон, 
коефициент на относителни линейни деформации, плътност и ефективен коефициент на 
масова дифузия нато функция на влажността на материала; 

- начални условия: начална концентрация на влага и нулеви механични деформации; 
- гранични условия, отразяващи преноса на влага през масообменящите повърхности 

на телата като функция на параметрите на сушилния агент [5, 6]. По нормалата към 
изолираните повърхности се дефинират нулеви механични дерормации. Допълнително за 
избран възел от елементната мрежа, принадлежащ на изолираните повърхности се 
дефинират нулеви премествания по всички направления от координатната система. 

При численото решаване на математичния модел, се получава пълна информация за 
нестационарните полета на влажността, напреженията, деформациите и техните градиенти в 
изсушаваната среда. Моделът е тестван за изследване на влаго-механичните полета в 
строително-керамични изделия при изсушаването им в тунелни сушилни в предприятие на 
територията на страната. Сушилният агент, представляващ смес от въздух и димни газове с 
преобладяващ дял на въздуха, се подава разсредоточено по дължина на сушилните тунели. 
В тях той се движи в противоток на изсушаваната продукция, транспортирана върху вагони, 
които се пробутват през определени интервали от време. Детайлни технически данни относно 
сушилната инсталация не може да бъде представена поради правила за конфиденциалност 
на информацията.  

По дължина на сушилните канали се контролират относителната влажност и 
температурата чрез регулиране на дебитите и температурите на постъпващите потоци на 
сушилния агент. На фигура 1. е представено изменението на влагосъдържанието d [gkg-1] и 
потенциалът на сушене ε по дължина на тунела и съответно с времето спрямо продукцията.  

𝜀 𝑡 𝑡м            (1) 
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където t = температура на сушилния агент, °С; tм = температура на мокрия термометър, °С. 
Кривите на фигура 1 представят общия тренд на изменение на параметрите на сушилния 
агент. Те са получени на база на зависимости, които апроксимират стойности, измерени на 
място. Последните флуктиурат във времето между две пробутвания на вагоните, поради 
което термодинамичните полета в сушилния канал са квазистационарни. 

В частта от тунела, където е предвидено да протича първи период на сушене, 
потенциалът на сушене е нисък, за да се осигури така наречения „мек“ режим на сушене.  

 

 
Фиг.1. Изменение на влагосъдържанието и потенциалът на сушене на сушилния агент 
 
С цел използване на гъвкавите възможности на софтуерна среда  ANSYS Mechanical 

APDL за решаване на топлинни задачи, влаго-механичните процеси и полета са моделирани 
като термо-механични при използване на аналогията между топлинната и масова дифузия. 
Уравнение (2), което се решава за изчисляване на концетрационните полета в изсушаваните 
тела, се преобразува в (3), което е аналог на уравнението на Фурие - Кирхов за определяне 
на температурното поле: 

𝜕𝐶
𝜕𝜏

 𝐷 𝛻 𝐶 (2)

𝜌 𝑐
𝜕𝑊
𝜕𝜏

 𝐾 𝛻 𝑊 
(3)

където: C = концентрация на водата, kgm-3; Def  = ефективен коефициент на дифузия, m2s-1; τ 
= време, s; W  = абсолютна влажност, %; Kart  = изкуствен коефициент на топлопроводност, 
Wm-1K-1; ρd = приведена плътност на сухата маса, kgm-3; c = специфичен топлинен капацитет, 
Jkg-1K-1. 

Ефективният коефициент на дифузия във формула (2) е: 

𝐷
𝐾
𝜌 𝑐

 
(4)

Масопренасането от границите S на керамичното тяло към сушилния агент може да се 
изчисли чрез плътността на излъхвания масовия поток на водата, зависещ от 
термодинамичните и хидродинамични условия в сушилнята [2, 3]: 
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𝐷
𝜕𝐶
𝜕𝑛

𝑞  
(5)

където 𝑞  е плътността на масовия поток, излъхана от изделията през първи период на 
сушене, kgm-2s-1. Определя се посредством коефициента на масопренасяне, който от своя 
страна се изчислява на базата на критерия на Нуселт за масопренасяне – функция от 
критериите на Рейнолдс, Гухман и Прандтл [2, 3] 
При използваната аналогия между масопреносните и топлопреносни процеси уравнение (5) 
се преобразува в гранично условия от втори род за решаване на уравнение (3) чрез 
изкуствена плътност на потока през границите 𝑞 : 

𝑞    или    𝐾 100𝑐𝑞 𝑞  (6)

Първоначално са проведени изследвания при допускане за постоянна плътност на потока 
𝑞  през нулев и първи период и за линейната му зависимост от влажността на материала 
през втори период на сушене: 

𝑞
100𝑐𝑞 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡   𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒  𝑎𝑡 𝑊 𝑊   нулев и първи период

100𝑐𝑞
𝑊 𝑊
𝑊 𝑊

  𝑎𝑡 𝑊 𝑊    втори период  
  (7)

където Wc и Weq съответно са критичната и равновесната абсолютна влажност на материала, 
%. 

В (7) това 𝑞  е определен за параметрите на сушилния агент за първата половина от 
процеса (при поддържания нисък потенциал на сушене) при допускането, че тя е съвпада с 
първия период на изсушаване. Резултати относно изследваните полета са представени в [5]. 
С цел валидиране на моделите на процесите е направено сравнение между: 

- крайните габаритни измерени размери на изсушените тела и същите, получени при 
моделирането; 

- количеството на излъханата вода на база на началните и крайни абсолютни 
влажности, поддържани в предприятието и получени от числените симулации.  

При сравнението на размерите е констатирана 2 % разлика, което означава, че 
механичните процеси се предсказват чрез моделите с достатъчна точност. Но установената 
разлика между излъханото количество вода е около 10 % в полза на реалното. Това означава, 
че моделираният процес на сушене протича с по-ниска скорост от реалния и изчислените 
напрежения в тялото по време на процеса са по-ниски от реалните. 

За подобряване на точността на моделите на масопренасянето са предприети следните 
стъпки: 

- отчетено е редуцирането на масообменящите повърхности при свиването на 
изделията в модела на масопренасянето чрез разделяне на плътността на масовия поток в 
(7) на квадрата на средната стойност на относителните линейни деформации през първи 
период. В резултат разликата между изчисленото и реалното количество влага, изпарено от 
изделията в сушилнята се редуцира до 7 %  [6]. 

- проведена е компютърна симулация (CFD анализ) на обтичането на изделията от 
сушилния агент в началото, средата и края на сушилния процес. Установено е, че 
неравномерното скоростно поле около масообменящите повърхности води до максимална 
разлика от 4 % в масовия поток на излъханата влага. При по-нанатъшните изследвания тази 
разлика е пренебрегната. 

- прието е да бъдат направени изследвания при нелинейна зависимост между 
плътността на масовия поток и влажността през втори период на сушене. 

Проведени са изследвания при:  
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𝑞

100𝑐𝑞 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡   𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒  𝑎𝑡 𝑊 𝑊   нулев и първи период

100𝑐𝑞
𝑊 𝑊
𝑊 𝑊

  𝑎𝑡 𝑊 𝑊    втори период
 

  (8)

при вариране на степенния показател n в границите между 0.4 и 0.8, и при 
 

𝑞

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

100𝑐𝑞 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡   𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒  𝑎𝑡 𝑊 𝑊   нулев и първи период

100𝑐𝑞
𝑊 𝑊
𝑊 𝑊

/

  𝑎𝑡 1 𝑊 𝑊    втори период 

100𝑐𝑞
𝑊 𝑊
𝑊 𝑊

  𝑎𝑡 -1 𝑊 1   втори период

 

  (9)

Приетото в (9) линейно изменение при ниски стойности на влажността е с цел 
предотвратяване на проблеми с математическите изчисления на граничните условия (напр. 
четен корен от отрицателни числа) при използване на степенните функция в (8) и (9) за втори 
период на сушене. Това може да се получи в случай, че при итерационните процедури в някои 
възли от изчислителната мрежа се получат локални отрицателни стойности за W, което 
физически е невъзможно, но математически не е изключено.  

На фиг 2 са представени графично граничните условия за моделиране на масообмена по 
(7), (8) и (9). 

 

 
Фиг. 2. Гранични условия за моделиране на масообмена 

 
При прилагане на уравнения (8) при степенен показател n=0.4 и (9) са получени крайни 

влажности, при които разликата между количеството вода, изпарено по данни от модела се 
различава с 4 % от реалното. На фигури 3 и 5 са представени визуализации на изследваните 
полета при използване на гранично условия за масообмена по уравнение (9). От фигурите е 
видно неравномерното поле на влажността по време на процеса. Дори в края на процеса в 
областите в близо до повърхностите, посредством които изделията контактуват с транспорта, 
влажността все още е сравнително висока. На фигура 4 е представена визуализация на първо 
главно напрежение, което се използва като показател за напрегнатото състояние на 
керамичните тела. Отрицателните стойности са напрежения на натиск, а положителните – на 
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опън. Зависимостите на якостта на огъване и на натиск на материала от влажността са 
определени експериментално: 
Якост на огъване : 

 𝐹 35.7𝑊 2926.4𝑊 84641𝑊 1039763.8𝑊 6040142.3 𝑥10  , МPa          (10) 

Якост на натиск:  

𝐹 836.2𝑊 40704.8𝑊 549615 𝑥10  , МPa              (11) 

В долната таблица е дадено сравнение между изчислените по горните зависимости 
якости и видимите максимални напрежения от фиг. 4 при съответната влажност (фиг. 3). 
Сравнението показва, че при симулирания режим напреженията не превишават съотвените 
якости, което е предпоставка за липса на дефекти в изделията. Това е установено за всички 
симулирани режими на изсушаване на изделието. 

 
Таблица 1.  

Сравнение на напреженията с якостта на материала 
Абсолютна влажност, % 6 25 
Якост на огъване, МPa 2.3  
Напрежение на опън, МPa 0.7  
Якост на натиск, МPa 0.06 
Напрежение на натиск, МPa  0.04 

 

 

Фиг. 3. Поле на абсолютната влажност при среднообемна влажност 10 %
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Фиг. 4. Първо главно напрежение при среднообемна влажност 10 % 

 

 

Фиг. 5. Поле на абсолютната влажност в края на процеса 
 
Определяне на абсолютната влажност на изделия посредством параметрите на 

сушилния агент 
Регулирането на режима на сушене се свежда до поддържане на предварително 

програмирани криви на температурата и относителната влажност като функция на времето. 
В тунелните сушилни те са и по дължина на канала. За целта се регулират температурата и 
дебита на топлоносителя на входа. Дебитът на сушилния агент в сушилните с периодично 
действие се изменя с времето при регулирана кратност на рециркулация. При тунелните 
сушилни с непрекъснато действие сушилният агент може да се подава разсредоточено по 
дължината на канала също при наличие на рециркулационни зони.  

Масовият дебит на излъханата вода в тунелните сушилни 𝑚  при разсредоточено 
подаване на сушилния агент е: 
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𝑚 ∑ 𝑚 ∆𝑥                      (12) 

където: n e общия брой на входовете на сушилния агент  𝑚  =масов дебит на сухия газ на i-
тия вход на сушилнята, kgs-1; ∆𝑥  изменението на влагосъдържанието му, kgkg-1: 

∆𝑥 𝑥 𝑥 ,                    (13) 

В (13) 𝑥 ,  e влагосъдържанието сушилния агент на i-тия вход a 𝑥  e влагосъдържанието на 
изходящия поток на изхода на сушилнята, kgkg-1. 

При известни влагосъдържания и дебити при противотоково движение на сушилния агент 
и продукцията, локалната средна влажност на изделията в зона на сушилнята преди k-тия 
вход на сушилния агент, ще се изчислява по формулата: 

𝑊 𝑊
∑ ∆

.
100                 (14) 

∆𝑥 𝑥 𝑥 ,                    (15) 

където 𝑥  е влагосъдържанието на дължина l от входа на продукцията при поддържаните 
относителна влажност и температура, а 𝑚 .  е масовият дебит на сухата продукция, kgs-1.  В 
(15) k е поредния номер на входящия поток при номериране от изхода към входа сушилния 
канал по отношение на продукцията (k=1 за най=близкия да изхода на продукцията поток, k=n 
за най-близкия до входа на продукцията).   
 

 
Фиг. 6. Изменение на абсолютната влажност с времето 

 
На база на информацията за влагосъдържанието на сушилния агент (фиг. 1) и дебитите 

на отделните входове, по формула (14)  е изчислена влажността на продукцията за локални 
области в сушилнята. Изменението й по дължина на канала и с времето спрямо изделията е 
сравнено с изменението на среднообемните им влажности, определени при моделните 
изследвания. Номерата на кривите на фигура 6 съответстват на номера на свързаните с тях 
уравнения. Видно е, че влажността на изделията в сушилнята, определена по (14), в 
определени моменти от процеса се различава от влажностите, получени при различните 
числени симулации. Това може да се дължи на неточност при измерванията: сензорите са 
позиционирани в определени локации в канала, в които относителната влажност и 
температурата са различни от средните за съответните напречни сечения. За това говори и 
факта, че в края на процеса на база на измерванията са получени нереално ниски стойности 
на влажността.  
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Изменението на среднообемната абсолютна влажност се различава несъществено при 
използваните линейни и нелинейни зависимости за връзката между масовия поток на 
излъханата влага и влажността на изделията. Но все пак нелинейните дават по-близки до 
реалните стойности резултати.  

При всички компютърни симулации скоростта на изменение на средната влажност за 
първи период е по-висока от реалната. Т.е оценката за безопасното напрегнато състояние е 
валидна и се потвърждава и от реалната липсата на брак в сушилната инсталация. 

Чрез уравнения (12) –(15) и допълнителни термодинамични зависимости за процеси с 
влажни газове, могат да бъдат определени дебитите на съотвените входове и 
влагосъдържанията по дължина на тунела. Оттам при съблюдаване на правилата за 
поддържане на мек режим при по-висока скорост на сушилния агент през първи период на 
сушене, могат да бъдат уточнени относителната влажност и температурата, които трябва да 
бъдат поддържани в съответните зони, за да се постигне предварително уточнена чрез 
моделно изследване кинетична крива на сушене. 

 
Заключение 
Съставените алгоритми за числени изследвания и анализи могат да бъдат използвани за 

определяне на рационални кинетични криви на сушене на керамични изделия и на подходящ 
за реализирането им сушилен режим.  За тази цел те трябва да бъдат доразвити на база на 
термодинамиката на влажните газове и балансови зависимости.  
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Числено симулиране на топлообмена в пътна настилка с хидравлично 
отопление за топене на сняг и лед  

 
Боян Младенов, Нина Пенкова, Мерима Златева 

 
Проведени са моделни изследвания на спрегнатия топлообмен в пътна настилка с 

интегрирано хидравлично подово отопление за топене на сняг и лед. Симулирани са 
числено топло- и хидродинамичните полета в системата при различни конфигурации на 
серпентината. Моделите са валидирани и са използвани за оценка на ефикасността на 
системата. 

 
Ключови думи: хидравлично подово отопление, топене на сняг и лед, моделиране, 

спрегнат топлообмен, CFD 
 

Numerical simulation of the heat transfer in a way with slab embedded snow melting 
and freeze protecting system 

 
Boian Mladenov, Nina Penkova, Merima Zlateva 

 
Modeling investigations of the conjugate heat transfer in a way with slab-embedded hydronic 

snow melting and freeze protecting system are implemented. Fluid flow and temperature fields in 
the construction at different piping installation are simulated numerically. The models are validated 
and used for estimation of the system efficiency. 

 
Keywords: hydronic system, snow-melting and freeze protection, modeling, numerical 

simulation, conjugate heat transfer, CFD 
 

Въведение 
През последното десетилетие компютърното моделиране убедително навлиза в 

проектантската дейност. Съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието 
на инвестиционните проекти [10], отделните части на идейните, техническите и работните 
проекти могат да включват макети, мостри, фотомонтажи, компютърна анимация и др. за 
онагледяване на работата на системите – обекти на проектиране. За целта в съвременната 
инженерна практика все по-често се използват модели на топло- и хидродинамичните 
процеси във вентилирани и климатизирани среди, принудено движение в тръбни системи, 
температурни полета в сградни конструкции, горивни процеси и др..  

Компютърното симулиране на топлообмена в подови конструкции при наличие на подово 
лъчисто отопление дава детайлна информация за температурното поле на топлоотделящата 
повърхност при проектни и проверочни задачи [3–6, 8, 10]. При вътрешно подово отопление 
граничните условия в модела на топлопренасянето са от III род и се базират на приетите 
температури в помещенията и на известни от литературата коефициенти на топлопредаване 
от горната и долната повърхност на плочата [7].  Температурният пад на топлоносителя е 
сравнително малък (до 5 К), което позволява геометричните модели да включват части от 
конструкцията, представляващи автомоделни области. Топлообменът в конструкцията може 
да се приеме за стационарен и задачите за численото му симулиране се решават 
сравнително бързо.  

При външните подови системи за топене на сняг и лед топлинният поток, обменян през 
нагряваната повърхност, зависи от климатични фактори като температура, относителна 
влажност, облачност, интензивност на снеговалеж и скорост на вятъра [1]. Топлообменът е 
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нестационарен, а температурният пад на топлоносителя може да достигне 15 - 20 К. Тези 
фактори усложняват моделите на топлообмена и водят до затруднения при численото им 
решаване. В [9] e предложена концепция за моделиране на топлообмена при външни 
настилки с подово отопление за топене на лед и сняг на базата на утвърдена методика за 
определяне на топлинния товар. В настоящата работа са представени числени решения на 
тези модели за проекто-инсталация в пътен участък в региона на гр. София.  

 
Обект на изследване 
Пътната настилка се намира в североизточните склонове на Витоша и представлява  4-

слойна конструкция с широчина 5 м и дължина 7,2 м (фиг. 1). Слоевете са трамбована земна 
маса (4) с дебелина 400 mm, топлинна изолация XPS (2) с дебелина 100 mm, бетонен слой 
(3) с дебелина 80 mm, в който се полагат тръбите за подовото отопление и финишен слой от 
гранитни павета (1) с дебелина 120 mm.  

 
Фиг. 1 Участък от пътната настилка с последователно навита серпентина на 

топлоносителя 
 

Таблица 1.  
Характеристики на материалите 

Материали Плътност 
kgm-3 

Специф. топлинен капацитет 
Jkg-1K-1 

Коеф. на топлопроводност 
Wm-1K-1 

Павета (гранит) 2800 920 3.49 
Бетон 2500 960 1.45 
Топлинна изолация XPS 50 1000 0,035 
Трамбована почва 1400 840 1,50 

 
Тръбите за подовото отопление (Ф 30 х 2,3 mm) са от полиетилен Pe HD с висока плътност 

и коефициент на топлопроводност 0.22 Wm-1K-1. Положени върху арматурна мрежа и са 
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фиксирани с пластмасови скоби. В настоящата работа са разгледани конструкции със 
спирално и последователно навити серпентина (фиг. 1, 2 и 6). 

Топлоносителят е разтвор на пропилен гликол с концентрация 35%, с топлофизични 
характеристики: плътност 1017 kgm-3; специфичен топлинен капацитет 3952 Jkg-1K-1; 
кинематичен вискозитет 1.62.10-6 m2s-1 и коефициент на топлопроводност 0.484 Wm-1K-1.  

В таблица 2 са представени някои параметри, свързани с изчислението на 
повърхностната плътност на топлинния поток 𝑞 , по който е оразмерена системата. 
Изчисленията са направени съгласно [1] при условия, които превишават параметрите на 
климата за 95 % от периодите със снеговалеж за региона. Т.е системата ще изпълнява целта 
си с 5 % неосигуреност.  

Таблица 2.  
Изчисления на повърхностния топлинния поток при снеговалеж и облачно време.  

Част на повърхността с разтопен сняг Ar  - 1 
Температура на водния филм на повърхността Tf K 273.71 
Температура на околната среда Ta K 268.15 
Средна температура на околната среда за топлообмена чрез излъчване TRM K 268.15 
Скорост на вятъра w ms-1 2.00 
Снежно количество за ден (стопено) mm 17 
Време за натрупване на снежната покривка  h 12.5 
Снежно количество за час - стопено mmh-1 1.360 
Коефициент на топлопредаване чрез конвекция и излъчване hc Wm-2K-1 7.89 
Коефициент на масопренасяне hm ms-1 0.007 
Плътност на топлинен поток за нагряване на снега до температура на топене 
и на получената вода до зададена температура на водния филм 𝑞  Wm-2 5 
Плътност на топлинен поток за топене на снега 𝑞  Wm-2  126 
Плътност на топлинен поток, обменен между повърхността и околната среда 
чрез излъчване и конвекция 𝑞  

Wm-2 
66 

Плътност на топлинен поток за излъхване на влагата 𝑞  Wm-2  38 
Сумарна пътност на топлинен поток 𝑞  Wm-2  235 
Топлинен поток 𝑄  W 8460 

 
В таблица 3 са представени параметри, използвани при оразмеряване на инсталацията 

съгласно утвърдена методика за пресмятане на подово лъчисто отопление [7]. 
Таблица 3* 

Съпротивление на топлопреминаване на слоевете над равнината на 
серпентината Roпд 

m2KW-1 0.062 

Съпротивление на топлопреминаване на слоевете под равнината на 
серпентината Roтв 

m2KW-1 3.151 

Сумарно съпротивление на топлопреминаване Ro m2KW-1 3.213 
Част на топлинния поток, предаван нагоре rпд=Roпд/Ro - 0.98 
Част на топлинния поток, предаван надолу rтн=Ro2/Ro - 0.02 
Термично съпротивление на стената на тръбата Rтр m2KW-1 0.011 
Tермично съпротивление на контакта между тръбата и подовата 
конструкция RKT 

m2KW-1 0.376 

Термично съпротивление на еквивалентната към пластина подова 
конструкция RПЛ 

m2KW-1 0.09**
 

Специфичен топлинен поток, отделян от линеен метър при температурен 
напор 1 К  𝑞с 

Wm-1K-1 2.097
 

Необходим топлинен поток, отделян от серпентината  𝑄с 𝑄 /𝑟пд W 8626 
Температури на границите на конструкцията tпд=tf и tпв °С tпд=0.56°С 

tпв=8 °С
Еквивалентна температура на границите на конструкцията 
tek= rпд .tпд + rтн .tпв 

°С 0.71 
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Температура на топлоносителя на входа на серпентината  °С 45
Температура на топлоносителя на изхода на серпентината °С 35 
Температурен напор в конструкцията К  39 
Изчислена и приета дължина на серпентината l  104.7 /112 

Преизчислен топлинен поток, отделен от серпентината 𝑄с W  9227

Преизчислена плътност на топлинен поток, отделян от повърхността 𝑞  Wm‐2  256
Скорост на топлоносителя на входа ms‐1  0.44 

* Означенията са приети съгласно [7]. 
** Отчетената стойност е приблизителна. 
 
Числени изследвания 
Изследването на топлообмена в конструкцията е направено при решаване на 

математичния модел на процесите, предложен в [9], по метод на крайните обеми в средата 
на ANSYS/CFX. Първоначално са проведени числени симулации с цел тестване и валидиране 
на моделите при гранично условие на повърхността 𝑞 =const = -235 Wm-2 (таблица 2). 
Останалите гранични условия са приети съгласно таблица 3: гранично условие от I род на 
долната повърхност на трамбованата маса  tпв=8 °С; скорост и температура на топлоносителя 
на входа на серпентината съответно 0.44 ms-1 и 45°С. Налягането на изхода на серпентината 
е прието за 5 kPa съгласно хидравличното оразмеряване на инсталацията. Термичното 
съпротивление на тръбата, отнесено към вътрешния радиус (0.01 m2KW-1) е зададено на 
границата флуид- твърда среда.  

По долу са представени визуализации на симулираните полета.  
 

 
Фиг. 2. Температури на вътрешната повърхност на тръбата при спирално навита 

серпентина 
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Фиг. 3. Температурно поле на повърхността при спирално навита серпентина 

 
 

 
Фигура 4. Температурно поле в разрез на отопляемата част от пътя при спирално навита 

серпентина 
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Фиг. 5. Температура на вътрешната повърхност на тръбата при последователно навита 

серпентина  
 
 

 
Фиг. 6. Температурно поле на повърхността при последователно навита серпентина  
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Фиг. 7. Налягане на топлоносителя при последователно навита серпентина  

 
Получената средна температура на повърхността и при двата разгледани варианта е 

приблизително 3 °С. Тя е очаквано малко по-висока от приетата при оразмеряването (0.56 °С) 
поради приетата по-голяма дължина на тръбата по конструктивни съображения. 

Верифицирането на моделите е проведено при сравнения на: 
- топлинния поток, отдаден от флуида към твърдата конструкция и сумата от топлинните 

потоци, преминали през горната и долната повърхност;  
- редуцирането на налягането при движението на топлоносителя по серпентината (фиг. 

7) с предварително изчислен пад на налягането.  
При двете сравнения е установена разлика под 3 %. 
И при двата варианта на навиване на серпентината са установени локални участъци с 

отрицателни повърхностни температури, при които е вероятно снегът да не се топи. При 
приетото гранично условие с равномерен топлинен поток, отделян от повърхността, 
температурното поле там е с по-големи температурни градиенти от реалните очаквани.  

За по-точна оценка на температурната неравномерност на повърхността са проведени 
допълнителни числени изследвания на конструкцията със спирално навита серпентина при 
плътност на топлинния поток 𝑞 , зададен като функция на повърхностната температура 
съгласно [9]. Усложняването на модела доведе незадоволителна сходимост при 
итерационните процедури при изчислението на температурното поле в паважния слой (видно 
от фиг. 9). Това се дължи на липсата на категорично стационарно поле на температурата на 
най-горната повърхност в участъците с температури, близки до 0 ⁰С - там реалното 
температурно поле е квазистационарно. Но въпреки тази неточност средната плътност на 
изчисления повърхностен топлинния поток (274 Wm-2) се различава с около 7 % от очаквания 
в таблица 3 (256 Wm-2). Разликата се обяснява с получената по-ниска стойност на 
температурния пад на топлоносителя в модела (12 К) с приетия в таблица 3 (10 К).  

Полученото температурното поле на повърхността се различава незначително, но е с по-
малки температурни градиенти в сравнение със същото, определено при равномерен 
топлинен поток на фиг. 3. Средната температура на повърхността е 2.6 °С. В областите в 
центъра и по перифирията на разгледания участък температурите са отрицателни и частта 
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на площта с напълно разтопен сняг е Ar=0, което потвърждава възможността за заснежаване 
и заледяване там. 

 

 
Фигура 8. Температурно поле на пътната настилка при спираловидно навита серпентина  

 
 

 
Фигура 9.  Плътност на топлинния поток, отделен от повърхността на пътната настилка 

при спираловидно навита серпентина  
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При всички разгледани решения топлинният поток в посока надолу е под 2% от топлинния 
поток, отделен от серпентините, което съответства на изчисленото съотношение rтн в таблица 
2.  

 
Заключение 
Предложеният в [9] алгоритъм за моделиране и числено изследване на топлообмена във 

външни настилки с хидравлично подово лъчисто отопление за топене на сняг и лед е тестван 
и верифициран чрез прилагането му за анализ на топлообмена в проекто–система. Той може 
да бъде доразвит с цел анализ на нестационарния топлообмен при вариране на климатичните 
условия. Примерни задачи, които могат да бъдат решавани чрез него са: 

- оценка на топлообмена, неравномерните температурни полета и възможностите за 
локални поледици в открити участъци при различни геометрични конфигурации на тръбните 
серпентини и на материалите на отделните слоеве на настилката. 

- уточнявяване на температурата и дебита на топлоносителя, при която ще липсват 
участъци с локално задържане на сняг и заледяване. 
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Защита на открити повърхности от заснежаване и заледяване 
 

Мерима Златева, Нина Пенкова 
 

Представени са насоки за проектиране на подово лъчисто отопление за топене на 
сняг и лед съгласно методика на ASHRAE. Дискутирано е приложението на методиката в 
предвид локалните климатични условия и достъпните метеорологични бази данни. 
Предложена е концепция за моделиране и числено симулиране на спрегнатия топлообмен 
в подовата конструкция с цел демонстрация на проектното решение и оценка ефекта от 
реализацията му. 

 
Ключови думи: подово отопление, топене на сняг и лед, проектиране, моделиране, 

спрегнат топлообмен. 
 

Protection of exposed surfaces from snow and ice   
 

Merima Zlateva, Nina Penkova 
 

Methods and approaches for design of floor heating systems for snow melting and freeze 
protection according ASHRAE are presented. The applications of the methods in the term of the 
local climatic conditions and meteorological data base are discussed. A conception for modeling and 
numerical simulation of the conjugate heat transfer in the construction in order to visualize and 
estimate the efficiency of the design solution is proposed. 
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Въведение 
През последните години нарастват случаите на използване на отоплителни системи за 

топене на сняг и предотвратяване на поледици в автопаркове, стълбища, алеи за разходки, 
мостове и други външни площи. Предимствата им в сравнение с химическите методи за 
предотвратяване на замръзване са, че те осигуряват по-голяма безопасност за пешеходците 
и велосипедистите, липсват разходите за почистване на химикалите и кишата, и са по-
безопасни за човешкото здраве [1]. Трите основни методи за нагряване на откритите 
повърхности са: 

- хидравлично лъчисто подово отопление: положени във външната настилка тръбни 
серпентини, в които циркулира подгрят топлоносител; 

- електрическо лъчисто подово отопление:  елекрически нагреватели, положени във 
външната настилка; 

- надземни инфрачервени излъчватели.  
Преобладващо се използва електрическото подово отопление за външно приложение [2]. 

Прилагането на този метод и на надземните инсталации при по-голями площи изисква високи 
електрически мощности. Това дава предимство на хидравличното подово отопление, при 
което топлоносителят може да се подгрява от отпадъчна топлина или водогрейни котли. 

В нашата страна при проектиране на подово отопление за външни приложения, системите 
се оразмеряват по стойности на плътността на топлинния поток, отделян от подовата 
настилка към околната среда, подходящи за западноевропейския климат [2]. Допълнително 
се споменава, че при очакване на по-тежки климатични условия, системите трябва да се 
преоразмерят със средно 50 %, което не дава достатъчна яснота при проектните задачи.  
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В настоящата работа са изложени основни насоки за използване на утвърдена методика 
за проектиране на подови инсталации за топене на сняг и лед в зависимост от локалните 
климатичните условия [1]. Допълнително е предложен подход за моделиране на триизмерния 
спрегнат топлообмен в подовите настилки с цел получаване на детайлна информация за 
ефекта от работата на инсталациите. 

 
Проектиране на подови инсталации за топене на сняг и лед 
Необходимата топлинна мощност за топене на снега и леда зависи от 5 атмосферни 

фактора: (1) интензивност на снеговалежа, (2) температура на сухия термометър по време на 
снеговалежа, (3) относителна влажност, (4) скорост на вятъра в близост до повърхността и 
(5) температура на небосвода [1]. Топлинният поток на 1 квадратен метър, който трябва да се 
осигури от лъчистото отопление, се определя от топлинен баланс:  

𝑞 𝑞 𝑞 𝐴 𝑞 𝑞          (1) 

където: 
 𝑞  = плътност на топлинен поток за нагряване на снега (леда) до температура на топене и на 
водата от температура на топене до зададена температура на водния филм, Wm-2; 
𝑞  = плътност на топлинен поток за топене на снега, Wm-2; 
𝑞  = плътност на топлинен поток, обменен между повърхността и околната среда чрез 
излъчване и конвекция Wm-2; 
𝑞  = плътност на топлинен поток за излъхване на влагата, Wm-2; 
Ar = дял на непокритата със сняг повърхност от общата повърхност, -: 

𝐴             (2) 

Af = площ на непокрита със сняг повърхност (повърхност с разтопен сняг), m2; 
As = площ на покрита със сняг повърхност (повърхност с неразтопен сняг), m2; 
At = обща площ m2: 

𝐴 𝐴 𝐴            (3) 

Подовото отопление за външни приложения може да се оразмери при: 
 Ar=1 (топлинният поток от отоплението топи снега напълно по време на 
снеговалежа); 
 Ar=0.5 (топлинният поток топи 50 % от снега по време на снеговалежа); 
 Ar=0 (повърхността се покрива със сняг). 

За да се осигури пълно разтапяне по време на интензивен снеговалеж (Ar = 1), системата 
трябва да има висока мощност. На практика външните подови отоплителни системи работят 
в границите 0 ≤ Аr ≤ 1. 

Плътността на топлинния поток за нагряване на леда до температура на топене и на 
получената вода до зададена температура на водния филм е: 

𝑞 𝜌 𝑠 𝑐 , 𝑡 𝑡 𝑐 , 𝑡 𝑡 /𝑐       (4) 

където 
𝑐 , =специфичен топлинен капацитет на леда, Jkg-1K-1 (2100 Jkg-1K-1); 
𝑐 , =специфичен топлинен капацитет на водата, Jkg-1K-1 (4290 Jkg-1K-1); 
s = интензивност на снеговалежа. Измерва се с височината на воден стълб, която би се 
получила, ако се стопи снежния слой, mmh-1 = lh-1. Информация за s може да се получи от 
метеорологични бази данни [5] и [8]. 
ta = температура на околната среда, С; 
tf = температура на водния филм, С (Приема се 0.56 ⁰С); 
ts = температура на топене леда, С (Приема се tm =0 ⁰С); 
𝜌  =плътност на водата, kgm-3 (𝜌  =1000  kgm-3); 
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c1 =1000 mm/m x 3600 s/h = 3.6 x 106. 
Плътността на топлинния поток за топене на снега се определя от:  

𝑞 𝜌 . 𝑠. 𝑟 /𝑐           (5) 

където rm  е специфичната топлина за топене на леда, Jkg-1  (rm=333 x 103 Jkg-1). 
Топлинният поток, обменен между 1 квадратен метър от повърхността и околната среда 

чрез излъчване и конвекция е: 

𝑞 ℎ 𝑡 𝑡 𝜎𝜀 𝑇 𝑇                (6) 

hc = коефициент на топлопредаване чрез конвекция, Wm-2K-1; 
Tf = температура на водния филм, K; 
TMR = средна температура на твърдата околна среда, K; 
σ =5.67 х 10-8 Wm-2K-4 – константа на Стефан Болцман; 
ɛs = степен на чернота на повърхността, -. 

Коефициентът на топлопредаване чрез конвекция от повърхността към околната среда 
може да се определи по: 

ℎ 0.037 𝑅𝑒 . 𝑃𝑟 /          (7) 

където: 
Kair =коефициент на топлопроводност на въздуха, Wm-1K-1: 

𝐾 0.02473           (8) 

L = характеристична дължина (дължина на една навивка), m; 
Pr = 0.7 – критерий на Прандтл за въздух; 
ReL= критерий на Рейнолдс: 

𝑅е
.

            (9) 

V = скорост на въздуха в близост до земната повърхност (измерена на височина 10 м), m/s 
ν = кинематичен вискозитет на въздуха, m2s-1: 

𝜈
.

                   (10) 

Средната температура на средата TMR при снеговалеж се приема за равна на 
температурата на околната среда: TMR = Tа . При разкъсана висока облачност може да се 
изчисли по зависимостта: 

Т 𝑇 𝐹 𝑇  1 𝐹
/

                (11) 

където Fsc е част от радиационния поток, обменен между повърхността и облачния небосвод. 
𝑇 =температура на облачното небе, K. Зависи от височината на облаците. При височина 
3000 м може да бъде определена по: 

𝑇 𝑇 19.2                  (12) 

𝑇  = температура на безоблачния небосвод, К. Може да се изчисли по формулата 
на  Swinbank: 

5.1.0552.0 askyclear TT  ,                   (13) 

или по формулата на Ramsey в зависимост от температурата и относителната влажност на 
околната среда: 
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𝑇  𝑇 1.1058 𝑥 10 7.562𝑇 1.333 𝑥 10 𝑇 31.292𝜑 14.58𝜑           (14) 

Плътността на топлинния поток за излъхване на влагата от влажната повърхност e: 

𝑞 𝜌  ℎ 𝑥 𝑥 𝑟                  (15) 

където: 
ρdry air = плътност на сухия въздух, kgm-;3 
hm = коефициент на масопренасяне, ms-1; 
xa = влагосъдържание на околния въздух, kgkg-1; 
xf = влагосъдържание на наситения въздух при температура на водния филм tf , kgkg-1; 
r =специфична топлина за изпарение на водата, Jkg-1 (r=2500 x 103 Jkg-1). 

Коефициентът на масопренасяне се определя на базата на аналогия между топло- и 
масопренасянето. За масообмен при излъхване на влага от външни повърхности може да 
бъде използвана формулата: 

ℎ
/

 ,
 ,                 (16) 

където Sc=критерий на Шмидт; Pr= критерии на Прандтл. За случая може да се приеме Sc=0.6 
и Pr=0.7. 

Съотношението F  на частите от топлинния поток 𝑞 , отделен от серпентините към 
повърхността и надолу, е право пропорционално на съотношението на съответните 
температурни разлики между средната температура на топлоносителя и температурите на 
повърхността и на почвата, и обратно пропорционално на съотношението между термичните 
съпротивления на слоевете над и под нивото на серпентините: 

𝐹                  (17) 

𝑞 𝑞 𝑞 𝑞 𝑞                 (18) 

където: 
𝑞 =топлинен поток, отдаван от серпентините надолу и нагоре, Wm-2; 
𝑞 =топлинен поток, предаван от серпентините надолу, Wm-2; 
tav – средна температура на топлоносителя, °С; 
tg –температура на почвата на дълбочина, на която затихват повърхностните температурни 
колебания, °С; 
𝑅  = сумарно термично съпротивление на слоевете под равнината, в която са положени 
серпентините, m2KW-1; 
𝑅  = сумарно термично съпротивление на слоевете над равнината, в която са положени 
серпентините, m2KW-1. 

Топлинният поток, който трябва да се осигури от топлоносителя в серпентината, е: 

𝑄 𝐴𝑞 , W                   (19) 

където А е площта на отоплявания участък, m2. 
Частта от топлинния поток, отделена от серпентината надолу и нагоре, може да се 

изчисли и чрез съотношнията между термичните съпротивления съответно над и под нивото 
на серпентините, и пълното термично съпротивляние, при използване на еквивалентна 
температура за границите на многослойната конструкция съгласно приетата у нас методика 
[7]. По нея се определя топлинния поток, отделян от линеен метър и се оразмеряват тръбните 
серпентини. 

Ако отоплителната система се оразмери при статистически установена комбинация от 
най-тежните климатични параметри за региона, ще се получат високи мощности за източника 
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на топлина, които ще се използват пълноценно в рамките на кратки периоди през 
отоплителния сезон, или няма да се използват изобщо при „мека“ зима.  

За да се предотврати такова нерационално решение е целесъобразно системата да се 
оразмери при допускане на известна необезпеченост на топлинния товар. За целта трябва да 
се изчисли плътността на топлинния поток при стойности 0,  0.5 и 1 на Ar за различни проценти 
(между 93 и 100 %) от часовете с наличие на снеговалеж. Последните се определят за 
предходен период (7 години съгласно [1]). При тези изчисления се работи с дневните 
стойности на климатичните параметри. Например при оразмеряване на системата за Аr=1 с 
необезпеченост за 5% от часовете, може да се прецени доколко ще се топи снега за 98 и 100 
% от периода със снеговалеж. Приемането на процентите на времето, през което системата 
няма да обезпечава напълно снеготопенето, може да бъде обсъдена предварително с 
инвеститора. 

 
Моделиране и числено симулиране на топлообмена във външни настилки при 

наличие на хидравлично лъчисто отопление за топене на лед и сняг. 
Методите за проектиране на подово лъчисто отопление дават задоволителна за 

практиката точност, но не позволяват отчитане на неравномерното температурно поле на 
пода. В сградните инсталации поддържаната средна температура на пода е в рамките на 
темературен интервал, определен от ергономична и здравословна гледна точка, за които 
температурната неравномерност не е от съществено значение. Но при подовите отопления 
за външно приложение отклонения на температурите от предварително зададена средна 
стойност могат да доведат до локални поледици и последващи опасни за хората инциденти.  

Моделирането и компютърното симулиране на топлообмена в подовите конструкции при 
наличие на подово отопление позволява получаването на детайлна информация за 
температурното поле на повърхността. От литературата са известни множество изследвания 
на тези процеси при подови системи за вътрешно приложение [3, 4, 6, 9].  Моделни 
изследвания на спрегнатия топлообмен във външни подови конструкции при наличие на 
хидравлични системи за топене на сняг и лед в тях не са публикувани досега.  

По-долу е изложен един подход за моделиране и компютърно симулиране на спрегнатия 
топлообмен в такива системи, като предложените модели се основават на гореописаната 
методика за оразмеряване на инсталациите. 

 
Система уравнения 
За числено симулиране на тооплообмена в системата при отчитане на движението на 

топлоносителя, е необходимо да се реши по метод на крайните елементи или обеми 
долуописаната система уравнения за триизмерен геометричен модел на многослойната 
настилка и интегрираната в нея серпентина. 

 Флуидна среда (тръбно пространство): 
‐ уравнение за непрекъснатост; 
‐ уравнения на движението за турбулентно движение на несвиваем флуид; 
‐ енергийно уравнение за несвиваем флуид; 
‐ модел на турбулентност (κ – ε модел на турбулентност); 
‐ модел на граничен слой. 
Нефлуидна среда (подова конструкция + стени на тръбите): 
‐ уравнение на топлопроводност. 
Системата може да се реши при стационарни условия, като се пренебрегне изменението 

на климатичните условия и се приеме, че температурното поле на повърхността е постоянно 
за определен период от време. При установен снеговалеж, оразмерена инсталация за Ar = 1 
за най-тежките климатични условия и температури на повърхността над 0 ⁰С това приемане 
е допустимо. Но при повърхностни температури в локални участъци около 0 ⁰С, е възможно 
при понижаване на температурата на повърхността да спре процесът на топене на снега. 
Тогава се редуцира топлообменът между повърхността и околната среда, температурата се 
покачва, снегът се топи и топлинният поток, отделен от повърхността нараства до 
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последващо понижение на температурата. Т.е в тези участъци Ar варира между 0 и 1, и 
температурното поле на повърхността и топлообменът са квазистационарни.  

При очаквани резки изменения на климатичните параметри, процесите категорично са 
нестационарни. 

 
Условия на еднозначност 
Геометричният модел обхваща подовата конструкция, положената в нея серпентина и 

слой от почвата с дебелина, на долната повърхност на която температурата може да се 
приеме за константа при съответната дълбочина. За опростяване на мрежата от крайни 
елементи/обеми, стената на тръбата може да не присъства в геометричния модел, като се 
моделира нейното топлинно съпротивление.  

Физичните условия включват топлофизичните характеристики на твърдите среди и на 
топлоносителя, и вискозитета на последния. Поради сравнително тесния температурен 
интервал на очакваните температури те могат да бъдат приети за константи. 

Граничните условия са систематизирани в таблица 1. 
Таблица 1 

Граница Гранично условие
Вход на потока Скорост и температура на топлоносителя   
Изход  Надналягане ( в зависимост от разстоянието до 

помпата) 
Граници между отделните слоеве на 
подовата конструкция 

Гранично условия от IV род при идеален топлинен 
контакт 

Горна повърхност на подовата 
конструкция 

Гранично условия от II род  
 qо = const при топлинен поток, гарантиращ Ar=1 
 qo като функция на повърхностната температура t 

съгласно уравнения (20 ), (21), (22) и (23) 
Долна повърхност на многослойната 
конструкция 

Гранично условия от IV род:  t = const   (8 ÷ 10°C)  

Граница между флуидното и 
нефлуидното пространство при 
отсъствие на стената на тръбата в 
геометричния модел 

Топлинно съпротивление на границата, отнесено към 
вътрешния вътрешния радиус на тръбата r1: 

 R= W/K/m
r

r
ln

r 2

1

21


  

Вертикални граници с околната среда  Адиабатни граници  
 

Плътността на топлинния поток е функция на повърхностната температура t, която на 
практика е равна на температурата на водния филм: 

𝑞 𝑡 𝑞 𝑞 𝐴 𝑞 𝑞 )                (20) 

Отделните членове на (20) се използват като функции, чрез които се моделират 
процесите: пълно топене на снега и оголване на локалните участъци при повърхностна 
температура над 0.56°C чрез (21); нагряване на снега до 0°C и на водата до температура на 
повърхността температура над 0°C чрез (22); наличие на топене при повърхностна 
температура  0°C или на топлообмен с околната среда през снежна покривка при температура 
под 0°C чрез (23). 

А𝒓
𝟏 𝒂𝑡  𝑡 𝑡  
𝟎  𝒂𝒕  𝑡 𝑡                      (21) 

𝑞

, ,  𝒂𝑡  𝑡 𝑡

0  𝒂𝒕 𝑡 𝑡

                (22) 
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𝑞

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝜌 . 𝑆.   𝒂𝑡  𝑡 𝑡

 

/
  𝒂𝒕 𝑡 𝑡

                   (23) 

където 𝛿 = дебелина на очаквания снежния слой, m; 𝐾 = коефициент на 
топлопроводност на снега, 𝐾 =0.03 Wm-2K-1. 

При решаване на модела се получават температурите и степента на топене на снега Ar 
за локалните участъци – повърхности от мрежата от крайни елементи.  

Съвременните среди за компютърно моделиране позволяват програмиране на 
граничните условия в средата на симулационния модел с възможност за вариране или 
задаване на параметри като скорост на натрупване на снега, скорост на вятъра или други 
климатични фактори, влияещи на топлообмена. По този начин с един симулационен модел 
може да бъдат предсказани топлообмена и температурното поле в конструкцията при 
различни климатични условия.  

 
Заключение 
Методиката за проектиране на подово отопление за външни приложения може да бъде 

доразвита чрез оценка на плътността на необходимия топлинен поток, който трябва да се 
осигури от системата, за основните климатични зони на страната при различна степен на 
неосигуреност. Приложението й за оразмеряване на инсталациите в комбинация с 
компютърен модел на топлообмена ще позволи получаването на детайлна информация за 
температурното поле, снеготопенето на повърхността, и ефикасността на системата при 
различни конструктивни конфигурации и параметри на топлоносителя. 
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Определяне на оптималния ъгъл на наклон на слънчеви колектори за 
климатичните условия на България 

 
Мерима Златева 

 
Резюме: В доклада са представени резултати от изследване на влиянието на 

ориентацията на слънчевите колектори върху попадналата върху тях радиация. За 
деветте климатични зони в България е определен ъгълът им на наклон opt , при който се 

постига максимална стойност на годишно попадналата слънчева енергия. Доказано е, че 
приемането на ъгъл  , съобразен с географската широчина (  ), би гарантирало 
максимални стойности само на годишно попадналата върху повърхнината пряка 
компонента на слънчевата радиация.  

 
Ключови думи: слънчева радиация, слънчеви колектори, оптимален ъгъл на слънчеви 

колектор 
 

Determination of the optimal angle of inclination of solar collectors for the 
climatic conditions of Bulgaria  

 
Merima Zlateva 

 
Abstract: The report presents the results of a study of the influence of solar collector orientation 

on the incident radiation. For the nine climatic zones in Bulgaria is defined their angle of inclination 

opt  for achieving the maximum value of the annual amount of the solar energy. It has been proven 

that adopting an angle   consistent with the latitude (  ) would guarantee maximum values only 
for the annual direct solar radiation component incident on the surface. 

 
Key words: solar radiation, solar collectors, optimal angle of inclination 
 
Въведение 
Променливата стойност в годишен аспект на слънчевата константа, обусловена от 

ексцентричния характер на земната еклиптика, както и свързаната с ротационното движение 
на Земята около оста й промяна в денонощен интервал на геометричните ъгли, 
характеризиращи положението на слънцето, определят нестационарния характер на 
интензитета на слънчевата радиация. Допълнително влияние върху разполагаемия 
потенциал на слънчевата енергия оказват специфичните особености на географския район, 
на атмосферата и на земната повърхност.  

Изборът на определена ориентация на слънцеприемащите повърхнини се подчинява на 
изискването за постигане на максимална стойност на попадналата върху колекторното поле 
и усвоена от системите слънчева радиация в различен интервал от време, обикновено една 
година или поредица от месеци през летния период.  

За условията на северното полукълбо естествена и логична е ориентацията на 
слънчевите колектори по посоката на географския юг, а наклонът им спрямо хоризонта е 
необходимо да бъде съобразен с промяната на височинния ъгъл на слънцето и с условието 
за осигуряване на максимална продължителност на периодите, в които ъгълът на падане на 
слънчевите лъчи е равен или близък до o0 . Препоръчителните стойности на ъгъла спрямо 
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хоризонта   са обобщени от (Duffie J. A., W. Beckman, 2013), като в последствие се цитират и 
в други специализирани източници. 

 Критериите за избор на ъгъл   се свеждат до отчитане на годишния период на 
експлоатация на системите и географската широчина на района  , като стойностите, които 

се посочват са:  oo 1510   при експлоатация през зимния период;  oo 1510   при 
експлоатация през летния период и   при целогодишна експлоатация. 

В определени географски райони дефинираните в (Duffie J. A., W. Beckman, 2013) правила 
за избор на ъгъла спрямо хоризонта   биха могли да се окажат нееднозначни, поради 
многокомпонентния характер на попадналата върху повърхнината на колекторното поле 
слънчева радиация G , изразена със сумата: 

rdb GGGG   
(1)

където с bG , dG  и rG  са означени пряката, дифузна и отразена слънчева радиация. 
В годишен аспект подходящ критерий за определяне на оптималната ориентация на 

слънчевите колектори е осигуряване на максимална стойност на попадналата върху тях 
енергия  a,THmax .  

Възможен подход за оценка на сумарната годишна радиация, попаднала върху наклонена 
под ъгъл   спрямо хоризонта повърхнина, е чрез определяне на средномесечните й дневни 

интегрални стойности TH . Изходна база в този случай са статистическите данни за 
средномесечните стойности на сумарна дневна слънчева радиация върху хоризонтална 

повърхнина H  и индексът на средна дневна облачност TK .  

За пресмятането на TH  се използват моделни зависимости, които с определено 
приближение характеризират степента на прехвърляне на директната, дифузната и отразена 
компонента на слънчевата радиация от хоризонтална върху наклонена повърхнина.  

 
Годишен ход на средномесечната дневна дифузна слънчева радиация  
В (Duffie J. A., W. Beckman, 2013) е представена разработената от Lui и Jordan (1962 г.) и 

в последствие разширена от Klein (1977 г.) методика за определяне на TH  върху наклонена 

под ъгъл  незасенчена повърхнина. При приемане на изотропен модел за дифузната и 
отразена от земната повърхност слънчева радиация, средномесечната сумарна дневна 
радиация се представя със зависимостта: 
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H
1HH gdb

d
T

, 
(2)

където bR  е факторът на прехвърляне  на пряката радиация от хоризонтална към 
наклонена повърхнина. 

Отношението на дифузната dH  към средномесечната сумарна дневна радиация H  носи 
информация за прозрачността на земната атмосфера и се изразява като функция на индекса 

на средномесечната дневна облачност TK : 











0
T

d

H

H
Kf

H

H
 . 

От общия вид на зависимости (2) може да бъде направен изводът, че при наличие на 

статистически данни за сумарна слънчева радиация H  и за индекса на среднодневна 
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облачност TK , получаването на достоверна информация за слънчевата радиация върху 
наклонена повърхнина е пряко свързано с разпределението на пълната радиация на 
съставните и части – пряка и дифузна, както и с избора на правомерни стойности на 
коефициента на отражение на местността

 g .  

За определяне на отношението на дифузната и пълната слънчева радиация  HHd  (Liu 
B., Jordan R., 1960) използват полином от трета степен (3), а обобщеното от (Erbs D., Klein S., 

Duffie J, 1982) отношение  HHd  има сезонен характер ((4) и (5)). 

3
T

2
TT

d K108,3K531,5K027,439,1
H

H


 

(3)

3
T

2
TT

d K137,2K189,4K560,3391,1
H

H
  при   8,0K3,0изима4,81 T

o
s   

(4)

3
T

2
TT

d K821,1K427,3K022,3311,1
H

H
  при    8,0K3,0илято4,81 T

o
s   

(5)

Сезонният характер на  HHd  се отчита от (Collares-Pereira M., Rabl A., 1979) чрез 

часовия ъгъл на залез на слънцето s , а използваната от тях зависимост е показана в (6): 

      103K115cos9000455,0505,09000606,0775,0
H

H
Tss

d   
(6)

Месечното разпределение на отношението  HHd  за 9 населени места, приети като 

представителни за съответните климатични зони в България, получено по зависимости (3)  
(6) при използване на публикуваните в (Стамов, Ст. и др., 2001) данни за фактора на 
средномесечната дневна облачност е показано на фигура 1. Сравнителният анализ на 

характера на изменение на  HHd  показва, че по моделите на Lui & Jordan и Erbs 
максималните стойности на дифузната радиация се установяват през зимните месеци. 
Месеците с най-голям дял на дифузната радиация по модела на Erbs са: 

 декември (за климатични зони 1 ÷ 5 и 7); 
 януари (за климатични зони 8 и 9); 
 януари и февруари (за климатична зона 6). 
Резултатите за месечното разпределение по модела на Lui & Jordan показват постигане 

на максимален дял на дифузната радиация през същите месеци, но стойностите на 

отношението  HHd  са по-ниски в сравнение с тези, получени по модела на Erbs.  
По модела на Lui & Jordan делът на дифузната слънчева радиация е минимален през 

месец август (климатични зони 2 ÷ 9) и септември (климатична зона 1). През същите месеци, 

но с  15 % ÷ 20 % по-ниски са установените минимални стойности на  HHd  по модела Erbs. 

Максималната амплитуда на годишното разпределение на отношението  HHd , 
определено по модела на Collares-Pereira & Rabl е по-малка, като минималните стойности се 
установяват през месец септември (климатична зона 1, 3, и 4) и октомври (климатична зона 
2, 5, 6, 7, 8 и 9), а максималните – през месец декември (климатична зона 5), април 
(климатична зона 6, 8 и 9) и май (климатична зона 1, 2, 3, 4 и 7).  

 



92        Научна конференция ЕМФ 2019 
 

гр. Варна (климатична зона 1) гр. Добрич (климатична зона 2) 

гр. Русе (климатична зона 3) гр. Плевен (климатична зона 4)

гр. Бургас (климатична зона 5) гр. Пловдив (климатична зона 6)
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гр. София (климатична зона 7) гр. Хасково (климатична зона 8) 

гр. Сандански (климатична зона 9)

 

 

 

 

 

 

фигура 1 Годишен ход на дела на 
средномесечната дневна дифузна 
слънчева радиация за климатичните зони 
на България 

 
На фигура 2 е показан годишният ход на специфичната слънчева радиация върху 

повърхнини с различен ъгъл спрямо хоризонта   за климатична зона 1, получен с 

разпределение на отношението за  Td KfHH   по модела на Lui & Jordan. Графиката 

илюстрира месечните стойности на попадналата радиация i,M,TH  при промяна на ъгъла на 

слънцеприемащата повърхнина в интервала  oo 900   при стъпка o10 , определени 

по зависимостта: i,Ti,Mi,M,T HNH  , където i,MN  е броят на дните в съответния месец. 

 
Определяне на оптималния ъгъл на слънчеви колектори за климатичните условия 

на България 
Графиката на фигура 2 с месечни стойности на i,M,TH  потвърждават очаквания характер 

на изменение на годишния ход на слънчевата радиация   fH i,M,T . Нарастването на i,M,TH  

при намаляване на ъгъл   през месеците от март до септември/октомври и 
противоположната тенденция през зимния период дава основание да се разгледа хипотезата 
за съществуване на оптимална стойност опт , която може да бъде определена  чрез 

изследване на функционалната зависимост  


fHH
12

1i
i,M,Ta,T  с цел удовлетворяване на 

изискването за постигане на  a,THmax . 
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Регресионните зависимости за годишната попаднала обща   fH a,T , пряка   fH a,b,T  

и дифузна   fH a,d,T  радиация, изведени въз основа на резултатите, получени с модел за 

разпределение на  Td KfHH   по Lui & Jordan за условията на гр. Варна (климатична зона 

1) са показани на фигура 3. С цитираните по-горе модели за определяне на  Td KfHH   са 
получени аналогични зависимости и за останалите климатични зони в България. За част от 
градовете, за които има климатична база данни, са обобщени и резултати, получени чрез 
симулационно моделиране със софтуерен продукт Transol (Sistems Avancats d'Energia Solar 
Termica), основаващ се на пресмятания с часови данни за параметрите на климата. 

 

 

фигура 2 Месечна специфична 
слънчева радиация за 
повърхнини с различен ъгъл   
спрямо хоризонта за гр. Варна 
(климатична зона 1) 

 
От анализа на получените регресионни зависимости за   fHT ,   fH b,T  и   fH d,T  

могат да бъдат направени следните изводи: 
 Функционалните зависимости за   fH a,T  и   fH a,b,T  за разглежданите климатични 

зони се апроксимират с полиноми от втора степен с коефициент на множествена корелация 

1R2  . 
 Функционалната зависимост за   fH a,d,T  се апроксимира с линейна регресия с висок 

коефициент на множествена корелация и слабо изразено влияние на ъгъла   върху 
количеството на попадналата дифузна радиация. Коефициентите на множествена корелация 
на зависимостите   fH a,d,T , получени с моделите на Lui & Jordan, Erbs и Collares-Pereira & 

Rabl имат стойност 95,0R2  , а на тези, определени с Transol варират в интервала 

 95,076,0R  . 

 Високите стойности на коефициентите на множествена корелация ( 1R2  ) за 
  fH a,T  и   fH a,b,T  дават основание, получените зависимости от втора степен да бъдат 

приети за достоверни. Линейните функционални зависимости за   fH a,d,T  също могат да 

бъдат приети като достатъчно точни. 
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фигура 3 Попаднала специфична годишна пълна, директна и дифузна радиация в 
зависимост от ъгъла спрямо хоризонта за гр. Варна (климатична зона 1) - резултати с модел 

за HHd  по Lui & Jordan 

 
Обобщени резултати за изменението на определената с различните модели специфична 

пълна слънчева радиация   fH a,T  за изследваните климатични условия са показани на 

фигура 4. Общият вид на получените графични зависимости се характеризира с идентичен 
характер на изменение, описван с полиноми от втора степен с изразени максимуми при 
стойности на ъгъл   в интервала от 30 о до 35 о. По-ниските стойности на резултатите, 
получени с програмния продукт Transol се дължат на заложените в климатичната му база 
данни параметри, които се характеризират с по-малък интензитет на слънчевата радиация 
върху хоризонтална повърхнина.  

При синтеза на техническите параметри и при анализа на ефективността на системите за 
оползотворяване на слънчевата енергия, като съществен критерий за коректни инженерни 
решения се приема оценката на пълната слънчева радиация, попаднала върху 
слънцеприемащите повърхнини. Поради това получените регресионни зависимости от вида 

  fH a,T  са изследвани с цел определяне на стойностите на ъгъла opt , при които се 

изпълнява условието:    fHmax a,T , а opt  се определя от равенството:  
 

0
d

Hd a,T 


. 

Получените резултати от изследването на функционалните зависимости са показаните в 
таблица 1. В нея са посочени и стойностите на ъгъл  , определени при използване на 

оптимизационна процедура за пряката b,TH  и пълната TH слънчева радиация. 

y = -0.14x2 + 9.51x + 1,330.71
R² = 1.00

y = -0.14x2 + 9.69x + 830.65
R² = 1.00

y = -0.90x + 510.31
R² = 0.95
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гр. Варна (климатична зона 1) 

 

гр. Добрич (климатична зона 2) 

гр. Русе (климатична зона 3)

 

гр. Плевен (климатична зона 4) 

 

гр. Бургас (климатична зона 5) 

 

гр. Пловдив (климатична зона 6) 
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гр. София (климатична зона 7) 

 

гр. Хасково (климатична зона 8) 

гр. Сандански (климатична зона 9)

 

 

 

 

фигура 4 Специфична годишна пълна 
слънчева радиация върху повърхнини с 
различен ъгъл спрямо хоризонта за 
климатичните зони на България 

Tаблица 1  
Оптимален ъгъл на наклон на слънчеви колектори за осигуряване на    fHmax a,T  и 

   fHmax a,b,T  

Климатична 
зона 

Географска 
широчина 

f, о 

Модел 

Lui & Jordan Erbs 
Collares-

Pereira & Rabl 
Transol 

 THmax   b,THmax  THmax  b,THmax  THmax  

 
 b,THmax

 
 THmax   b,THmax

1 43,2 33 35 32 36 34 38 32 42 
2 43,6 34 37 32 37 34 39 na na 
3 43,9 33 36 32 36 34 39 na na 
4 43,4 32 35 31 35 33 39 32 41 
5 42,5 33 35 32 35 33 37 na na 
6 42,2 35 37 34 37 35 38 33 43 
7 42,7 33 34 32 36 32 39 29 41 
8 41,7 34 36 33 36 35 38 31 41 
9 41,6 35 36 34 36 35 38 33 42 

 
Заключение 
Съгласно цитираното в началото на доклада общоприето в топлотехническата практика 

правило (rule of tumb) за избор на ъгъл на слънцеприемащите повърхнини, при целогодишна 
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експлоатация е необходимо да бъде изпълнено условието (  ). За разглежданите градове, 
приети като представителни за климатичните зони в България, съгласно това правило ъгъл 

  следва да заема стойности в интервала от  oo 4342  . Резултатите от проведеното 

изследване на функционалната зависимост   fH a,T  обаче показват, че критерият за 

   fHmax a,T  се изпълнява при значително по-ниски стойности opt , а от анализа на 

получените данни могат да бъдат направени следните изводи: 
 
 При използване на алгоритъм за определяне на сумарната годишна слънчева 

радиация с модел за дела на дифузната й компонента  HHd  по Lui & Jordan и Collares-

Pereira & Rabl, максимална стойност  THmax  се постига при ъгъл  oo
opt 3532  . 

Със същия алгоритъм, но с модел за  HHd  по Erbs, оптималните стойности са в 

интервала на  oo
opt 3431  .  

 При моделно изследване със софтуерния продукт Transol оптималният ъгъл се 

установява в интервала  oo
opt 3329  . 

 Анализът на функционалните зависимости за директната слънчева радиация показва, 
че условието за    fHmax a,b,T  се изпълнява при по-висока стойност на ъгъл b,opt  

в сравнение с тази, необходима за постигане на максимална стойност на годишната 
пълната слънчева радиация    fHmax a,T . При моделното изследване със 

софтуерния продукт Transol стойностите му попадат в интервала  oo
b,opt 4341   и 

са близки до използваните в практиката. 
 Приемането на ъгъл   в традиционно препоръчителните граници, съобразени с 

географската широчина (  ), би гарантирало осигуряване на максимални годишни 
стойности само на пряката, но не и на пълната слънчева радиация, попаднала върху 
слънцеприемащите повърхнини.  
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Study about the Flow pattern map for convective boiling in smooth tube of 
refrigerant HFO R1234yf 

 
Phan Thanh Nhan, Tran Van Hung, Huynh Phuoc Hien, Nikola Kaloyanov, Momchil Vasilev 

 
Abstract: The prediction of flow pattern for new refrigerant HFO R1234yf have been done based 

on the general map of flow patterns for convective boiling with mass flux G [kg/m2s] against quality 
x [-] during the phase change of saturation refrigerant. Applying the model of Wojtan et al 2005 and 
Zhuang et al 2016 for boiling to build the map for R1234yf, classified the regime of flow patterns and 
the transition line between them. The regime of fully stratified flow is on the range of mass flux less 
than 30kg/m2s for the whole range of quality. Stratified wavy regime fall in the range of mass flux 
from 30 to 120 kg/m2s with quality larger than 0.34. With the higher mass flux G > 120 kg/m2s, on 
the range of quality x > 0.34 almost annular flow is occurred. The dryout phenomenon happens when 
the quality around 0.8 to 0.9. At the end, the flow pattern map of two different refrigerants R134A 
and R1234yf would be compared. 

  
Key words: flow pattern, R1234yf, R134A, convective boiling, smooth tube 
 
Introduction: 
Researching about convective boiling phenomenon inside horizontal smooth tube of potential 

replacement refrigerant for current refrigerant is the interesting and urgent issue nowadays. 
Especially, the focus on considering about the flow pattern during the changing phase of Refrigerant 
for convective boiling to understand how the liquid and vapor flow inside the tube. The general model 
from Thome et al [1] was published to build the map in 1998, in order to use this model, the iteration 
method has to be applied to determine the geometrical parameters of stratified flow in circular tube. 
The upgrade model of Thome and introducing by Wojtan et al 2005 [2], this method is improving the 
iteration method by using the mathematical model to define geometrical of flow in the tube suggested 
by Biberg[3]. Until now, some new models keep continuing introducing to build the map in the terms 
of dimensionless  weber  number  We and Mattinelli parameter Xtt on the model of Zhuang et al 2016 
[4], or the newest map Yang et al 2018 [5] presented two transitions line on two difference maps as 
a function of Martinelli parameter Xtt, the map for plug and slug regime, and another map for slug 
and annular for refrigerant R1234ze.  The transition lines based on three dimensionless numbers 
K1,  K2,  K3  which represented  the  inertia  force,  surface  tension  force,  shear  force,  gravity  
force  and  evaporation momentum force. 

Besides, the urgent situation on the climate change, some new friendly refrigerants are 
searching to replace the current refrigerants. The newest refrigerants are hydro-fluoro-Olefin (HFO) 
R1234yz and R1234ze with no effect on Global warming potential and ozone depletion potential. 
Those are one of the replacement Refrigerants for the current refrigerants. The comparison between 
R134A (presenting for current refrigerants) and R1234yf (on behalf of HFOs) are analyzed. As show 
on the table 1, R134a and R1234yf are the safety refrigerants, R134A is the group of A1 (lower toxic 
and no flammable) while R1234yf is A2L (lower toxic and lower flammability with the maximum 
burning velocity less than 10 cm/s). Moreover, R1234yf is readily breaking down in the atmosphere 
within a very short lifetime with 11 days compare with 13.8 years of R134A and GWPs (global 
warming potential) are very low, the value of GWP of R1234yf and R134A are 4 and 1430 
respectively.  
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Table 1 
Information of R134A and R1234yf 

Refrigerant Components 
safety 
group ODP GWP 

Critical 
point 

MM 
[Kg/kmol] NBP 

Atm 
lifetime 

R134A HFC A1 0 1430 4.06Mpa 102.03 - 26.1oC 13.8years 

R1234yf HFO A2L 0 4 3.38Mpa 114.04 - 29.5oC 11 days 
 
With the new fluid HFO R1234yf, the publication for flow pattern map is still not too much, so 

that the flow pattern of boiling R1234yf is an interested issue. Using some literature model to build 
the map for R1234yf, and based on that could be estimated the pattern of flow and predicted the 
range of quality to know where the changing of pattern. And also compare the map with R134A.  

 
Theoretical:  
Mathematica to build flow pattern map for convective boiling: Introducing two model to build the 

flow pattern map based on literature, the first model supplied from the group of Wojtan et al 2005, 
the second model from Zhuang et al 2016. 

 
Boiling model of Wojtan et al 2005  
The model of Wojtan et al 2005 [2] describe the full procedure to build the flow pattern map for 

boiling with the boundary transitions between two regimes and introduced the new transitions for 
dry-out and mist flow. And apply the method of Biberg [3] to determine the wetted angle in two phase 
stratified pipe flow. With this method, the iteration does not a mater to compute dimensionless 
geometrical variables of stratified two-phase flow.  

+ Void fraction ε: Rouhani-Axelsson correlation 

ε
x

ρ
1 0.12 1 x

x
ρ

1 x
ρ

1.18 1 x gσ ρ ρ .

Gρ .  
(1) 

+ Stratified angle θstrat: Biberg correlation [3] 

θ 2π 2 π 1 ε
3π
2

/

1 2 1 ε 1 ε ε

1
200

1 ε ε 1 2 1 ε 1 4 1 ε ε  

(2) 

+ Geometrical parameters for two phase flow in a circular tube:  
 

 

Figure 1: geometrical parameters of stratified flow in circular tube 
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h 0.5 1 cos
2π θ
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2
 

(6) 

+ The transition boundary curve from Intermittent/annular flows to stratified wavy flow Gwavy  

G
16A gDρ ρ

x π 1 2h 1 .

π
25h
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.
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50 
(7) 
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+ The transition boundary curve between stratified wavy flow and fully stratified flow Gstrat 

G
226.3 A A ρ ρ ρ μ g

x 1 x π

/

 
(9) 

and G G x  at x x   

+ The transition boundary curve between Intermittent and annular flows: xIA 

x 0.34 / . ρ
ρ

/ . μ
μ

/
1  

(10) 

With the stratified wavy regime, devided into three zones: slug zone, slug+stratified wavy zone, 
stratified wavy zone. 

Slug zone:    G > Gwavy 
Slug+ stratified wavy zone:  Gstrat < G < Gwavy and x < xIA 
Stratified wavy zone:  x > xIA 
+ The transition boundary curve from annular flow to dryout regime Gdryout 

G
1

0.235
ln

0.58
x
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D
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. 1
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(11) 

q 0.131ρ . h g ρ ρ σ .   (12) 

+ The transition boundary curve from fully dryout regime to mist flow Gmist 

G
.

ln
.

0.57
. . . . .

  
(13) 

+ The transition boundary curve into bubbly flow Gbubbly 

G
256A A D . ρ ρ ρ g

0.3164 1 x . π P μ .

/ .

 
(14) 

If Gstrat(xi) ≥ Gdryout(xi), then Gdryout(xi) = Gstrat(xi)  
If Gwavy(xi) ≥ Gdryout(xi), then Gdryout(xi) = Gwavy(xi)  
If Gdryout(xi) ≥ Gmist(xi), then Gdryout(xi) = Gmist(xi)  
xi = [0:1] the considered vapor quality 
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Boiling model of Zhuang et al 2016  
The model of Zhuang et al 2016 [4] was built in the terms of dimensionless weber number We 

and Mattinelli parameter Xtt, based on the model of Kim et al combine with their experimental data 
for R170 on the test rig designed to observe flow patterns with the working range of saturation 
pressures from 1.5Mpa to 2.5Mpa on mass flux from 100kg/m2s to 250kg/m2s.  

This model classified 4 transition curves to build the map with 5 different patterns named 
smooth annular, wavy annular, transition, slug, plug.  

Calculate Martinelli number and dimensionless parameter Weber:  
Marttinelli number: Xtt 

X
1 x

x

. ρ
ρ

. μ
μ

.
 

(15) 

Dimensionless parameter Weber: We 
Based on the Reynold range of liquid flow 

Re
G 1 x D

μ
 

(16) 

With Re 1250 

We∗ 2.45
Re .

Su . 1 1.09X . .  
(17) 

With Re 1250 

We∗ 0.85
Re . X .

Su . 1 1.09X . .

μ
μ

ρ
ρ

.

 
(18) 

Su
ρ σD

μ
 

(19) 

Smooth-annular to wavy-annular flow: 

We∗ 29.25X .   (20) 

Wavy-annular to transition flow: 

We∗ 18.91X .   (21) 

Transition to slug flow: 

We∗ 9.62X .   (22) 

Slug to plug flow: 

We∗ 4.38X . (23) 

 
Results: 
Due to so many parameters effected on the method to define the transition lines of regime of the 

map such as geometry of tube, heat flux, mass flux, thermo-physical properties of refrigerant, so that 
checking the effect of each parameter on the formation of the map should be consider. Besides, the 
general flow pattern map for boiling at the fixing working condition of R1234yf would be presented 
and compared with the map of R134A at the same condition.  

Analyzing the effect of some parameters on the formation of the map from the model of Wojtan 
et al for new refrigerant R1234yf on the working range of saturation temperature Ts = [5-10]oC, heat 
flux q = [8.62-17.24]kW/m2, mass flux G = [111-333]kg/m2s 

a) Analyzing the effect of parameters on the formation of the flow pattern map of R1234yf 
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+ Effect of saturation temperatures (effected on thermo-physical properties) 
As show in the figure 2, the flow pattern map have been built at three boiling temperature at 5oC, 

10oC and 15oC inside smooth tube with 8.92mm diameter, heat flux q = 8.62kW/m2 and mass flux 
G=222kg/m2s. The transition line between those regimes quite similarity at three different saturation 
temperature. The only one different thing is that, the shifted line from intermittent pattern to annular 
at 5oC take place sooner than the other but it is not too much, the transition line at the quality from 
0.34, 0.36 and 0.38 with saturation temperature at 5oC, 10oC and 15oC respectively.    

+ Effect of mass flux: 
Three mass flux have been used to establish the flow pattern map in order to consider the effect 

of mass flux on the formation of the map. Those map were drawn at the same parameters of heat 
flux, geometry of tube and saturation temperature. At each mass flux, each map was built, the result 
of 3 maps were overlapped on one to observe the effect of mass flux on the map. As in figure 3, the 
maps of three mass flux are the same, a slightly different at low mass flux on the range of quality 
less than 0.34. But it is not a significant. 

+ Effect of heat flux: 
In figure 4 with two different heat flux q = 8.62 kW/m2 and q = 17.24kW/m2, the maps are no 

changing in the regime of fully stratified flow, slug flow, intermittent flow, stratified wavy flow and also 
annular flow. But it is strongly effect on the dryout regime. At higher heat flux, the dryout phenomenon 
would be happened earlier than lower heat flux, this is an important point to build the map with 
consider where is the dryout occurred.   

The analyzing the effect of each parameter on the formation of flow pattern for R1234yf is 
concluded that, the map could be built at one particularly condition (fixing saturation temperature, 
mass flux, heat flux). The map can be used to estimate the changing phase during convective boiling 
from one pattern to other. Only when the dryout phenomenon would be an issue, the map should be 
re-drawn at the particular heat flux.     

 
Figure 2: flow pattern map at various saturation temperature 
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Figure 3: flow pattern map at various saturation temperature 

 

 
Figure 4: flow pattern map at various saturation temperature 
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b) Establish the flow pattern map for convective boiling R1234yf and compared with the 
map of R134A at the same working condition: 

The analyzing was token at the same working condition for 2 different Refrigerant R134A and 
R1234ys at 5oC saturation temperature, mass flux 222kg/m2s, heat flux 8.62kW/m2 and on the 
horizontal smooth tube 8.92mm diameter as presented in table 3 below: 

Table 3 
The particularly working condition 

evaporation temperature Ts 5  [°C] 

inner diameter of smooth tube D 8.92 [mm] 

area _ cross A  6.249E-05 [m2] 

mass flow rate m  50 [kg/h] 

mass flux  G 222 [kg/m2s] 

heat flux q  8.62 [kW/m2] 
 
Using the method of Wojtan et al 2005 to draw the flow pattern map and using the map to 

determine what does the pattern of flow at the different quality x during changing of the phase for 
two type of refrigerants R134A and R1234yf. As showing in figure 5, the changing of flow pattern 
from intermittent into annular of R134A a little bit sooner than R1234yf with x = 0.31 and x = 0.34 
respectively. Take mass flux G = 222kg/m2s as a silent example to analyze the flow pattern of 
refrigerant during boiling phenomenon. At the first, the total liquid at the saturation condition received 
the heat and start to change the phase from liquid into vapor. at the low quality, the pattern of 
refrigerant is in the slug and change to the intermittent flow, after that when quality x > 0.31 for R134A 
or x > 0.34 for R1234yf,  the annular flow would be formation and flow in the tube and keep continue 
boiling until the dryout phenomenon happened. In this case, the dryout happened a little bit sooner 
for R1234yf at x = 0.89 and with R134A at x = 0.91. And end of dryout around x = 0.985 for both 
refrigerants, after be mixed flow. 
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Figure 5: flow pattern map of R134a and R1234yf 

 
c) Flow pattern map of R1234yf using Model of Zhang et al 2016  
The model of Zhang et al divided the regime of flow into five regimes such as plug flow, slug 

flow, transition, wavy annular and smooth annular. Applying the mathematic procedure of Zhuang to 
rebuild the map for boiling R1234yf and also check the changing of flow inside smooth tube 8.92mm 
diameter, at 5oC saturation temperature, mass flux 222kg/m2s, quality from 0.01 to 0.95 (equality 
with Martinelli number from 2.13 to 30.45).  

As show in figure 6, the flow pattern map of R1234yf have been built with the exist of Weber 
number We and Martinelli number Xtt. The changing phase of flow almost annular flow (smooth 
annular and wavy annular) on the range of Marttinely number Xtt < 0.61 equal at quality x > 0.2, 
while the transient regime of transition on the range of Marttinely 0.61< Xtt < 1.28 (quality 0.2 > x > 
0.1), the slug flow happened when Marttinely number larger than 1.28 (at quality x < 0.1) 
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Figure 6: flow pattern map of R1234yf  

 
Conclusions: 
The flow pattern map for boiling R1234yf on smooth horizontal tube have been established 

based on the model of Wojtan et al and Zhuang et al. With the map created from Wojtan et al, the 
model is confirmed one more time for refrigerant R1234yf by checking the effect of mass flux, heat 
flux and thermos-physical properties on the formation of the general map.  

Using the flow pattern map to observe the changing phase of one particular example of R1234yf 
at mass flux G = 222kg/m2s, 5oC saturation temperature at heat flux q = 8.62kW/m2 on smooth tube 
d = 8.92mm.  

Compared the map of flow pattern of two different fluid R1234yf and R134A. It is clearly to 
observe that the map of two fluids do not so different, just slightly shifted of the transient line between 
intermittent flow to annular flow, at quality 0.31 and 0.34 of R134A and R1234yf respectively.   
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Prediction the heat transfer coefficient for convective boiling of refrigerant HFO 
R1234yf in horizontal tube 

 
Phan Thanh Nhan, Tran Van Hung, Huynh Phuoc Hien, Nikola Kaloyanov, Momchil Vasilev 

 
Abstract: Estimated heat transfer coefficient during the changing phase of convective boiling in 

horizontal smooth tube for substituted refrigerant HFO R1234yf have been done by using an average 
data from some available correlations. The predicted working range of convective boiling for R1234yf 
at 5oC with the quality change x = [0.05:0.95], heat flux q = 8.62 kW/m2 and 17.2kW/m2, mass flux 
G = [111-333]kg/m2s. Determined the best correlation to predict heat transfer coefficient for R1234yf 
under the error analysis e% between correlation data result with average data result. And the last is 
to compare average predicted data of R1234yf and R134a.  

 
Key words: Heat transfer coefficient, convective boiling, HFO, R1234yf, R134a 
 
Introduction: 
Heat transfer performance have recently paid more attention on the designing procedure for 

heat exchanger on the refrigeration systems such as air conditioning system, heat pump, industrial 
refrigeration machine …Fundamental data for convective boiling especially heat transfer coefficient 
is very important  for design and running heat exchangers. Besides, the greenhouse effect is very 
essential issue nowadays due to a subject of global warming potential and ozone depletion. Those 
are resulted from refrigerants which are currently used in refrigeration systems. So that, the friendly 
refrigerants environment with very low global warming potential and no effect of ozone depletion is 
one of the most urgent things have to do. The newest refrigerant hydro fluoro olefin HFO, especially 
R1234yf, is one of the substitute refrigerant for current refrigerants (R134A, R410A, R407C…). 
 In order to define the heat transfer coefficients for newest refrigerant, the experimental method is 
still working to determine the heat transfer performance (heat transfer coefficient, pressure drop, flow 
pattern or some other phenomenon of convective boiling inside horizontal smooth tube) with the 
wide range of working conditions (saturation temperatures, mass flux, heat flux, quality, diameter of 
tubes…). After all, the general correlation would be introduced with the upgrade for new refrigerant.  
One other method could be used to predict the heat transfer coefficient for new fluid is to collect and 
analyze the published correlations from the past to now and apply to estimate data result for each 
working condition of new refrigerant and then get an average value data results.      
From the pass few decades, so many group researches focused on heat transfer coefficient of two 
phase flow not only experimental research but also presented their own correlations for convective 
boiling in the horizontal smooth tube. Each correlation could be applied on their own working ranges 
of refrigerants, saturation temperature, diameters, mass flux, heat flux, quality … Some famous and 
popular correlations are used such as correlation of Gungor-Winterton 1986 [1], Liu-Winterton 1990 
[2], Kandlikar 1990 [3], Kandlikar 1991 [4], Wojtan-Ursenbacher and Thome 2005 [5][6], Saitoh-
Daiguji and Hihara 2007[7], Fang and Xiang 2013 [8], Mosheni 2014 [9], Kim-Mudawar 2014 [10].  

 
Theoretical: 
The correlations for heat transfer coefficient almost determined from two heat transfer 

mechanism based on the principle of boiling (Gungor and Winterton, Liu and Winterton,  Kandlikar, 
Saitoh), first value is demonstrated in convective boiling, second is considered nucleate boiling. 
Those based on Dittus-Boelter equation (hl) for liquid flow multiply with force convection factor, the 
other is pool boiling from Copper equation (hpool) multiply with suppression factor. With Wojtan et al, 
their correlation is classified and defined based on the flow regime with dry angle of each regime 
have been determined for slug zone, stratified wavy zone, slug stratified wavy zone, annular zone, 
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intermittent zone. Besides, the correlation for heat transfer coefficient for dryout zone and mist flow 
zone would be presented. With Saitoh et al, heat transfer coefficients during convective boiling could 
be determined by clarified into two regimes, pre-dryout heat transfer and post dryout heat transfer. 
The correlations for heat transfer coefficients of convective boiling in horizontal smooth tube getting 
from published papers from the past to now be presented in table 1 as below:  

Table 1 
Correlations for predicting heat transfer coefficient of convective boiling in horizontal smooth tubes 
Authors Correlations Wide range of application conditions 
Gungor 
and 
Winterton 
1986 
 

h Eh Sh  

h 0.023Re . Pr . k
d

 

h 55P . log P . M . q .  

E 1 24000Bo . 1.37
.

; S
. .  

X
. . .

; Re  

If the tube is horizontal and the Froude number < 0.05: Fr 
  G / ρ gd  
then E should be multiplied by :E Fr .  
and S should be multiplied by :S √Fr 

Bo

  : boiling number 

: latent heat (Jkg-1) 
M:moleculer weight 
Q: heat flux (W/m2) 
Pr: reduced pressure (absolute 
pressure/critical pressure) dimensionless 
 
D = 2.95-32mm 
Fluid: water, R11, R12, R113, R114, R22, 
ethylene glycol 

Liu and 
Winterton 
1990 

h Fh Sh  

h 0.023Re . Pr . k
d

 

h 55P . log P . M . q /  

F 1 xPr
ρ
ρ

1
.

 

S 1 0.055F . Re .  
If the tube is horizontal and the Froude number< 0.05: Fr 
  G / ρ gd  
then Fhl should be multiplied by: e Fr .  
and Shpool should be multiplied by: e √Fr 

Mass flux : 12.4 – 8179.3 kg/m2s 
Heat flux: 348.9 – 2.62x106 W/m2 

Quality: 0.0 – 94.8% 
Super heat: 0.2 – 62.3K 
Subcooling: 0.1 – 173.7K 
Diameter: 2.95 – 32mm 
Frouder number: 2.66x10-4 – 2240 
Reduced pressure: 0.0023 – 0.895 
Reynolds number Rel: 568.9 – 8.75x105 
Liquid Prandtl number: 0.83 – 9.1 

Kandlikar 
1990 

Two phase heat transfer coefficient: 
h

h
C Co 25Fr C Bo F  

Single phase liquid only heat transfer coefficient: 

h 0.023Re . Pr . k
d

 

Bo ; Co 
. .

; Re  

constants in the proposed correlation: 
Constant Convective 

region 
Nucleate boiling 

region 
C1 1.1360 0.6683 
C2 - 0.9 - 0.2 
C3 667.2 1058.0 
C4 0.7 0.7 
C5

*  0.3 0.3 
C5

* = 0 for vertical tubes, and for horizontal tubes with Frl > 0.04 

Fluid dependent parameter:  
Fluid  Ffl 
Water 1.00 
R11 1.30 
R12 1.50 
R13B1 1.31 
R22 2.20 
R113 1.30 
R114 1.24 
R152a 1.10 
Nitrogen 4.70 
Neon 3.50 

the higher of the two heat transfer coefficient 
values represents the predicted value from 
the proposed correlation. 

Kandlikar 
1991 

For smooth tube, Kandlikar correlation: 

h larger of
h ,

h ,
 

h , 0.6683Co . 1 x . h 1058Bo . 1 x . F h  
h , 1.1360Co . 1 x . h 667.2Bo . 1 x . F h  

h 0.023Re . Pr . k
d

 

NBD: nucleate boiling dominant region 
CBD: convective boiling dominant region 
h_lo: all fluid as liquid 
 
Updated: compared with table of Ffl: : in version 1990 had no Ffl for 
R134a,in version 1991 with the same correlation, but showed Ffl_R134a = 
1.63 

Fluid dependent parameter:  
Fluid  Ffl 
Water 1.00 
R11 1.30 
R12 1.50 
R13B1 1.31 
R22 2.20 
R113 1.30 
R114 1.24 
R134a 1.63 
R152a 1.10 

For stainless steel tubes, use Ffl = 1.0 for all 
fluids. 

Wojtan et 
al 2005 h

θ h 2π θ h

2π
 

h 0.023Re . Pr . k
D

 

h h h /  

Classified flow pattern zone, , strat, ε, xIA, 
Gwavy, Gstrat, Gmist, Gdryout, xdi, xde: should be 
determine from [5]  
If xde is not defined, xde = 0.999 
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h 0.0133Re . Pr . k
δ

 

h 55P . log P . M . q .  
hnb,new = S.hnb; S = 0.8 

Slug, intermittent, annular zone: dry = 0 

Stratified wavy zone: θ
.

θ  

Slug – stratified wavy zone:θ
.

θ  

Mist flow: h 0.0117Re . Pr . Y .  

Re x 1 x ; Y 1 0.1 1 1 x
.

 

Dryout: h h x h x h x  

Saitoh et 
al 2007 

Pre dryout heat transfer: 
h , Fh Sh  

h 207

d

qd
 T

. ρ

ρ

.

Pr .  

d 0.51
.

; F 1 ; Re Re F . ; S  

a= 0.4; l = 1.05; m = -0.4; n = 1.4; We    ; Re ;  Re  

Rel > 1000: h 0.023
 .



/
 

Rel < 1000: h 4.36


 

Post dryout heat transfer: 

x
s 1

2δ
D

ρ
ρ

1 1
2δ

D 1 s
ρ
ρ

 

s
.

: minimum momentum 

s
/

: minimum energy dissipation 

h , 1 A h , A h  

h 0.023

D

Re . Pr .  

Rel < 1000: A x x x 0.03 
Rel > 1000: A 4 x 0.5  
x ; δ 0.0015mm 

D = 0.5 – 11 mm 
R134a 
 
X: Lockhart-Martinelli parameter: 
+  Rel > 1000 and Reg > 1000 

X
μ
μ

. ρ

ρ

. 1 x
x

.

 

+  Rel < 1000 and Reg > 1000 

X
C
C

.

Re . G
G

. ρ

ρ

.
μ
μ

.

 

Cg = 0.046 : friction factor for gas 
Cl = 16 : friction factor for liquid 

G  G 1 x  
G  Gx 

Fang 2013 
Nu

0.00061 S F Re Pr . Fa .

ln
1.023μ

μ

 

S 30000Bo .       Bo 0.0026
36                         Bo 0.0026

 

F
. .

; h ; Fa ; Re  

lf: liquid viscosity at fluid temperature 
lw: liquid viscosity at inner wall surface temperature 

R134 
Mass flux: 42 – 1500kg/m2s 
Heat flux: 1 – 165kW/m2 
Quality: 0 – 1 
Saturation pressure: 3 – 13bar 
Diameter: 0.19 – 8mm 
 

Mohseni 
2014 h 0.55h 1 3000Bo . 1.12

x
1 x

. ρ
ρ

.

F .  

h 0.023
G 1 x D

μ

.

Pr . k
D

 

F 1 0.5 1 x . Sin α for x 0.7
F 1 0.2x . Cos α 15 for x 0.7

 

R134a 
Diameter: 8.9mm 
Seven different tube inclinations : -90o; 
+90o 

Mass flux: 53 – 170kg/m2s 

Kim and 
Mudarwar 
2014 

h h h  

h 2345 Bo
P
P

.

P . 1 x . 0.023Re . Pr . k
D

 

h 5.2 Bo
P
P

.

We . 3.5
1

X

. ρ

ρ

.

0.023Re . Pr . k
D

 

PR=P/Pcrit; PH heated perimeter: PF: wetted perimeter; 

Fluid: FC72, R11, R113, R123, R1234yf, 
R1234ze, R134a, R152a, R22, R236fa, 
R245fs, R32, R404A, R407C, R410A, 
R417A, CO2, water 
Hydraulic diameter: 0.19<Dh<6.5mm 
Mass velocity: 19<G<1608kg/m2s 
Reynolds: 57<Refo<49820 
0<x<1; 0.005<PR<0.69 

 
Analyze data results: 
Correlations of heat transfer coefficients during convective boiling in horizontal smooth tubes are 

reviewed and listed in table 1 with the equations and application range. It is clearly to see that Fang 
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2013’s correlation is required the wall surface temperature would be suitable for confirmation of 
experimental data result, while here is the estimated purposed so that it is not adapted to use. 
Besides the correlation of Kandlikar 1990 was updated by Kandlikar 1991, it is not necessary to 
apply both, the correlation of Kandlikar 1991 would be used. With correlation of Wojtan 2005, it is 
not easy to determined data points directly, the flow pattern map have been built to classified the 
regime of flow at that point, based on that the suitable equations of heat transfer coefficient would 
be applied to determine data results. 

The analyzing heat transfer coefficients were token on the range of working conditions normally 
use at 5oC saturation temperature for R1234yf , R134A with mass flux from 111 to 333kg/m2s, heat 
flux 8.62 – 17.24kW/m2 and on the horizontal smooth tube 8.92mm diameter as presented in table 
2 below: 

Table 2 
The particularly working conditions 

Refrigerant R R1234yf – R134a [fluid] 

evaporation temperature Ts 5  [°C] 

inner diameter of smooth tube D  8.92 [mm] 

area _ cross A  6.249E-05 [m2] 

mass flow rate m  25-50-75 [kg/h] 

mass flux  G  111-222-333 [kg/m2s] 

heat flux q  8.62-17.24 [kW/m2] 
 

The comparison between average data results and correlations data results are reported by two 
parameters average percentage error eA % and standard deviation of error  % based on the 
percentage error of every single data point e %.  

Percentage error: ei % 

e %
C A

A
. 100 

Where:  C: correlation predicted data point 
A: average data point 

Average percentage error: eA % 

e %
1
N

e  

Standard deviation of error:  % 

σ%
∑ e e

N 1
 

 
Estimated heat transfer coefficient for R1234yf: 
Applied correlations are listed in table 1 to determine heat transfer coefficients for the working 

range of conditions as in table 2 to estimate data results for new refrigerant R1234yf. Every 
correlation could get each data result, and will have the big gap between them. That is the reason 
why more correlation more get the believable of estimated data results due to using an average data 
result from all correlations for one data point. 

Figure 1 show an estimated value of heat transfer coefficient h for boiling R1234yf at 5oC with 
mass flux G = 222kg/m2s and heat flux q = 8.62kW/m2. Seven correlations have been applied to 
determine heat transfer coefficient at the same working condition for every data point and get an 
average data result from them. More detailed, the average data result in this condition is agree with 
correlation of Gungor and Winterton 1986, Liu and Winterton 1990 and Kim and Mudarwar 2014 with 
very low mean percentage error eA%=9%, and standard deviation %<15%. 
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Figure 1 heat transfer coefficient of R1234yf at T = 5oC - G = 222kg/m2s - q = 8.62kW/m2 

 
Table 3 

 eA% and σ% at T = 5oC - G = 222kg/m2s - q = 8.62kW/m2 

Convective Boiling  R1234yf 

heat transfer coefficient eA% σ% 

Gungor and Winterton 1986 9% 5% 
Liu and Winterton 1990 9% 11% 
Kandlikar 1991 -11% 16% 

Wojtan 2005 -12% 27% 
Saitoh 2007 17% 13% 

Mohseni 2014 -21% 26% 

Kim and Mudarwar 2014 9% 14% 
 

Using the same procedure to analyze the average data results for others working conditions on 
table 2 in order to evaluate the effect of mass flux G and heat flux q. The results reported in figure 2 
and table 4 show that heat transfer coefficient increase with the rising up of mass flux G from 
111kg/m2s to 333kg/m2s for heat flux at 8.62kW/m2 and also at 17.2kW/m2. While, the effect of heat 
flux on heat transfer coefficient strongly presented at the range of quality x less than 0.7 with higher 
heat flux, higher heat transfer coefficient. Contrary, on the range of quality from 0.7 to 1, heat transfer 
coefficient is reducing when rising heat transfer coefficient in all range of mass flux, these 
phenomenon could be explained by the dryout happened, with higher heat flux sooner dryout 
phenomenon occur.  

For the while working range, the average percentage error and standard deviation are described 
in table 4. The best agreement between average data results with correlation is Gungor and 
Winterton 1986 with eA%=2% and %=10%. Otherwise the highest is Wojtan 2005 of standard 
deviation, it could be clear due to the method of Wojtan is considered regime of flow pattern, slug 
flow, stratified wavy flow, inttermitent flow, annular flow, dryout and mist flow. Event data results like 
that, it is impossible to say which correlation is the best to define heat transfer coefficient. 
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Figure 2: heat transfer coefficient of R1234yf at various mass flux and heat flux 

 
Table 4  

eA% and σ% for while working conditions 

Convective Boiling  R1234yf 

heat transfer coefficient eA% σ% 

Gungor and Winterton 1986 2% 10% 
Liu and Winterton 1990 14% 19% 
Kandlikar 1991 -18% 19% 

Wojtan 2005 14% 37% 
Saitoh 2007 11% 19% 

Mohseni 2014 -26% 24% 

Kim and Mudarwar 2014 3% 17% 
 

Compare heat transfer coefficient of R134A and R1234yf:  
When applied each correlations at the same working conditions to analyze and estimate heat 

transfer coefficient of various refrigerants (R134a, R1234yf), those are totally agree that heat transfer 
coefficient of R134a are higher than R1234yf for any working conditions, the difference percentage 
between them around 10%. In figure 3 is indicated a pairs of average data results of R1234yf and 
R134A with various mass flux G = 111kg/m2s, 222kg/m2s and 333kg/m2s at heat flux q = 8.62kW/m2. 
Figure 4 is presented heat transfer coefficient of two refrigerant R1234yf and R134A at the same 
mass flux G = 222kg/m2s with different heat flux q = 8.62kW/m2 and q = 17.2kW/m2. 

 Heat transfer coefficient of R134A is higher than R1234yf could be explained by the effect of 
thermos-physical properties of two Refrigerant at the same saturation temperature. At saturation 
temperature Ts = 5oC, thermal conductivity at liquid phase is L_R1234yf=0.069953[W/mK] and 
L_R134A=0.089806[W/mK], the latent heat is hLV_R1234yf=160[kJ/kg] and hLV_R134A=195[kJ/kg] and also 
surface tension σR1234yf=8.69E-3[N/m] and σR134A=1.08E-2[N/m] of R1234yf and R134A, respectively. 
Those are approximately less than 20% thermos-physical properties of R1234yf compared with 
R134A.  
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Figure 3: comparison heat transfer coefficient of R1234yf and R134A – q=8.62kW/m2 

 

 

Figure 4 comparison heat transfer coefficient of R1234yf and R134A – G=222kg/m2s 
 

Conclusion:  
The estimated average data results of heat transfer coefficient for convective boiling inside 

horizontal smooth tube for new refrigerant HFO R1234yf have been done by using some available 
correlations. And the comparison of heat transfer coefficients of two refrigerants R134a and R1234yz 
at the same working conditions are also finished. Those are presented at 5oC saturation temperature, 
with the changing of mass flux G from 111 kg/m2s to 333 kg/m2s and heat flux q from 8.62 kW/m2 to 
17.2 kW/m2 on 8.92 mm inner diameter of the tube.  
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The data results concluded that with the increasing of mass flux and heat flux, heat transfer 
coefficient would be increased. And also the influenced of dryout phenomenon would let heat transfer 
coefficient reduce, with higher heat flux sooner dryout phenomenon happened and the sooner 
reducing heat transfer coefficient.  

Heat transfer coefficient of R134a is higher than R1234yz around 10%, but with HFO refrigerant 
R1234yf, the new promising refrigerant for industrial market, it is low toxicity, low flammability, very 
low GWP and atmosphere lifetime, and the performance of heat transfer is not too much different 
with R134a, so that it could be used as an replacement refrigerant for the step.    
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Prediction the pressure drop for convective boiling of refrigerant HFO R1234yf in 
horizontal tube 

 
Phan Thanh Nhan, Tran Van Hung, Huynh Phuoc Hien, Nikola Kaloyanov, Momchil Vasilev 

 
Abstract The mean value of two phase pressure drop have been done for convective boiling in 

horizontal smooth tube for new refrigerant HFO R1234yf by using the prediction method. Seven 
correlations were reviewed and applied to estimate the mean value pressure drop at the working 
range of R1234yf, 5oC with the quality change x = [0.05:0.95], heat flux q = 8.62 kW/m2 and 
17.2kW/m2, mass flux G = [111-333]kg/m2s. The error analysis between correlation data results with 
mean data results show that correlation of Muller Steinhagen and Heck 1986 and Quiben and Thome 
2007 are the best to use with 7% and 19% for average percentage error and 19% and 7% for 
standard deviation, respectively. And compared with R134a, the pressure drop of R1234yf is lower 
than R134a around 18%.  

 
Key words: pressure drop, friction factor, convective boiling, R1234yf, R134a 
 
Introduction: 
The accurate estimation of two phase pressure drop in tube side of convective boiling is very 

important to design and optimization of refrigeration system, HVAC system, heat pump system... the 
knowledge of friction pressure drop determine a pumping load. The inaccuracy of this value is too 
large or too low could be a consequence of weak design of evaporator. The heat transfer 
performance, the costs and also energy saving might be not optimized.  

Some general correlations for two phase pressure drop in horizontal smooth tube have been 
established and applied from the past few decade until now. Widely applicable are correlations of 
Lockhart-Martinelli 1949, Gronnerud 1972, Fridel 1979 [1], Muller Steinhagen and Heck 1986 [2], 
Jung and Radermacher 1989 [3]. The group research of Thome et al specification of  Quiben and 
Thome 2007 [4] with the classification of flow regime [5] and heat transfer coefficient [6], they defined 
and exposed the method to calculate pressure drop for each flow regime with the difference structure 
of flow inside the tube.  Revellin and Haberschill 2009 [7] supposed the newest method to define the 
maximum pressure drop at the position of quality which is depended on the Quiben and Thome 
2007. 

The friendly refrigerants are researching to substitute current refrigerants due to the effecting of 
global warming potential and ozone depletion potential. One of them is R1234yf with the structure of 
olefin HFO. In the table 1, R134a is the safety group of A1 (lower toxic and no flammable) while 
R1234yf is A2L (lower toxic and lower flammability with the maximum burning velocity less than 10 
cm/s). Moreover, R1234yf is readily breaking down in the atmosphere within a very short lifetime 
with 11 days compare with 13.8 years of R134a and the value of global warming potential of R1234yf 
and R134a are 4 and 1430, respectively.  

Table 1 
Information of R134a and R1234yf 

Refrigerant Components 
safety 
group ODP GWP 

Critical 
point 

MM 
[Kg/kmol] NBP 

Atm 
lifetime 

R134a HFC A1 0 1430 4.06Mpa 102.03 - 26.1oC 13.8years 

R1234yz HFO A2L 0 4 3.38Mpa 114.04 - 29.5oC 11 days 
 
The other comparison of R1234yf and R134a is about thermo-physical properties at the same 

saturation temperature as show in table 2. Take a saturation temperature is 5oC as an silent example 
to analyze the difference of thermo-physical properties of refrigerants, the percentage difference 
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between properties of two fluid less than 5%, except thermal conductivity, viscosity of liquid phase 
and surface tension of R1234yf less than R134a around 20%. 

Table 2 
Thermo-physical properties 

property unit R1234yf R134a e% 
Tsat [°C] 5 5 0% 
Psat [MPa] 0.37292 0.3497 7% 
ρL [kg/m³] 1160 1278 -9% 
ρV [kg/m³] 20.74 17.1 21% 
νL [m³/kg] 8.62E-04 7.82E-04 10% 
νv [m³/kg] 4.82E-02 5.84E-02 -17% 
hLV [kJ/kg] 160 195 -18% 
CpL [kJ/kg-K] 1.308 1.355 -3% 
CpV [kJ/kg-K] 0.948 0.921 3% 
λL [W/m-K] 7.00E-02 8.98E-02 -22% 
λV [W/m-K] 1.21E-02 1.20E-02 1% 
μL [Pa-s] 1.97E-04 2.50E-04 -21% 
μV [Pa-s] 1.1E-05 1.09E-05 5% 
PrL [-] 3.685 3.774 -2% 
PrV [-] 0.891 0.84 6% 
σ [N/m] 8.69E-03 1.08E-02 -20% 

 
With R1234yf, beside the consideration of flow pattern map, heat transfer coefficient, the 

pressure drop is also the main issue to study. So that the estimated pressure drop for flow boiling 
R1234yf on the normal working ranges on HVAC, heat pump by using some literature models would 
be done and also compared with data result with R134a at the same working conditions.  

 
Theoretical: 
The method to define pressure drop of flow boiling in horizontal smooth tube at the first period 

is based on the pressure drop of single phase combined with two phase multiplier such as correlation 
of Lockhart-Martinelli 1949, Gronnerud 1972, Fridel 1979, Muller Steinhagen and Heck 1986, Jung 
and Radermacher 1989. While, in the recent years, some new correlations are established by 
considering for each flow regimes (slug, intermittent, annular, stratified wavy, fully stratified, dryout, 
mist flow) as correlation of Quiben and Thome 2007, or the maximum pressure drop at the transition 
regimes show on Revellin and Haberschill 2009. About the literature review could get correlations of 
pressure drop of two phase in horizontal smooth tube as presented in table 3. 

Table 3 
Correlations for predicting heat transfer coefficient of convective boiling in horizontal smooth tubes 
Authors Correlations Wide range of application conditions 
Lockhart-
Martinelli 1949 

Two phase friction pressure drop: 
∆𝑝 ∆𝑝    

or ∆𝑝 ∆𝑝   

∆𝑝 4𝑓
𝐿
𝑑

𝑥 𝑚
1

2𝜌
 

∆𝑝 4𝑓
𝐿
𝑑

1 𝑥 𝑚
1

2𝜌
 

 1  for ReL>4000 

 1 𝑐𝑋 𝑋  for ReL>4000 
 

Choice expressions, liquid or vapor depends on ReL 

𝑋
1 𝑥

𝑥

. 𝜌
𝜌

. 𝜇
𝜇

.

 

Value of C: 
Liquid Vapor C 
Turbulent Turbulent 20 
Laminar Turbulent 12 
Turbulent Laminar  10 
Laminar Laminar  5 

 

Gronnerud 
1972 

∆𝑝 ∆𝑝    
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 1
𝑑𝑝
𝑑𝑧

𝜌
𝜌

𝜇
𝜇

. 1  

𝑑𝑝
𝑑𝑧

𝑓 𝑥 4 𝑥 . 𝑥 𝑓 .  

FrL  1 then fFr = 1.0 
FrL < 1 then  

𝑓 𝐹𝑟 . 0.0055 𝑙𝑛 ; 𝐹𝑟  

Fridel 1979 Two phase friction pressure drop: 
∆𝑝 ∆𝑝   

∆𝑝 4𝑓
𝐿
𝑑

𝑚
1

2𝜌
 

𝑓
.

. ; 𝑅𝑒  

 𝐸
3.24𝐹𝐻

𝐹𝑟 . 𝑊𝑒 .  

Dimensionless factor: 

𝐹𝑟 ; 𝑊𝑒  

𝐸 1 𝑥 𝑥 ; 𝐹 𝑥 . 1 𝑥 .  

𝐻
. .

1
.

; 𝜌  

 

Muller 
Steinhagen 
and Heck 
1986 

𝑑𝑝
𝑑𝑧

𝐺 1 𝑥 / 𝐵𝑥  

𝐺 𝐴 2 𝐵 𝐴 𝑥 

𝐴 𝑓 ; 𝐵 𝑓  

For turbulent flow 

𝑓
.

. ; 𝑅𝑒 ; 𝑓
.

. ; 𝑅𝑒  

For laminar flow (Re<2000) 

𝑓
16
𝑅𝑒

 

 

 

Jung and 
Radermacher 
1989 

Two phase multiplier 
 30.78𝑥 . 1 𝑥 . 𝑝 .  

Pressure drop between x1 and x2 

∆𝑝
2𝑓 𝐺 𝐿

𝐷𝜌
1

∆𝑥
 𝑑𝑥  

𝑓 0.046𝑅𝑒 .  
 

Refrigerants: R22, R114, R12, 
R152a 
Reduced pressures: 0.08-0.16 
Heat flux: 10-45kW/m2 
Mass flux: 230-720kg/m2s 

Quiben and 
Thome 2007 

Determine pressure drop on each flow regime: 
Annular: 

∆𝑝 4 𝑓
𝐿
𝐷

𝜌 𝑢
2

 

𝑓 0.67
𝛿

2𝑅

. 𝜌 𝜌 𝑔𝛿
𝜎

. 𝜇
𝜇

.

𝑊𝑒 .  

𝑢 ; 𝑊𝑒  

Slug + Intermittent: 

∆𝑝 ∆𝑝 1
𝜖

𝜖

.

∆𝑝
𝜖

𝜖

.

 

∆𝑝 4𝑓 𝐺 ; 𝑓
.

. ; 𝑅𝑒  

Stratified wavy: 

∆𝑝  4 𝑓
 

𝐿
𝐷

𝜌 𝑢
2

 

𝑓
 

𝜃∗ 𝑓 1 𝜃∗ 𝑓  

𝑓
.

. ; 𝑅𝑒 ; 𝜃∗ 𝜃 /2𝜋 

Slug + stratified wavy: 

∆𝑝  ∆𝑝 1
𝜖

𝜖

.

∆𝑝  
𝜖

𝜖

.

 

Mist flow: 

∆𝑝 2𝑓 ; 𝜌 𝜌 1 𝜖 𝜌 𝜖  

𝑓
.

. ; 𝜇 𝑥𝜇 1 𝑥 𝜇 ; 𝑅𝑒  

Dryout: 

Database:1745 data points 
Fluids: R22, R134a, R410A 
Diameter D = 8-13.8mm 
 
 
With classified flow pattern zone, , 
strat, ε, xIA, Gwavy, Gstrat, Gmist, Gdryout, 
xdi, xde: should be determine from [5] 
 
If xde is not defined, xde = 0.999 



Енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия  119 

∆𝑝 ∆𝑝 𝑥
𝑥 𝑥

𝑥 𝑥
∆𝑝 𝑥 ∆𝑝 𝑥  

Stratified: 
If x  xIA 

∆𝑝  4 𝑓
 

𝐿
𝐷

𝜌 𝑢
2

 

𝑓 𝜃∗ 𝑓 1 𝜃∗ 𝑓  

𝜃∗ 𝜃 /2𝜋 
If x < xIA 

∆𝑝 ∆𝑝 1
𝜖

𝜖

.

∆𝑝 
𝜖

𝜖

.

 

Bubbly: appeared at very high mass flux, beyond the range of their interest 
Revellin and 
Haberschill 
2009 

Predict xM 
Annular flow vapor quality: 

𝑥
𝑎

3𝑎
2

𝑝
3

𝑐𝑜𝑠
1
3

𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
𝑝
2

27
𝑝

4𝜋
3

 

Where 

𝑏
0.12

𝜌
1.18 𝑔𝜎 𝜌 𝜌 .

𝐺𝜌 .  

𝑏
1.12

𝜌
1
𝜌

1
𝜌

0.12
𝜌

1.18 𝑔𝜎 𝜌 𝜌 .

𝐺𝜌 .  

𝑏 0.12
1
𝜌

1
𝜌

 

𝑎 𝑏 𝜌 𝑏 0.2 ; 𝑎 𝑏 𝜌 𝑏 1 2𝑏 𝑏 𝜌  
𝑎 𝑏 3𝜌 𝑏 1.8 ; 𝑎 2𝜌 𝑏  

𝑝 ; 𝑝  

Annular to dryout transition vapor quality: 

𝑥 0.58𝑒
. . . .

. .

 

𝑊𝑒 ; 𝐹𝑟  

𝑞 0.131𝜌 . ℎ 𝑔𝜎 𝜌 𝜌 .  
Annular to mist flow transition vapor quality: 

𝑥 0.61𝑒
. . . .

. .

 
xM: the vapor quality corresponding to the maximum pressure drop 

𝑥 𝑀𝑖𝑛 𝑥 , 𝑥 , 𝑥  
For 0 < x < xM: 

𝑑𝑝
𝑑𝑧

𝑑𝑝
𝑑𝑧

𝑑𝑝
𝑑𝑧

𝑥
𝑥

𝑑𝑝
𝑑𝑧

 

𝑑𝑝
𝑑𝑧

2𝐺 𝑓
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𝑓
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𝑅𝑒
   𝑓𝑜𝑟   𝑅𝑒

𝐺𝐷
𝜇

2300 

𝑓 0.079𝑅𝑒 .    𝑓𝑜𝑟   𝑅𝑒
𝐺𝐷
𝜇

2300 

For xM  x  1: 
𝑑𝑝
𝑑𝑧

𝑑𝑝
𝑑𝑧

𝑑𝑝
𝑑𝑧

𝑥 1
𝑥 1

𝑑𝑝
𝑑𝑧

 

𝑑𝑝
𝑑𝑧

2𝐺 𝑓
𝐷𝜌

 

𝑓
16

𝑅𝑒
   𝑓𝑜𝑟   𝑅𝑒

𝐺𝐷
𝜇

2300 

𝑓 0.079𝑅𝑒 .    𝑓𝑜𝑟   𝑅𝑒
𝐺𝐷
𝜇

2300 

With  𝑖𝑠 𝑎𝑡 𝑥  𝑥  

𝑑𝑝
𝑑𝑧

2𝐺 𝑓𝑥
𝐷𝜌 𝜖

 

𝜖
𝑥
𝜌

1 0.12 1 𝑥
𝑥
𝜌

1 𝑥
𝜌

1.18 1 𝑥 𝑔𝜎 𝜌 𝜌 .

𝐺𝜌 .  

𝑓 0.67
1 𝜖

4

. 𝑔𝐷 1 𝜖 𝜌 𝜌
16𝜎

. 𝜇
𝜇

.

𝑊𝑒 .  

𝑊𝑒
𝐺 𝐷
𝜌 𝜎

 

Refrigerants: R22, R407C, R410A, 
R134a 
Diameter: 6.1 to 10.7mm 
Ts = -30 to 20oC 
G = 96.5 to 800 kg/m2s 
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Analyze data results: 
The analyzing pressure drop of flow boiling inside horizontal smooth tube were token on the 

range of working conditions took placed at 5oC saturation temperature for R1234yf , R134a with 
mass flux from 111 to 333kg/m2s, heat flux 8.62 – 17.24kW/m2 and on the horizontal smooth tube 
8.92mm diameter as presented in table 4 below. Appling all correlations which are reviewed and 
represented in table 3 to estimate pressure drop and get mean value for each data point (except 
correlation of Lockhart-Martinelli 1949 and Jung-Radermacher 1989) 

Table 4 
The particularly working conditions 

Refrigerant R R1234yf – R134a [fluid] 

evaporation temperature Ts 5  [°C] 

inner diameter of smooth tube D  8.92 [mm] 

area cross A  6.249E-05 [m2] 

mass flow rate m  25-50-75 [kg/h] 

mass flux  G 111-222-333 [kg/m2s] 

heat flux q  8.62-17.24 [kW/m2] 
The comparison between average data results and correlations data results are reported by two 

parameters average percentage error eA % and standard deviation of error  % based on the 
percentage error of every single data point e %.  

Percentage error: ei % 

e %
C A

A
. 100 

Where:  C: correlation predicted data point; A: average data point 
Average percentage error: eA % 

e %
1
N

e  

Standard deviation of error:  % 

σ%
∑ e e

N 1
 

 
Estimated heat transfer coefficient for R1234yf: 
 

 
Figure 1 Pressure drop of R1234yf at T = 5oC - G = 222kg/m2s - q = 8.62kW/m2 
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Table 5 
 eA% and σ% at T = 5oC - G = 222kg/m2s - q = 8.62kW/m2 

convective boiling R1234yf 

pressure drop eA% σ% 

Gronnerud 1972 -11% 25% 

Fridel 1979 -7% 23% 

Muller Steinhagen and Heck 1986 10% 7% 

Quiben and Thome 2007 14% 14% 

Revellin and Haberschill 2009 -7% 18% 
 

The method which is used to predict pressure drop during flow boiling of R1234yf inside smooth 
horizontal tube is analyzed mean value of each data point. As show in figure 1, the friction pressure 
drop of boiling R1234yf at 5oC saturation temperature with 222kg/m2s mass flux and 8.62kW/m2 heat 
flux have been done by analyzed on each correlation and get mean value for that. As changing of 
vapor quality x from 0.05 to 0.95, the rising of mean pressure drop value from around 500Pa/m at 
quality 0.05 to reach the peak approximately 3500Pa/m at quality around 0.84 and then slightly 
reduced. Besides, average percentage error eA% and Standard deviation of error % between mean 
value and each correlation value also defined. Table 5 indicates the detailed value of eA% and %, 
it is clearly to see that the correlations of Muller Steinhagen and Heck 1986 and Quiben and Thome 
2007 are the best predicted value with both average percentage error eA% and Standard deviation 
of error % less than 15% for this working condition. 

 

 
Figure 2 Pressure drop of R1234yf at T = 5oC – various mass flux and heat flux 

Table 6 
 eA% and σ% for while working conditions 

convective boiling R1234yf 

pressure drop eA% σ% 

Gronnerud 1972 -12% 31% 

Fridel 1979 -13% 26% 

Muller Steinhagen and Heck 1986 7% 9% 

Quiben and Thome 2007 19% 17% 

Revellin and Haberschill 2009 -2% 20% 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

p
re
ss
u
re
 d
ro
p
 Δ
p
/L
 [
P
a/
m
]

quality x [‐]

R1234yf ‐ Boiling at Ts = 5oC 
G = 111kg/m2s ‐ q = 8.62kW/m2 G = 222kg/m2s ‐ q = 8.62kW/m2
G = 333kg/m2s ‐ q = 8.62kW/m2 G = 111kg/m2s ‐ q = 17.2kW/m2
G = 222kg/m2s ‐ q = 17.2kW/m2 G = 333kg/m2s ‐ q = 17.2kW/m2



122        Научна конференция ЕМФ 2019 
 

Applied correlations reviewed in table 3 to analyze pressure drop of flow boiling is solved for 
working conditions on table 4. Data result presented in figure 2 is the mean value of all correlations 
value result at each data point. The strongly effect of mass flux on pressure drop is presented while 
heat flux seem not to be influenced. The system working with low mass flux, pressure drop is not the 
problem but at high mass flux pressure drop is too large, that is the reason of mass flux limitation on 
the designing heat exchanger. The rising of pressure drop follow with the increasing of quality until 
getting the maximum pressure drop and then reducing until quality to 1. The maximum of pressure 
drop is occurred normally at the position of transition quality from annular to dryout. Take mass flux 
G = 333kg/m2s as an example, with the increasing of quality from 0 to 0.85, the pressure drop 
increase gradually and reach a peck as an highest value with 7400Pa/m at quality x = 0.85, then 
reducing when quality keep increase to 1. It is could be explained by changing of flow pattern regime, 
from annular flow to dryout regime. 

After all, the analyzing of average percentage error eA% and Standard deviation of error % for 
all data results indicated in table 6 one more time confirmed that correlation of Muller-Steinhagen 
and Hack 1986 is the best predicted correlation and Quiben-Thome 2007 correlation is the second 
best correlation with both eA% and % lower than 20%. 

Compare heat transfer coefficient of R134a and R1234yf:  
 

 
Figure 3 Comparison pressure drop of R1234yf and R134a  

 
The comparison about pressure drop of two refrigerants R134a and R1234yf would be predicted 

by analyzing at the same working conditions. Due to the slightly impact of heat flux on pressure drop, 
so that in figure 3 presents the comparison of two refrigerants at heat flux q = 8.62kW/m2 with various 
mass flux G = 111, 222, 333kg/m2s. For any mass flux G, the pressure drop of R1234yf is lower than 
R134a on the while range of quality x. The difference percentage about pressure drop of R134a is 
higher than R1234yf is approximately 18% determined with all data analyzing results. It could be the 
result from difference of thermo-physical properties of two refrigerants especially viscosity of liquid 
phase and surface tension of R1234yf less than R134a around 20% as presented in table 2. 

 
Conclusion:  
The reviewed pressure drop correlations for boiling inside smooth horizontal tubes was done by 

published papers from the past to the last few years. Applied those to estimated pressure drop for 
new refrigerant HFO R1234yf on the normal working range of evaporators and also calculated at the 
same conditions for R134a to compare each other.  
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As a result from analyzed values, pressure drop is not affected by the heat flux, they mainly 
depend on the mass flux. They would be increased when increasing the vapor quality from 0 to the 
limit quality at the dryout phenomenon happened and then reducing until completely finished the 
changing phase.  

The pressure drop of new refrigerant R1234yf is lower than R134a at all working conditions, the 
ratio average percentage of this comparison between them is around 18%.  

 
References: 

[1] L. Friedel, “Improved friction pressure drop correlations for horizontal and vertical two phase 
pipe flow,” Eur. Two-Phase Flow Gr. Meet., vol. 18, July, no. 7, pp. 485–491, 1979. 

[2] H. Müller-Steinhagen and K. Heck, “A Simple Friction Pressure-Drop Correlation for Two-Phase 
Flow in Pipes,” Chem. Eng. Process., vol. 20, no. 6, pp. 297–308, 1986. 

[3] D. S. Jung and R. Radermacher, “Prediction of pressure drop during horizontal annular flow 
boiling of pure and mixed refrigerants,” Int. J. Heat Mass Transf., vol. 32, no. 12, pp. 2435–2446, 
1989. 

[4] J. Moreno Quibén and J. R. Thome, “Flow pattern based two-phase frictional pressure drop 
model for horizontal tubes, Part II: New phenomenological model,” Int. J. Heat Fluid Flow, vol. 
28, no. 5, pp. 1060–1072, 2007. 

[5] L. Wojtan, T. Ursenbacher, and J. R. Thome, “Investigation of flow boiling in horizontal tubes: 
Part I - A new diabatic two-phase flow pattern map,” Int. J. Heat Mass Transf., vol. 48, no. 14, 
pp. 2955–2969, 2005. 

[6] L. Wojtan, T. Ursenbacher, and J. R. Thome, “Investigation of flow boiling in horizontal tubes: 
Part II - Development of a new heat transfer model for stratified-wavy, dryout and mist flow 
regimes,” Int. J. Heat Mass Transf., vol. 48, no. 14, pp. 2970–2985, 2005. 

[7] R. Revellin and P. Haberschill, “Prediction of frictional pressure drop during flow boiling of 
refrigerants in horizontal tubes: Comparison to an experimental database,” Int. J. Refrig., vol. 
32, no. 3, pp. 487–497, 2009. 

 
 
Ph.D. Phan Thanh Nhan, Ho Chi Minh city University of Technology, VNU – HCM, E-mail: 
phannhan@hcmut.edu.vn 
Ph.D. Tran Van Hung, Ho Chi Minh city University of Technology, VNU – HCM, E-mail: 
tvhung@hcmut.edu.vn 
Ph.D. Huynh Phuoc Hien, Ho Chi Minh city University of Technology, VNU – HCM, E-mail: 
hphien@hcmut.edu.vn  
Prof. Nikola Kaloyanov, TU-Sofia, E-mail: ngk@tu-sofia.bg 
Ph.D. Momchil Vasilev, TU-Sofia, E-mail: momchil@tu-sofia.bg 

 
  



124        Научна конференция ЕМФ 2019 
 

 
 
 

Числено изследване на топлообмена в неподвижен регенератор за сух 
въздух 

 
Ангел Пенев, Любомир Цоков, Нина Пенкова 

 
Статията представя математичен модел и компютърни симулации на 

топлообменните процеси в керамичен регенеративен топлообменник, предназначен за 
вграждане в локална вентилационна система за помещения и малки жилища. Показани са 
резултати свързани с интензивността на топлообмена и термичната ефективност на 
неподвижния регенератор.  

 
Ключови думи: вентилация, регенератор, ефективност, CFD, математичен модел.  

 
Numerical research of the heat exchange in fixed regenerator for dry air 

 
Angel Penev, Lyubomir Tsokov, Nina Penkova 

 
The paper presents a mathematical model and computer simulations of heat exchange 

processes in a ceramic regenerative heat exchanger designed for installation in a local ventilation 
system for premises and small dwellings. Results related to the heat transfer and thermal efficiency 
of the fixed regenerator are shown. 

 
Keywords: ventilation, regenerator, efficiency, CFD, mathematical model, computer simulation 

 
Въведение 
Регенераторите за въздух намират широко приложение за възстановяване на топлина от 

отработения въздух във вентилационните и климатични инсталации, което е тясно свързано 
с икономията на енергия за подържане на микроклимата в сгради. В последно време в 
практиката навлизат системи за локална вентилация на отделни помещения, офиси и малки 
жилища чрез системи за вентилация вградени във външната стена на помещението, 
използващи регенеративен топлообмен. За разлика от промишлените регенератори, които 
работят при постоянни условия, регенераторите във вентилационните системи работят при 
променлив външен климат – променлива температура и разлика в налягането и дебита на 
топлия и студен въздушен поток. Това води до небалансирани и несиметрични  режими на 
работа на регенератора, което се отразява на неговата термична ефективност. Реалистична 
оценка и оптимизация на работните характеристики на такъв регенератор може да се постигне 
чрез моделиране и симулиране на ефективността му в различни условия, близки до 
експлоатационните. За целта е необходим достатъчно точен и гъвкав математичен модел. В 
статията е показан тримерен многопараметричен математичен модел c температурно 
зависими топлофизични свойства на въздуха и матрицата.  Представени са резултати от 
симулиране на процесите в регенератора в квази-стационарен режим на работа.  

 
Математичен модел и симулационни резултати 
Математичният модел и числените симулации на процесите в регенератора са направени 

в средата на ANSYS/FLUENT[4,5].  
Математичен модел и параметри на модела 
Матрицата на регенератора е изработена от керамика и представлява цилиндрично тяло, 

пронизано аксиално от канали с квадратно напречно сечение, разделени от тънки стени.  
Геометрията и размерите на матрицата в милиметри са показани на Фиг. 1.  
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Фиг. 1. Керамична матрица на реверсивен неподвижен регенератор въздух-въздух. 

 
Диаметърът на цилиндъра е D=93 mm, а дължината му е L=99 mm. Каналите са с 

квадратно напречно светло сечение 2.4mm х 2.4mm и дебелина на стената между тях δ=1 
mm. Прието е, че материалът от който е изработена матрицата е хомогенен и изотропен, че 
разпределението на въздушния поток е равномерно през всичките канали. Поради 
симетрията на температурното поле, средната повърхност на стената е адиабатна, което 
позволява моделът на регенератора да се сведе до модел на топлообменните процеси в един 
канал заедно с половината от дебелината на стените му, пренебрегвайки влиянието на 
деформацията на геометрията и температурното поле на външната граница на матрицата. 
Приема се че челните повърхности на стените на канала също са адиабатни. 

Системата от диференциални уравнения на топлопреносните и аеродинамични 
процеси 

 Уравнение на непрекъснатостта. 

                                               
𝜕𝜌
𝜕𝜏

𝜕 𝜌 𝑢
𝜕𝑥

𝜕 𝜌 𝑣
𝜕𝑦

𝜕 𝜌 𝑤
𝜕𝑧

0                                                               1  

 Уравнения на Навие-Стокс. 

                                            
𝜕

𝜕𝜏
𝜌 𝑢 ∇ 𝜌 𝑢 𝑉 ∇ μ ∇u

𝜕𝑝
𝜕𝑥

                                                           2  

                                            
𝜕

𝜕𝜏
𝜌 𝑣 ∇ 𝜌 𝑣 𝑉 ∇ μ ∇v

𝜕𝑝
𝜕𝑦

                                                            3  

                                           
𝜕

𝜕𝜏
𝜌 𝑤 ∇ 𝜌 𝑤 𝑉 ∇ μ ∇w

𝜕𝑝
𝜕𝑧

                                                          4  

 Уравнение на конвективния топлопренос във въздушния поток. 

   
𝜕

𝜕𝜏
𝜌 ℎ ∇ 𝜌 ℎ 𝑉 ∇ λ ∇𝑇                                                                      5  

 Уравнение на кондуктивния топлопренос в стените на матрицата. 

                                                       
𝜕

𝜕𝜏
𝜌ℎ ∇ 𝜆 ∇T                                                                                          6  

За означенията в горните уравнения следва: 
𝑉, 𝑢, 𝑣, 𝑤  – вектора на скоростта на потока и неговите ортогонални проекци,m/s; 
T, T  – температура на потока и температура на матрицата, K; 
𝜌, λ, μ – плътност,kg/m3, топлопроводност,W/(m.K) и динамичен вискозитет,N.s/m2; 
𝜌 , λ  – плътност,kg/m3  и топлопроводност,W/(m.K) на матрицата; 
ℎ, ℎ   – специфична енталпия на потока и матрицата,J/kg. 

Начални и гранични условия 
Гранични условия на топлообмена между потока и матрицата на регенератора:  

                               𝑇 𝑇 , ;             𝑞 𝑞 , ,                                                                                            7    

където: 𝑞 – плътност на топлинния поток, W/m2, а индексът “w” се отнася за повърхността 
на канала. 

Численото симулиране стартира от състояние на топлинно равновесие (хомогенно 
начално температурно поле на матрицата и въздуха в канала), 

                                        𝑇 𝑥, 𝑦, 𝑧, 0 𝑇 𝑥, 𝑦, 𝑧, 0 𝑇 ,             0 𝑥 𝐿 .                                                            8    
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При превключване на потоците, температурното поле на регенератора в края на единия 
полупериод се използва като начално условие за изчисленията на следващия полупериод: 
                                                         𝑇 , 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝜏 𝑇 , 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝜏 0 ;
                                                        𝑇 , 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝜏 0 𝑇 , 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝜏 .

                                                                 9  

Граничните условия са периодични с постоянни във времето стойности:  
                                                    𝑇 0, 𝑦, 𝑧, 𝜏 Т , 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,         0 𝜏 𝜏 ;
                                                   𝑇 𝐿, 𝑦, 𝑧, 𝜏 Т , 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,           0 𝜏 𝜏 ;

                                                    10  

                                                 𝑢 , 0, 𝑦, 𝑧, 𝜏 𝑢 , 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,         0 𝜏 𝜏 ;
                                                𝑢 , 𝐿, 𝑦, 𝑧, 𝜏 𝑢 , 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,          0 𝜏 𝜏 ,

                                                    11  

където: u е скоростта на потока, m/s;   индексът “m” е за средната стойност на потока; 
  индексите “h” и “c” са за топлия и студен поток; 
  индексите “i” и “о” са за входящите и изходящите параметри на потока. 
През двата полупериода, които са с еднаква продължителност, 𝜏с 𝜏 , се подържат 

постоянни температури и обемни дебити на входящите топъл и студен въздушен поток. 
Процесът на последователно нагряване и охлаждане на матрицата продължава до момента 
на достигане на квазистационарен режим, при който се установява еднакво нестационарно 
температурно поле за съответните полупериоди.  

Топлофизични свойства на въздушния поток и материала на матрицата 
Термодинамични свойства на сух въздух при 𝑝 94659, 𝑃𝑎 за 273 Т, К 293, [10]: 

              𝜌 𝑝/𝑅𝑇;                                                               
                                        𝑐 0.00030231 Т 0.13378308 Т 1017.68074;

                                      𝜆 0.0000000533 Т 0.00011809 Т 0.00354;
                                              𝜇 3.96 10 Т 7.035 10 Т 6277 10 ;

                        12  

Топлофизични свойства на материала на матрицата (керамика – NiCrBSi), [9]: 
                                𝜌 2106.89 ;                                                   

                                  𝑐 4. 10 Т   0.99 Т  211.85;
                                                       𝜆 0.000121 Т   0.088764 Т  9.702645.

                              13  

Пояснителна схема на параметрите на модела и топлинните процеси в канала на регене-
ратора за полупериодите на топлия и студен поток е показана на Фиг. 2. 
 

 
Фиг. 2. Топлинна схема на процесите в канала на регенератора. 

 
Числени резултати 
Стойностите на параметрите на потоците на въздуха преминаващ през регенератора в 

представената симулация са: 
 Еднаква начална температура на матрицата и въздуха в канала  𝑇 𝑇 𝑇 273𝐾; 
 Постоянна по времето и сечението скорост на въздуха на входа на каналите за топлия 

и студения поток: 𝑢 , 0.7𝑚/𝑠. При тази скорост на въздуха на входа на канала, 
дебитът на всеки от двата потока за целия регенератор е 17 m3/h; 
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 Налягането на изхода на канала за топлия и студения поток е 𝑝 0 𝑃𝑎; 
 Постоянна по времето и сечението температура на входа Т , 293 𝐾; Т , 273 𝐾; 
 Еднаква продължителност на двата полупериода: 𝜏 𝜏 90𝑠. 
Численият метод за решаване на системата от диференциални уравнения е използваният 

от ANSYS/FLUENT  “ метод на крайните обеми ” [4,5]. Дискретизацията на пространствената 
област на матрицата и газа е показана на Фиг.3. Стъпката на дискретизация по времето е 0.5 
s. 

 
Фиг. 3. Изчислителна мрежа на канала (1 880 855 възли и 439 560 броя елементи). 

 
Резултати за разпределение на температурата на потока и матрицата по дължина на 

канала за три отделни момента от времето на всеки от двата полупериода са показани на 
Фиг.4. Температурата на въздуха е представена по дължина на оста на канала, а 
температурата на матрицата по линия минаваща аксиално по средата на адиабатната 
повърхност на стената на канала. През отоплителния период температурата на потока е по-
висока от температурата на матрицата и обратно през охладителния период. 

 

 
   

А) Отоплителен период  

 
Б) Охладителен период  

Фиг. 4. Разпределение на температурите на потока и стената по дължина на канала. 

𝜏 1𝑠 𝜏 45𝑠 

𝜏 1𝑠 𝜏 45𝑠 𝜏 90𝑠 

𝜏 90𝑠 
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Разликата в температурите на потока и стената дава представа за интензивността на 
топлообмена в регенератора в съответния момент от полупериода. Коефициентът на 
топлопредаване е другия параметър влияещ върху интензивността на топлообмена в канала 
е коефициента на топлопредаване между потока и стената на канала. Стойности на 
коефициента на топлопредаване, определен чрез температурните разлики между средната 
повърхностна температура на стените на канала, средно обемната и средно осова 
температура на потока,  са показани на Фиг. 5.  

 

            
   А) За средно обемна температура на потока   Б) За средно осова температура на потока 

Фиг. 5. Средни стойности на коефициента на топлопредаване в канала. 
 

Поведението на коефициента на топлопредване е показател за възможността той да се 
използва като параметър в аналитичните методи за оценка на ефективността на регене-
ратора. От графиката се вижда, че промените в стойностите на коефициента във времето са 
несъществени и използването му като параметър с постоянна стойност е допустимо. 
Коефициентите на топлопредаване от модела, осреднени за периодите са: за средно обемна 
температура на потока α , , 50.4 W/m K, α , , 49.4 W/m K и съответно за средно осова 

температура на потока α , , 32.5 W/m K, α , , 31.8 W/m K. 
Резултати за средната температура на въздушните потоци на входа и изхода на канала 

на матрицата в зависимост от времето са показани на Фиг. 6. Графиките обхващат времето в 
което регенератора преминава в квазистационарен режим (вижда се от диаграмата, че 
температурните криви за последните периоди са еднакви). 

 

 
Фиг. 6. Температурни криви на потоците на входа и изхода на канала. 
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Освен въздухообменните характеристики на регенератора, свързани с дебитите на 
въздушните потоци, съществена е способността му да възстановява топлината на 
отработения въздух. Тя се оценява от неговата ефективност и се пресмята чрез следния 
израз: 

𝜀
𝑄

𝑄
𝑊 𝜏 𝑇 , 𝑇 ,

𝑊 𝜏 𝑇 , 𝑇 ,

𝑊 𝜏 𝑇 , 𝑇 ,

𝑊 𝜏 𝑇 , 𝑇 ,
     ⟹    

1
𝜀

1
2

1
𝜀

1
𝜀с

 

Използвайки температурите на потоците за последните два периода от графиката на Фиг. 
6 е изчислена средна стойност на термичната ефективност на регенератора ε 67.813 %. 

Небалансираните стойности на водния еквивалент на потоците са съответно: 𝑊 4.555
10 𝑊 𝐾⁄ ;  𝑊 4.887 10 𝑊 𝐾⁄ . 

 
Заключение 
Разработеният симулационен модел на въздушен регенератор за енергоефективна 

вентилация на помещения отразява влиянието на всички съществени параметри върху 
топлообменните процеси в регенератора и позволява оценка на локални и средни стойности 
на голям набор от физични величини свързани с работата на регенератора. След процедури 
по допълнителна верификация и валидация, моделът би могъл да се използва за провеждане 
на числени експерименти с цел оптимизация на регенератора. Резултатите от него могат да 
послужат за получаване на опростени аналитични моделни уравнения, подходящи за 
инженерно-приложни методики и компютърни програми с цел оценка на работата на 
регенератора за продължителни времеви периоди при условия на работа близки до реалните, 
като не се отчита влиянието на влажния въздух върху матрицата. 
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Резултативно количество спестени емисии на въглероден диоксид при 
саниране на жилищна сграда при зимен режим 

 
Константин Шушулов, Момчил Василев 

 
Резюме: Представени са резултати от изследване за установяване на спестените 

вредни емисии при изпълнение на енергоефективни мерки за намаляване на разхода на 
енергия на жилищна сгради и отделените емисии на въглероден диоксид за 
производството на дограма и топлинна изолация. 

 
Ключови думи: енергия, икономия, вредни емисии 
 

Resulting amount of carbon dioxide emissions saved  
in residential buildings in winter 

 
Konstantin Shushulov, Momchil Vasilev 

 
Abstract: The results of a study for the determination of the saved emissions in the 

implementation of energy efficient measures for reducing the energy consumption of residential 
buildings and the emitted carbon dioxide emissions for the production of window and thermal 
insulation are presented. 

 
Увод: 
Стремежът към максимално намаляване на емисиите на въглероден диоксид през 

зимата, чрез пестене на енергия в сградния фонд се основава на три основни фактора: 
-полагане на топлинна изолация върху ограждащите конструкции; 
-подмяна на стара, дървена дограма с нови PVC или алуминиеви стъклопакети; 
-реконструкция или смяна на съществуващите сисеми и апарати за отопление. 
Известно е [2], че за постигане на референтните стойности на коефициента на 

топлопреминаване на външни стени и покриви при температура в помещението над 15 °C е 
необходима изолация с дебелина между 8 и 12 cm. Предимствата на EPS панелите са: 
намален разход на енергия за отопление, устойчиви са на влага и др. Основният недостатък 
е, че за производството им е необходимо голямо количество енергия, а също така и при пожар 
отделят гъст дим и отровни газове. При смяна на съществуващата дограма с PVC или 
алуминиеви стъклопакети се пести енергия от понижения коефициент на топлопреминаване 
и от инфилтрация на външен въздух, но за тяхното производство също е необходимо голямо 
количество енергия. 

В настоящата публикация е направен опит за сравнение между количеството отделени 
емисии на въглероден диоксид за производство на EPS панели и PVC профили и спестените 
емисии на СО2 след саниране на жилищна сграда. Потърсена е оптимална дебелина на 
топлинната изолация на стените, за да се постигне максимален ефект в съотношението 
отделени/спестени емисии СО2. В изследването не са включени вредните емисии, които се 
отделят при транспорт, както и някои спъстващи разходи за електричество, отопление и 
охлаждане в производствените помещения. 

За целта e моделирана и симулирана в средата ESP-r [1] шестетажна жилищна сграда. 
Отопляемата и площ е 1865 m2, а отопляемият обем е 5185 m3. Външните стени са 1167 m2 и 
са изградени от решетъчни тухли. Прозорците на  сградата са дървена дограма с обща площ 
308 m2. Покривът е плосък (студен) с коефициент на топлопреминаване U = 2,38 W/m2K. 
Отоплението се осъществява посредством  абонатна станция. Отоплението е 24 часа в 
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работни и почивни дни. Направен е график на обитателите, които са 40 човека и в работен 
ден са в разглежданите помещения  по 12 часа, а в почивните по 16 ч. Едновременната 
мощност за осветление е 3,2 W/m2, а на електрическите уреди влияещи върху топлинния 
баланс  е 8,3 Wm2. 

Климатичните данни са за град София. 
Изследването е направено за периода: от 1 януари до 31 декември. 
 
Условия на експеримента:  
Сградата се третира като многозонов обект със студен покрив. В сутерена е инсталирана 

абонатна станция.  
Температурата, която се поддържа в разглеждания обект е приета за зимен режим да е 

19°С. 
Старата дървена дограмата е с коефициент на топлопреминаване U = 2,44 W/m2K, а след 

подмяната с PVC профил с  U = 1,23 W/m2K.  
Коефициентът на топлопреминаване на външните стени е U = 1,32 W/m2K. Изследвани са 

следните дебелини на топлинна изолация на външните стени: 2,5, 5 и 10 cm, а на покрива 
съответно - 2,5, 5 и 12 cm. 

Подът към неотопляемия сутерен е с коефициент на топлопреминаване U = 0,31 W/m2K. 
Площите на покрива и на пода към неотопляемия сутерен са 288 m2. 

За производството на топлинната изолация на стени EPS и на покрив XPS е прието, че се 
използва енергия получена от газ. Генерираните емисии на СО2 при производството на един 
кубик изолация е 0,123 t/m3, а за квадратен метър стъклопакет е 0,251 t/m2. 

На фиг.1 е показан модел на сградата. 
 

 
Фиг. 1 Модел на жилищна кооперация на шест етажа 

 
Получени резултати от симулацията:  
А. Съществуващо положение 
В таблица 1 са представени резултати за годишния разход на енергия за сградата при 

съществуващо положение. 
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Таблица 1 
Потребена енергия за сградата 

 
 
Б. По норми  
В таблица 2 са представени резултати за годишния разход на енергия за сградата при 

нормативни изисквания за такъв тип сгради. 
Таблица 2 

Потребена енергия по норми 

 
 
Анализът на резултатите показва, че спестената енергия за отопление е 153 908 kwh/y,  а 

спестените емисии на СО2 са около 44,63 t/y. 
За полагане на топлинна изолация с дебелина 10 cm са необходими 1167 м2 EPS панели, 

а отделеното количество на CO2 за тяхното производство е 14,35 t.  За покрива и за дограмата 
ще се получат съответно стойности: 3,93 t и 77,17 t. 

 
В. При полагане на топлинна изолация на покрива и на стените с дебелина 5 cm 
В табл. 3 са представени резултатите получени от средата ESP-r за годишния разход на 

енергия за отопление при 5 cm топлинна изолация.  
  

първична екологичен

kWh/m2y енергия[kWh/y] еквивалент [t/y]

112,51 209824,85 Q H,m = ((QH,nd )/(ηexηdxηaxηg))        [kWhy] 272772,31 60,85
0,71 1324,80 Вентилатори и помпи отопление 3974,4 1,09

0,00 0,00 Q C= ((QC,nd + QC,w)/(ηexηdxηaxηg))   [kWhy] 0 0
0,00 0,00 Вентилатори охлаждане 0 0

18,89 35224,46 Qw,m=(Qw,nd/(η,d x η,a x η,g))+Esys  [kWhy] 45791,80 10,22

5,60 10440,00 Осветление 31320 8,55
26,49 49395,00 Влияещи на топлинния баланс 148185 40,45
0,00 0,00 Невлияещи на топлинния баланс 0 0

Обща брутна потребна енергия за сградата  kWhy

1. Брутна потребна енергия за отопление и вентилация - годишно

3. Брутна потребна енергия за БГВ - годишно

2. Брутна потребна енергия за охлаждане и вентилация - годишно

4. Потребна енергия (електро) - годишно

първична екологичен

kWh/m2y енергия [kWh/y] еквивалент [t/y]

29,98 55916,99 Q H,m = ((QH,nd )/(ηexηdxηaxηg))        [kWhy] 72692,09 16,22
0,71 1324,80 Вентилатори и помпи отопление 3974,4 1,09

0,00 0,00 Q C= ((QC,nd + QC,w)/(ηexηdxηaxηg))   [kWhy] 0 0
0,00 0,00 Вентилатори охлаждане 0 0

18,89 35224,46 Qw,m=(Qw,nd/(η,d x η,a x η,g))+Esys  [kWhy] 45791,80 10,22

5,60 10440,00 Осветление 31320 8,55
26,49 49395,00 Влияещи на топлинния баланс 148185 40,45
0,00 0,00 Невлияещи на топлинния баланс 0 0

Обща брутна потребна енергия за сградата  kWhy

1. Брутна потребна енергия за отопление и вентилация - годишно

3. Брутна потребна енергия за БГВ - годишно

2. Брутна потребна енергия за охлаждане и вентилация - годишно

4. Потребна енергия (електро) - годишно
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Таблица 3 
Потребена енергия за отопление на сградата 

 
 
Спестената енергия за отопление ще е 140 664 kWh/y, a емисиите на СО2 ще бъдат 

снижени с 40,79 t/y. Отделените емисии за производството на изолационните материали и за 
дограмата ще бъдат 86,12 t. 

 
Г. При полагане на топлинна изолация на покрива и на стените с дебелина 2,5 cm 
В табл. 4 са представени резултатите получени от средата ESP-r за годишния разход на 

енергия за отопление при 2,5 cm топлинна изолация.  
Таблица 4 

Потребена енергия за отопление на сградата 

 
 
Спестената енергия за отопление ще е 123 557 kWh/y, a емисиите на СО2 ще бъдат 

снижени с 35,83 t/y. Отделените емисии за производството на изолационните материали и за 
дограмата ще бъдат 81,64 t. 

Д. При полагане на топлинна изолация на стените с дебелина 2,5; 5 и 10 cm, без 
подмяна на дограма и без полагане на топлоизолация на покрива 

На съществуващата сграда при полагане само на топлинна изолация на стени  с различна 
дебелина се получават следните резултати: 

първична екологичен

kWh/m2y енергия [kWh/y] еквивалент [t/y]

37,08 69161,22 Q H,m = ((QH,nd )/(ηexηdxηaxηg))        [kWhy] 89909,59 20,06
0,71 1324,80 Вентилатори и помпи отопление 3974,4 1,09

0,00 0,00 Q C= ((QC,nd + QC,w)/(ηexηdxηaxηg))   [kWhy] 0 0
0,00 0,00 Вентилатори охлаждане 0 0

18,89 35224,46 Qw,m=(Qw,nd/(η,d x η,a x η,g))+Esys  [kWhy] 45791,80 10,22

5,60 10440,00 Осветление 31320 8,55
26,49 49395,00 Влияещи на топлинния баланс 148185 40,45
0,00 0,00 Невлияещи на топлинния баланс 0 0

Обща брутна потребна енергия за сградата  kWhy

1. Брутна потребна енергия за отопление и вентилация - годишно

3. Брутна потребна енергия за БГВ - годишно

2. Брутна потребна енергия за охлаждане и вентилация - годишно

4. Потребна енергия (електро) - годишно

първична екологичен

kWh/m2y енергия [kWh/y] еквивалент [t/y]

46,26 86267,83 Q H,m = ((QH,nd )/(ηexηdxηaxηg))        [kWhy] 112148,18 25,02
0,71 1324,80 Вентилатори и помпи отопление 3974,4 1,09

0,00 0,00 Q C= ((QC,nd + QC,w)/(ηexηdxηaxηg))   [kWhy] 0 0
0,00 0,00 Вентилатори охлаждане 0 0

18,89 35224,46 Qw,m=(Qw,nd/(η,d x η,a x η,g))+Esys  [kWhy] 45791,80 10,22

5,60 10440,00 Осветление 31320 8,55
26,49 49395,00 Влияещи на топлинния баланс 148185 40,45
0,00 0,00 Невлияещи на топлинния баланс 0 0

Обща брутна потребна енергия за сградата  kWhy

1. Брутна потребна енергия за отопление и вентилация - годишно

3. Брутна потребна енергия за БГВ - годишно

2. Брутна потребна енергия за охлаждане и вентилация - годишно

4. Потребна енергия (електро) - годишно
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- 10 cm – спестената енергия за отопление е 57 729 kWh и съответно спестените 
емисии СО2 са 16,75 t/y, а вредните емисии за производството на топлинната изолация са 
14,35 t. 

- 5 cm - спестената енергия за отопление е 48 369 kWh и съответно спестените вредни 
емисии са 14,03 t/y, а вредните емисии за производството на топлинната изолация са 7,17 t. 

- 2,5 cm - спестената енергия за отопление е 36 522 kWh и съответно спестените  
емисии СО2 са 10,59 t/y, а вредните емисии за производството на топлинната изолация са 
3,59 t. 

Анализът на резултатите потвърждава [3,4], че съществено снижение на спестеното 
количество енергия за отопление, съответно и на емисии СО2 не се наблюдава след 4-5 cm 
топлинна изолация върху външните стени. 

 
Заключение:  
Въпреки ограничеността на експеримента, резултатите показват влияние на дебелината 

на топлинната изолация върху спестени/вложени емисии СО2. При съществуващите 
нормативни изисквания за жилищни сгради, отделените емисии на въглероден диоксид при  
производство на топлинна изолация и нови стъклопакети е около 95 t, а спестените емисии 
за отопление на разглежданата сграда са 45 t. Тези резултати показват, че след втората 
година ще има реално спестяване на емисии СО2. Ако се включат и емисиите отделени за 
транспорт и други съпъстващи разходи в производството (осветление, отопление и 
охлаждане в производствените помещения),  спестяването ще започне около четвъртата или 
петата година. Най-много емисии на въглероден диоксид се отделят за производството на 
стъклопакети. Необходимо е да се използват рециклирани стъкла, с които разходът на 
енергия в производството на нови стъкла намалява с около 40%. Въпреки изложеното е 
видно, че е необходимо да се предприемат енергоефективни мерки за намаляване на 
енергията за отопление при стари сгради. 
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Числено изследване на отворена стена на Тромб с воден акумулатор в 
режим на подаване на външен въздух чрез естествена вентилация 

  
Георги Томов 

 
Представени са резултати от числено изследване на отворена стена на Тромб с воден 

акумулатор в режим на подаване на външен въздух при естествена вентилация. Варирани 
са  геометрията на стената и размерите на вентилационните отвори. Целта е да бъде 
осигурена кратност на въздухообменa ограничаваща риска от поява на симптомите на 
„болната сграда“.  

 
Ключови думи: отворена стена на Тромб, воден акумулатор, естествена конвекция  
 

Numerical study of an open Trombe wall with water heat storage 
 in fresh air natural ventilation  mode  

 
Georgi Tomov 

 
The current paper presents results from a numerical research on an open Trombe wall with 

water heat storage in fresh air natural ventilation mode. The geometry of wall and the area of the 
ventilation openings have been varied. The aim is to provide air exchange rates limiting the risk of 
the "sick building" symptoms.  

 
Key words: open Trombe wall, water heat storage, natural ventilation 
 
Въведение  
Изследвани са топлопреносните процеси в отворена стена на Тромб с воден акумулатор 

в режим на подаване на външен въздух в помещението чрез естествена вентилация. 
Определени са дебитите, температурите на подавания въздух и усвоената от него топлина. 
Направена е оценка на  ефективността при оползотворяване на топлината от слънчевото 
греене.   

Параметри на стената на Тромб:  

1. Климатична зона – София (ASHRAE Зона 5);  

2. Ориентация – юг; площ – 2.88 m²;  

3. Прозрачния елемент – двa броя плоско стъкло с коефициент  на енергопреминаване  

 ggl=0.8 и излъчвателна способност εgl=0.84;  

4. Абсорбиращ елемент – алуминиево фолио покрито с черна боя мат.  

4. Акумулиращ елемент – воден слой с дебелина 0.050m;  

5. Конструктивен елемент – армиран бетон с дебелина 0.150 m; вътрешна изолация с  

 дебелина 0.150 m и топлопроводност λ = 0.032 W/mK;  

6. Разстояние между прозрачния и акумулиращия елементи 0.060m;  

7. Вентилационни отвори – долен и горен шлиц по цялата широчина на стената.   
 
Варирани фактори:  

1. Фактор на стената  
B

H
Fw  ,        (1) 
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където: Н – височина на стената, m;  
         В – широчина на стената, m; 

2. Фактор на отворите 
H

h
Fv  ,  (

Aw

Av
Fv  )     (2) 

където: h - височина на вентилационните отвори,  m;  
   Н - височина на стената, m; 
  Av -  площ на вентилационните отвори; 
  Aw – площ на стената.  
 
 Aw = 2.88 m²;  
 Av = 0.20; 0.15; 0.10; 0.075; 0.05 m²;  
  𝐹𝑤  0.50 (1.2/2.4); 0.75 (1.47/1.96); 1.00 (1.7/1.7); 1.33 (1.96/1.47); 2.00 (2.4/1.2);  
 𝐹𝑣  0.069; 0.052; 0.035; 0.026; 0.017; 0.009. 
 
Експериментално изследване 
Съгласно принципната схема на отворената стена на Тромб [4] и на основата на съставен 

модел [1] на енергопреносните процеси базиран на TRNSYS [5] е осъществен числен 
експеримент за месеците октомври, ноември, декември, януари, февруари, март и април при 
цитираните параметри и пълно комбиниране на факторите. На базата на направенa оценка 
за значимост на параметрите на стената [3] са избрани конструкцията и варираните величини. 
Получени са резултати за дебит и температура на подавания в помещението въздух, въз 
основа на което са изчислени усвоената топлина и термичната ефективност ηthermal % [2]. 
Оценени са възможностите за осигуряване на минимална кратност на въздухообмен n=0.62, 
намаляваща вероятността за поява симптоми на „болната сграда“ два пъти [6]. 

 
На фиг.1 са показани осреднени за периода от отомври до април масов дебит на 

подавания въздух mav в зависимост от Фактора на отворите Fv, при различните Фактори на 
стената Fw. С увеличаване на Fv (по-голяма площ на отворите) дебитът на въздуха расте. 
При по-големи стойности на Fw дебитите са по-високи за стойности на Fv по-малки от 0.060, 
където кривата за  Fw = 1.33 пресича тази за Fw = 2.00. Това може да бъде обяснено с факта, 
че при по-голямата височина на стената се увеличава пътят на въздуха и оттам – 
аеродинамичното съпротивление.  

 
На фиг.2 са показани средните за периода от отомври до април температури на подавания 

в помещението въздух tav, °C в зависимост от Фактора на отворите Fv, при различните 
Фактори на стената Fw. С увеличаване на Fv (по-голяма площ на отворите) температурата 
намалява, тъй като е обратно пропорционална на дебита, което обяснява и по-високите й 
стойности за кривите с по-малки стойности на Fw. Наблюдаваме пресичане на кривата за  Fw 
= 1.33 и тази за Fw = 2.00, което е аналогично на пресичането на кривите на дебитите.  
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Фиг.1 Среден за периода масов дебит на въздуха в зависимост от   
Фактора на отворите Fv, при различни Фактори на стената Fw 

 

 

Фиг.2 Средна за периода температура на подавания в помещението въздух в зависимост от  
Фактора на отворите Fv, при различни Фактори на стената Fw 
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Фиг.3 Средна за периода месечна топлина усвоена от подавания в помещението въздух в 
зависимост от  Фактора на отворите Fv, при различни Фактори на стената Fw 

 

 

Фиг.4 Средна за периода термична ефективност в зависимост от   
Фактора на отворите Fv, при различни Фактори на стената Fw 
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На фиг.3 и фиг.4 са показани съответно среднените за периода от отомври до април 
стойности на усвоената от подавания в помещението въздух топлина Qav, kWh и термичната 

ефективност ηthermal.av, % в зависимост от Фактора на отворите Fv, при различните Фактори 
на стената Fw.  Топлината е в правопропорционална зависимост от дебита и температурата 
и кривите имат характера на кривите за дебит, като се наблюдава същото пресичане на 
кривата за  Fw = 1.33 и тази за Fw = 2.00 при стойности за  Fv > 0.060. Термичната ефективност 
е в правопропорционална зависимост от усвоената топлина, което е видно и от характера на 
кривите им.  

 

 

Фиг.5 Температури на стената при Fw=2.0, Fv=0.069 
 

 

Фиг.6 Параметри на стената при Fw=2.0, Fv=0.069 
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Средните параметри на стената за всеки отделен месец от периода при Fw=2.0, Fv=0.069 
са показани на фиг.5 и фиг.6. Температурите на стената, както и температурата и дебита на 
подавания в помещението въздух са в зависимост от интензитета на слънчевото греене и 
температурата на външния въздух и варират в сравнително широк диапазон. Термичната 
ефективност варира в рамките на 1.7%, като най-високата й стойност 46.2% е за месец 
февруари, когато температурите на външния въздух са ниски, а интензитета на слънчевото 
греене – относително висок.   

 

 

Фиг.7 Температури на стената при Fw=1.33, Fv=0.069 
 

 

Фиг.8  Параметри на стената при Fw=1.33, Fv=0.069 
 

Средните параметри на стената за всеки отделен месец от периода при Fw=1.33, 
Fv=0.069 са показани на фиг.7 и фиг.8. Стойностите са близки до тези при Fw=1.33, като 
термичната ефективност е с 0.5% по-висока и варира в рамките на 2.0%.  
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На фиг.9 са показани стойностите на обема на помещенията, за които различните 
конфигурации на стената на Тромб и  двете най-ефективни конструкции на отворите могат да 
осигурят кратност на въздухообмена n=0.62.  

 

 

Фиг.9  Обем на помещението с осигурена кратност на въздухообмена n=0.62    
 
Заключение  
При отворена стена на Тромб в режим на естествена вентилация при режим на подаване 

на пресен въздух дебитът на въздуха зависи преди всичко от площта на вентилационните 
отвори (Фактор на отворите Fv) и в значително по-малка степен от геометрията на стената 
(Фактор на стената Fw). Съоръжението с площ 2.88 m² може да осигури кратност на 
въздухообмен n=0.62, при която вероятността за появяване на симптоми на болната сграда 
намаляват 2 пъти [6], за помещения от 112 до 135 m³ (приблизително от 37 до 45 m²).  
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Анализ на енергопотреблението в промишлени системи 
 

Красимир Иванов, Станислава Ташева 
 

Резюме: На база обследвания на промишлени системи е представен анализ на 
енергопотреблението от различни сфери на производството - машиностроене, 
хранително-вкусова, добивна и производствена промишленост. Представен е 
специфичният разход на електроенергия в зависимост от крайната продукция на 
предприятието, определена е спестената крайна и първична енергия за 
машиностроително предприятие, както и емисиите на СО2. Изведено е регресионно 
уравнение за прогнозно определяне на електроенергията в зависимост от 
преработваната продукция на промишлена система в областта на машиностроенето.   

 
Ключови думи: енергийна ефективност, промишлени системи, енергопотребление. 
 

Analysis of energy consumption in industrial systems 
 

Krasimir Ivanov, Stanislava Tasheva 
 

Abstract: On the basis of industrial systems surveys, an analysis of the energy consumption in 
different spheres of production - machine building, food processing, mining and manufacturing is 
presented. The specific consumption of electricity depends on the final output of the plant, the 
ultimate and primary energy savings for a machine tool as well as CO2 emissions are determined. A 
regression equation for prognostic determination of electricity in dependence on the processed 
output of an industrial system in the field of machine building is presented. 

 
Key words: energy efficiency, industrial system, energy consumption 
 
Въведение:  
Съгласно Закона за енергийна ефективност на Р България [8], предприятията с обща 

годишна консумация над 3000 MWh са длъжни да осигурят управление на енергийната 
ефективност чрез: ежегодно изготвяне на планове и програми за повишаване на енергийната 
ефективност в съответствие с докладите от извършените обследвания;  осъществяване на 
мерките, предвидени в плановете и програмите за повишаване на енергийната ефективност; 
представяне в агенцията устойчиво енергийно развитие на информация за ефекта от 
изпълнените мерки и за очаквания ефект от изпълнението на мерките, предвидени в 
плановете и програмите за повишаване на енергийната ефективност; определяне най-малко 
на един служител, в чиято длъжностна характеристика се включва изпълнението на 
задълженията, отразени по-горе. 

Енергийната ефективност е определена в Директивата на енергоемките продукти 
2005/32/ЕС [6], като съотношение между резултата от дадена производителност, услуга, стоки 
или енергия и вложеното количество енергия. Количеството консумирана енергия може да се 
отнесе за едно производство към крайно получения продукт, което в промишлеността е 
известно като специфичен разход на енергия за продукция [10, 12, 16]. 

Българската национална политика следва дефинираните приоритети и дългосрочни цели 
на Европейската политика по енергийна ефективност. Отправната точка на Европейската 
енергийна политика е в няколко приоритетни направления: Овладяване на негативните 
промени в климата; Намаляване енергоемкостта на икономиката и увеличаване на 
енергийната ефективност, включително към енергийно независими сгради; Ограничаване на 
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външната зависимост на Европейския съюз (ЕС) от вносни енергийни ресурси; Насърчаване 
на икономическия растеж и заетостта, като по този начин да се обезпечи сигурна и достъпна 
енергия за потребителите [7].  

Тези приоритети са непостижими без наличието на развит вътрешен енергиен пазар. 
Устойчивото енергийно развитие е изведено като център на енергийната политика и 
постигането му е обвързано с дългосрочни количествени цели до 2020 г.[7,8].  

Енергийната стратегия е насочена към преодоляване на основните предизвикателства 
пред българската енергетика към настоящия момент, а именно:  

1) Високата енергийна интензивност на брутния вътрешен продукт (БВП). Въпреки 
положителната тенденция за подобряване, енергийната интензивност на националния БВП е 
с 89% по-висока от средната за ЕС (при отчитане на паритета на покупателната способност); 

2)  Високата зависимост от внос на енергийни ресурси: България осигурява 70% от 
брутното си потребление чрез внос. Зависимостта от внос на природен газ, суров нефт и 
ядрено гориво е практически пълна и има традиционно едностранна насоченост от Руската 
Федерация; 

3)  Необходимостта от екологосъобразно развитие: Светът е изправен пред 
предизвикателствата от промените в климата, повлияни от нарастването на обема на 
емисиите от парникови газове [7,8]. 

Съгласно [17] се определят показателите за разход на енергия на предприятия, 
промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление „Енергийните 
характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено 
осветление, условията и редът за извършване на обследване за енергийна ефективност 
на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление и 
условията и редът за изготвяне на оценка на постигнатите им енергийни спестявания“.  

Редица автори [1, 4,  5, 10, 12, 14, 15] дават основните приоритети на енергийната 
ефективност както за сгради, така и за промишлени системи, и екологичния ефект от 
внедряването на енергоспестяващи мерки отнесени към спестените емисии СО2. В част от 
публикациите са представени различни решения за енергийна ефективност на обществени 
сгради [2, 3, 4], а също така и за промишлени предприятия в различни сфери на 
промишлеността [9, 13, 14]. 

В [11]  е представена последователността на енергийния одит за промишлена система и 
пример на такава от химическата промишленост, а също така съгласно [10,  13, 16] е описана 
методика за определяне на специфичния разход електроенергия, спестената крайна и 
първична енергия и спестените емисии на СО2. 

В настоящата статия е представен анализ на енергопотреблението в промишлени 
системи. За производствено предприятие от сферата на машиностроенето е определен 
специфичния разход на електроенергия, спестената крайна и първична енергия, и емисиите 
на СО2. За същото предприетие е изведено регресионно уравнение за прогрозиране на 
годишната консумация на електроенергия. За предприятия от хранително-вкусовата, 
добивната и производствената промишленост е даден специфичния разход на 
електроенергия в зависимост от единица произведена продукция. 

 Материали и методи: За анализа на енергопотреблението са използвани доклади от 
обследване на промишлени системи в сферата на машиностроенето, хранително-вкусовата, 
мебелната, добивната и производствената промишленост.  

Съгласно методиката на математичното описание на метода за оценка на енергийните 
спетявания и екологичния ефект от прилагане на едични енергоспестяващи мерки или пакет 
от мерки в даден период от време е използван алгоритам, представен в [10, 13, 16]. 

Изведено е регресионно уравнение за определяне на разхода на средно годишно 
консумираната електроенергия в зависимост от обработената продукция, с което е 
пресметнато прогнозно очаквания разход на електроенергия, и е определен корелационния 
коефициент на уравнението с програмния продукт Microsoft Origin 6. 

Резултати и обсъждане: На база представени данни за енергопотреблението на 
машиностроително предприятие за 4 години (2006-2009 г.) и енергопотреблението за 2015 г. 
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спрямо тарифните зони, данните за обработваната продукция и крайно произведените 
продукти е определен специфичния разход на електроенергия (от два енергийни източника – 
електрическа енергия и природен газ). Изчислена е  общата спестена крайна енргия при 
производството на крайния продукт за отчетния период, както и общо спестената първична 
енергия, изчислен е също и екологичния ефект от спестените емисии. Резултатите от 
изчисленията са представени в табл. 1.  

На фиг. 1 е представена зависимостта на средния разход на консумираната 
електроенергия от двата източника в зависимост от количеството на обработения метал, 
както и прогнозната стойност на електроенергия, изчислена от следното регресионно 
уравнение (1), с коефициент на корелация (R2 = 0,929):  

 
y = 18,58 +0,60.x                                                                                                                          (1) 
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Фиг.1 Количество на потребена електроенергия в зависимост от обработения метал 

 
На фиг. 2 е представено общото количество електроенергия за същото 

машиностроително предприятие за 2015 г. в зависимост от месечното потребление. 
Представената корелационна зависимост, с изведено уравнение позволява да се направи 
съпоставка на енергопотреблението след внедряване на част от мерките, посочени в доклада 
за обследване.  
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Таблица 1 
Специфичен помесецен разход  на електроенергия, спестена крайна и първична енергия и спестени емисии СО2 за 

машиностроително предприятие 
Специфичен разход на електроенергия по 

години,   МWh/t 
Спестена крайна енергия по години, 

MWh 
Спестена първична енергия по години, 

MWh 
Спестени емисии СО2 по 

години, t CO2/MWh 
Месец 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 

Януари 2.96 2.66 2.67 0.48 3269.24 1998.87 2964.99 1721.53 1023.79 254.31 287.53 633.33 3.92 0.93 1.47 2.72 
Февруари 3.51 2.73 2.38 3.01 4944.29 3186.69 5927.21 2609.25 1641.31 1029.53 1970.50 652.14 6.40 3.92 8.09 2.85 
Март 3.16 2.42 1.82 1.80 3799.43 2266.25 4560.38 1761.11 1596.50 1016.16 1852.35 589.59 5.78 3.49 7.27 2.47 
Април 2.39 1.40 1.47 1.90 2894.23 2051.07 3497.89 974.29 1558.85 1342.44 1512.85 211.87 5.49 4.71 5.86 0.93 
Май 1.74 1.36 1.07 2.34 2988.40 2173.62 2275.78 513.01 1897.22 1380.11 1058.38 50.35 6.75 4.88 4.08 0.24 
Юни 1.54 1.54 1.59 1.97 3302.74 2397.40 1932.22 599.77 2227.65 1549.05 810.23 67.18 7.96 5.42 3.02 0.33 
Юли 1.53 1.37 1.03 1.52 2316.87 1612.98 1527.72 523.25 1553.96 1046.13 670.20 79.45 5.46 3.58 2.56 0.38 
Август 1.57 1.22 0.69 1.96 1374.53 1189.72 1253.11 319.58 894.62 788.16 629.47 45.22 3.15 2.73 2.43 0.20 
Септември 1.33 1.26 1.72 1.06 2153.61 1764.80 1227.35 605.34 1481.66 1166.17 381.24 106.07 5.25 4.05 1.36 0.51 
Октомври 1.69 1.28 1.67 1.65 2721.55 2271.10 1623.22 873.31 1856.74 1555.72 638.32 128.31 6.54 5.46 2.37 0.60 
Ноември 1.75 2.33 1.81 1.93 3778.05 2440.45 1533.55 1287.04 2227.59 1108.06 584.98 342.52 8.15 3.85 2.20 1.45 
Декември 4.10 3.55 3.75 5.08 4328.18 2703.15 1759.66 1347.03 2094.13 1299.72 670.82 267.11 7.83 4.78 2.62 1.16 

Общо  27.26 23.13 21.68 24.70 37871.12 26056.10 30083.08 13134.52 20054.03 13535.57 11066.87 3173.13 72.68 47.79 43.33 13.83 
 

 
 
 



Енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия  147 

 
Фиг. 2 Общо количество потребена електроенергия за периода 02.2015-01.2016 г. 

 
Както се вижда от данните на фиг. 2, месечното потребление на електрическа енергия 

зависи от количеството произведена продукция. Нейното количество обаче не отразява точно 
каква е зависимоста на консумираната електроенергия, тъй като част от обработения метал 
е възможно да не достигне до краен продукт. Поради това трябва да се търси по точно 
отразяване на консумираното количество електроенергия, свързано с количеството на 
обработен метал и получения краен продукт.  

В табл. 2 е представен общият разход на електроенергия за предприятие за замразяване 
и съхранение на замразени хранителни продукти, а също и специфичният разход на 
електроенергия за единица продукция за 3 години (2005 -2007 г.). Електрическата  енергия  е  
основно  за студопроизводство,  като малка  част  от нея се  използва  за  осветление,  
отопление  и захранване на спомагателни съоръжения. 

Таблица 2 
Общ и специфичен разход електроенергия  на предприятие за замразяване и 

съхранение на замразени хранителни продукти 

Общ разход на електроенергия по години, 
 MWh 

 Специфичен  разход  на  
електроенергия  за  охлаждане и 

съхранение на единица продукция 
по години, MWh/t 

Година 
2005 2006 2007 2005 2006 2007 

Месец 
Януари 236,635 252,447 253,514 71.77 44.95 648.37 
Февруари 254,435 243,426 215,379 223.38 201.68 295.04 
Март 259,646 248,320 226,733 348.05 355.25 246.72 
Април 243,575 236,480 283,209 195.02 170.50 254.00 
Май 260,054 252,480 246,110 218.72 218.98 180.56 
Юни 263,679 256,000 252,185 267.42 214.95 276.52 
Юли 277,309 268,480 232,260 249.38 197.12 349.26 
Август 300,925 292,160 254,513 338.50 342.91 378.74 
Септември 225,446 218,880 223,689 356.72 329.14 257.71 
Октомври 284,374 276,480 249,512 98.16 83.63 994.07
Ноември 268,015 260,209 277,722 88.98 79.55 240.04 
Декември 255,921 248,467 287,064 70.39 394.39 168.66 

Общо 3130,014 3053,829 3001,890 2526 2633 4290 

y = ‐14467x + 714659
R² = 0.1873
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В табл. 3 е представен средногодишният разход на електроенергия за предприятие, 
свързано с производството на полиетиленови материали и специфичният разход на 
електроенергия за три години (2006-2008 г.). 

Таблица 3 
Среден годишен и специфичен разход на електроенергия за предприятие 

произвеждащо полиетиленови материали 

Година 
Среден годишен 

разход на 
електроенергия, MWh 

Крайно произведена 
продукция,t 

Специфичен разход на 
електроенергия за единица 

произведена продукция, MWh/ t 

2006 30144.27 8212 3.67 

2007 18479.41 3761 4.91 

2008 23744.92 6257 3.79 

 
В табл. 4 е представен средногодишният разход на електроенергия за преприятие, 

свързано с производството на сол и специфичният разход на електроенергия за три години 
(2008-2010 г.). Основно потреблението на електроенергия е от помпените агрегати, 
осигуряващи производствения процес. 

Таблица 4 
Среден годишен и специфичен разход на електроенергия за предприятие 

произвеждащо сол  

Година 
Среден годишен разход 
на електроенергия, MWh 

Крайно 
произведена 
продукция,m3 

Специфичен разход на 
електроенергия за единица 

произведена продукция, kWh/ m3 

2008 20148 6543195 30,60 

2009 13453 4292385 31,11 

2010 18528 6149646 30,04 

 
Специфичният разход на електроенергия за единица продукция, независимо от вида на 

предприятието (дали е в сферата на машиностроене, хранително-вкусовата, добивна или 
производствена промишленост), се влияе преди всичко от крайната производствена 
продукция, която е непосредствено свързана с обработвания първоначален продукт 
(материал) за получаването й. Основно върху стойността на потребената електрическа 
енергия влияе производствената програма на предприятието и в по-малка степен годишният 
сезон и оборудването (машините за производство на продукцията).  

 
Заключение:  
Вследствие на обследването на промишлени системи може да се намалят разходите за 

електроенергия, като предписание на енергоспестяващи мерки, които са внедрени в 
промишлената система. Това позволява да се търсят и нови начини за намаляване на 
енергийните разходи на промишлените системи.   
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 Моделиране на работните характеристики на хладилен компресор с 
честотно управление на оборотите 

 
Светослав Влашки, Борислав Станков 

 
Представеният подход дава възможност за определяне на работните 

характеристики на хладилен компресор с честотно управление на оборотите при 
различни режими и работни условия, без да изисква информация за конструктивните 
параметри на компресора. В основата е регресионен модел, изведен на база ограничен 
набор от данни. Разработеният алгоритъм е имплементиран в MATLAB. 

 
Ключови думи: хладилен компресор; честотно управление; мапинг; регресионен 

модел; MATLAB. 
 

Performance mapping of a variable speed refrigeration compressor  
 

Svetoslav Vlashki, Borislav Stankov 
 

The herein presented approach allows for performance mapping of a variable-speed 
refrigeration compressor under different regimes and operating conditions, without requiring 
information about its construction parameters. At the core of the approach is a regression model 
trained on a limited set of data. The developed algorithm is implemented in MATLAB. 

 
Keywords: refrigeration compressor; frequency control; performance mapping; regression 

model; MATLAB. 
 
Увод 
Разработването и проектирането на хладилни и термопомпени системи, както и 

диагностиката и анализът на съществуващи такива, изискват изчисления за хладилната и 
консумираната мощност на съответните хладилни компресори. За тази цел по-голямата част 
от производителите предоставят таблици и полиномни зависимости, в съответствие с 
действащите международни стандарти [1,2], както и софтуерни програми, служещи за 
определяне на характеристите на компресора. 

Съществено ограничение при използването на таблици и стандартни полиномни 
зависимости представлява фактът, че отчетените или изчислените чрез тях стойности са 
валидни само и единствено при номинални работни условия, дефиниращи еднозначно 
входящото състояние на компресора. Това не позволява определянето на характеристиките 
на компресора при конкретни работни условия. В много случаи липсва и софтуерна програма, 
чрез която да бъдат извършени съответните изчисления. Също така, в зависимост от 
конфигурацията на хладилната система са налице режими, при които не могат да бъдат 
използвани наличните софтуерни програми. 

В литературата са представени три основни групи математически модели, служещи за 
описване на работните характеристики на хладилни компресори - геометрични, полу-
емпирични и емпирични [3]. Основен недостатък на тези модели е, че изискват подробна или 
частична информация за конструктивните параметри на компресора, свойствата на 
хладилното масло и т.н., която в повечето случаи не е налична. Особена трудност 
представлява описването на характеристиките на компресори с честотно управление на 
оборотите, поради нелинейния характер на изменение на техните работни коефициенти като 
функция от оборотите на въртене. 
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Настоящият доклад представя подход за моделиране (или т.нар. мапинг) на 
работните характеристики на такъв тип хладилен компресор. В основата е регресионен 
модел, изведен на база ограничен набор от данни, предоставени от производителя на 
компресора. Важна особеност е, че моделът не изисква информация за конструктивните 
параметри на компресора. 

 
Регресионен модел 
Обект на анализа е ротационен хладилен компресор с безчетков правотоков 

електромотор (BLDC) с честотно управление на оборотите, предназначен за работа с 
хладилен агент R744 (CO2) в подкритичен и транскритичен режим. За да може използваният 
модел да бъде валиден при различни работни условия, характеристиките на компресора се 
описват посредством два коефициента - обемната ефективност ηV и обобщената ефективност 
ηC. Обемната ефективност се дефинира като отношение на реалния обемен дебит на 
хладилния агент, V̇act [m3/s], и геометричния обемен дебит V̇geo [m3/s], който е конструктивна 
характеристика на компресора, и представлява произведение на коефициентите, отчитащи 
загубите от обратно разширение, неплътности, топлообмен и падове на налягане [4]: 

𝜂
𝑉

𝑉
𝜂 𝜂 𝜂  (1) 

Обобщената ефективност се дефинира като отношение на пълната работа при 
изоентропно сгъстяване и реалната консумирана мощност и представлява произведение на 
коефициентите, отчитащи термодинамичните загуби при процеса на сгъстяване, загубите от 
триене в работния механизъм и електрическите загуби в електромотора на компресора [4]: 

𝜂  
𝑚 ℎ ℎ

𝑃
𝜂 𝜂 𝜂 , (2) 

където ṁ [kg/s] е масовият дебит на хладилния агент, а h1 и h2s [kJ/kg] са специфичните 
енталпии на хладилния агент съответно на входа и на изхода на компресора при изоентропно 
сгъстяване. 

 
Един подход представен в литературата е изразяване на обемната и обобщената 

ефективност на компресора като функция от отношението на сгъстяване [4]. Предимството 
на този подход е, че при компресор с честотно управление на оборотите работните 
коефициенти могат да бъдат описани чрез функция на две независими променливи. Методът, 
обаче, не е достатъчно точен, тъй като при едно и също отношение на сгъстяване, но 
различни като абсолютна стойност налягания на засмукване и нагнетяване, обемните и 
електромеханичните загуби в компресора са различни. От графиките, представени на фиг. 1 
и фиг. 2, се вижда, че при изразяване на обемната и обобщената ефективност на компресора 
като функция от отношението на сгъстяване е налице нисък коефициент на детерминация и 
има ясно изразен модел на стъпаловидно изменение на стойностите. Това е отражение на 
неотчитането на съществен параметър на реалната система в математическия модел. Също 
така се наблюдава и хетероскедастичност – дисперсията нараства с увеличаване на 
отношението на сгъстяване. Това се отразява както върху резултатите, така и върху 
валидността на допусканията на регресионния модел [5]. При едни и същи обороти, фигурите 
показват нарастване на грешката на модела при по-големите отношения на сгъстяване. 
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Фиг.1. Регресионна крива при апроксимиране на обемната ефективност като функция от 

отношението на сгъстяване при 100 rps 
 
 

 
Фиг.2. Регресионна крива при апроксимиране на обобщената ефективност като функция от 

отношението на сгъстяване при 100 rps 
 

Графиките на фиг. 3 показват, че при изразяване на работните коефициенти като функция 
от отношението на сгъстяване и оборотите на въртене, грешките при апроксимация са 
съществени, особено при ниски стойности на оборотите. 
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Фиг.3. Регресионна повърхнина (отляво) и резидиуми (отдясно) при апроксимация на 

обемната ефективност като функция от отношението на сгъстяване и оборотите на въртене 
на компресора 

 

 
Фиг.4. Регресионна повърхнина (отляво) и резидиуми (отдясно)  при апроксимация на 
обобщената ефективност като функция от отношението на сгъстяване и оборотите на 

въртене на компресора 
 
Приложеният от авторите подход се състои в описване на обемната и обобщената 

ефективност на компресора като функция от наляганията на засмукване и нагнетяване и 
извеждане на регресионен модел при фиксирани обороти на въртене. Регресионният модел 
е изведен на база таблични данни, предоставени от производителя, за масовия дебит на 
хладилния агент и консумираната мощност на компресора при температури на изпарение от 
-30 до 5 °C, налягания на нагнетяване от 57,3 до 121 bara и при постоянен смукателен прегрев 
– 10 K. Наличните данни са за обороти на въртене – 25, 40, 60, 80 и 100 rps. За извеждане на 
модела е използвана софтуерната програма TableCurve 3D [6].  

Един от основните критерии за избор на вида на функцията е получаването на гладка 
регресионна повърхнина и съответно избягване на т.нар. свръхобучаване на модела 
(overfitting). В противен случай биха се получили неплавни изменения в стойностите на 
зависимата променлива, несъответстващи на физическото изменение на работните 
характеристики на компресора. Това условие е от особена важност и за случаите, когато не 
са налични данни в границите на работния диапазон и е необходимо регресионният модел да 
се използва за екстраполация на работните характеристики.  

Също така, избраният модел трябва да апроксимира с достатъчно висока точност 
наличните данни при всички стойности на оборотите на въртене, за да се избегне 
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усложняване на алгоритъма, като се използва функция от един и същи вид за описване на 
целия работен диапазон. На база на поставените критерии е избран полином на Чебишов. На 
фиг. 5 – 8 са представени регресионните повърхнини и резидиумите за функциите, 
апроксимиращи обемната и обобщената ефективност в двете граници на работния диапазон 
на компресора – при 25 и при 100 rps. 

 

 
Фиг.5. Регресионна повърхнина (отляво) и резидиуми (отдясно)  при апроксимация на 

обемната ефективност като функция от наляганията на засмукване и нагнетяване при 25 rps 
 
 

 
Фиг.6. Регресионна повърхнина (отляво) и резидиуми (отдясно) при апроксимация на 

обемната ефективност като функция от наляганията на засмукване и нагнетяване  
при 100 rps 
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Фиг.7. Регресионна повърхнина (отляво) и резидиуми (отдясно)  при апроксимация на 
обобщената ефективност като функция от наляганията на засмукване и нагнетяване  

при 25 rps 
 

 
Фиг.8. Регресионна повърхнина (отляво) и резидиуми (отдясно)  при апроксимация на 
обобщената ефективност като функция от наляганията на засмукване и нагнетяване  

при 100 rps 
 
За да бъдат описани работните характеристики на компресора като функция от оборотите 

на въртене, е използван подходът представен от Ravi [7], състоящ се в апроксимация на 
коефициентите на изведените полиноми на Чебишов, получени за всяка стойност на 
оборотите на въртене. Коефициентите на полиномите са апроксимирани чрез кубичен 
интерполационен сплайн [5,8], осигуряващ висок коефициент на детерминация. За целта е 
използван Curve Fitting Toolbox на MATLAB [9]. Предимство на посочения софтуерен 
инструмент е възможността за задаване на параметър, чрез който може да бъде 
контролирана гладкостта на регресионната крива. Това позволява аналогично на предходния 
модел да бъде разширен диапазонът на валидност при апроксимация на характеристиките 
извън границите на интервала, за който са налични данни. На фиг. 9 са представени 
регресионните криви за първите коефициенти на полиномите, описващи обемната и 
обобщената ефективност на компресора. 
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Фиг.9. Регресионна крива при апроксимация на първите коефициенти на полиномите, 

описващи на обемната ефективност (вляво) и обобщената ефективност (вдясно) 
 

Програмна имплементация 
Разработеният алгоритъм е имплементиран в MATLAB [8]. Въвеждането на данни е чрез 

интерфейс с команден ред. За осигуряване на максимална функционалност, програмата 
позволява да се извършват изчисления в подкритичната и надкритичната област и при работа 
на изпарителя в режим на регулиране на прегрева и в полупотопен режим. В допълнителен 
прозорец се визуализира допустимия работен диапазон и работната точка на компресора в 
съответствие с въведените стойности на температурата на изпарение и налягането на 
нагнетяване. Програмата използва библиотеката от функции REFPROP [9], съдържаща най-
точните налични модели за термодинамичните и преносни свойства на хладилни агенти и 
други флуиди. Предстои да бъде разработен графичен интерфейс, който да позволява по-
удобно за потребителя въвеждане на входните данни. 

Фиг.10. Диапазони на абсолютните грешки при апроксимация на масовия дебит на 
хладилния агент (отляво) и на консумираната мощност (отдясно) при съответните обороти 

на въртене 
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Фиг.11. Диапазони на относителните грешки при апроксимация на масовия дебит на 
хладилния агент (отляво) и на консумираната мощност (отдясно) при съответните обороти 

на въртене 
 
Оценка на грешката 
Оценката на грешката е направена посредством сравняване на изчислените чрез 

разработения алгоритъм стойности с тези, изчислени на база предоставените от 
производителя таблични данни. На фиг. 10 са изобразени графики, представящи диапазона 
на изменение на абсолютните грешки при апроксимация на масовия дебит на хладилния 
агент, ṁr [kg/s], и на консумираната мощност, Pin [W], а на фиг. 11 – относителните грешки. 
Максималните стойности на относителната грешка при изчисляване на масовия дебит на 
хладилния агент и на консумираната мощност са съответно 0,42 % и 0,81 %. Резултатите от 
извършения анализ показват, че приложеният метод дава много точни резултати при 
описване на характеристиките на компресора в целия работен диапазон от налягания и 
обороти на въртене. Изчислените стойности за грешките се отнасят за данните, върху които 
е обучен моделът. 

 
Заключение 
Представен е подход за моделиране на работните характеристики на хладилен 

компресор с честотно управление на оборотите посредством регресионен модел, 
имплементиран в MATLAB. Моделът предоставя  добра апроксимация на работните 
характеристики при различни режими и работни условия, без да изисква наличието на 
информация за конструктивните параметри на компресора. Поради своя универсален 
характер, той може да бъде прилаган при различни по конструкция и работен диапазон 
хладилни компресори с честотно управление на оборотите. 
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 Симулиране на работните характеристики на транскритична термопомпена 
система, работеща с R744 (CO2) 

 
Светослав Влашки 

 
Представена е оптимизирана конфигурация на интегрирана транскритична 

термопомпена система за двустепенна регенерация на топлина. Посредством 
итеративни изчисления са симулирани работните характеристики на системата в 
диапазона от  температури на външния въздух от -20 до 40 °C. Въз основа на 
представените резултати е разработен и е в процес на изграждане физически модел, 
върху който предстои да бъде извършено експериментално изследване. 

 
Ключови думи: въглероден диоксид; R744; регенерация на топлина; транскритична 

термопомпа; симулиране. 
 

Performance simulation of transcritical R744 (CO2) heat pump system 
 

Svetoslav Vlashki 
 

An optimized configuration of integrated transcritical heat pump system for two stage heat 
recovery is presented. The performance of the system is simulated in the range of outdoor air 
temperatures from -20 to 40 °C by means of iterative calculations. Based on the presented 
results a physical model of the system is developed which is in process of construction and on 
which an experimental investigation is to be conducted.  

 
Keywords: carbon dioxide; R744; heat recovery; transcritical heat pump; simulation. 
 
Увод 
Съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517 от 16 април 2014 година се установяват правила за 

ограничаване на употребата на флуоросъдържащи парникови газове. Това налага да бъдат 
използвани по-екологични хладилни агенти, които притежават нисък потенциал за глобално 
затопляне. Една от основните алтернативи на флуорираните хладилни агенти е въглеродният 
диоксид R744 (CO2). 

Настоящият доклад представлява продължение на предишен труд на автора [2], 
представящ концепцията за приложение на въглеродния диоксид в термопомпените 
системи за двустепенна регенерация на топлина. Направена е оптимизация на 
първоначалната конфигурация и посредством итеративни изчисления са симулирани 
работните характеристики на системата в диапазона от  температури на външния въздух 
от -20 до 40 °C. 

 
Конфигурация на системата 
Разработената система за двустепенна регенерация на топлина представлява 

термопомпен агрегат, интегриран във въздухообработваща камера, състояща се от 
регенеративен сорбционен топлообменен апарат, смукателен и нагнетателен вентилатор, 
въздушни филтри, подвижни жалузийни решетки и други прилежащи елементи. Принципна 
схема на системата от страната на въздушните потоци е показана на фиг. 1. 
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Фиг.1. Принципна схема на системата за двустепенна регенерация на топлина от страната 

на въздушните потоци 
 
 

 
Фиг.2. Принципна схема на хладилната система 

 
Хладилната система на термопомпения агрегат се състои от компресорна група, два 

тръбно-ламелни и един пластинчат топлообменни апарати, отделител на течност и 
регулираща арматура (фиг. 2). Направена е оптимизация на първоначалната конфигурация 
като, с цел опростяване на схемата, редуциране на необходимото количеството хладилен 
агент, съответно на геометричните размери и теглото, са премахнати ресивера за високо 
налягане и единият регулиращ вентил и в частта ниско налягане е поставен отделител на 
течност. Функциите на отделителя на течност са разделяне на двете фази – течност и пари; 
осигуряване на полу-потопен режим на изпарителя, с цел опростяване на конфигурацията и 
управлението на системата, редуциране на температурната разлика и интензифициране на 
топлообмена в изпарителя; осигуряване на буферен обем за допълнителното количеството 
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хладилен агент, необходим за регулиране на високото налягане в транскритичен режим и за 
компенсиране на разликата в количеството хладилен агент в топлообменните апарати и 
тръбопроводите при различни работни условия. За да се осигури покриване на топлинните 
товари при поддържане на зададената температура на подавания въздух, полухерметичните 
бутални компресори, осигуряващи ограничен диапазон на модулация на хладилната 
мощност, са заменени с ротационни компресори с честотно управление на оборотите и 
безчетков правотоков електромотор (BLDC). 

 
Симулиране на работните характеристики 
Целта на направените симулации е не да бъдат получени точни абсолютни стойности, а 

да бъдат изследвани тенденциите при промяна на характеристиките на системата в 
разглеждания работен диапазон от външни температури от -20 до +40°С. 

Поради факта, че в системата се използват EC-вентилатори (с електромотор с електронна 
комутация на полюсите), се приема, че обемният дебит на двата въздушни потока е постоянен 
и е равен на 3000 m3/h. Тъй като разположението на вентилаторите в схемата е такова, че 
температурата на входа на вентилаторите е постоянна, психрометричните изчисления са 
извършени при постоянен масов дебит на сухия въздух. Параметрите на въздуха в 
помещението се приемат за 22 оС и 30 % в режим на отопление и 24 оС и 50 % в режим на 
охлаждане. Относителната влажност на външния въздух е линейна функция от 
температурата, определена на база на средни стойности от представителни климатични 
данни. Параметрите на влажния въздух са изчислени чрез библиотеката от функции 
LibHuAirProp на ASHRAE [3], която съдържа най-точните налични математически модели за 
смес от реални газове. Характеристиките на сорбционния регенеративен топлообменник са 
симулирани чрез софтуерната програма на производителя [4]. Температурата на подавания 
на въздух се приема съответно 24 °С в режим на отопление и 22 °С в режим на охлаждане. 

Кривите, описващи характеристиките на термопомпената система са получени като 
съвкупност от балансови точки, определени чрез последователност от итеративни 
изчисления, извършени посредством три специализирани софтуерни програми [5, 6, 7], 
служещи за определяне на характеристиките на двата тръбно-ламелни и на пластинчатия 
топлообменен апарат. Характеристиките на хладилните компресори са определени, чрез 
математически модел, разработен от автора [8], имплементиран в програмната среда 
MATLAB. С цел опростяване на изчисленията падовете на налягане в тръбопроводите се 
пренебрегват. 

Особена трудност представлява симулирането на характеристиките на вътрешния 
топлообменник. Причината за това е нестандартният работен режим, при който на входа на 
топлообменния апарат, от вторичната страна постъпва двуфазна смес с високо 
паросъдържание – приблизително 95 %. Това се дължи на характерната конфигурация на 
хладилната система, състояща се  в наличието на вторична линия служеща за отвеждане на 
ограничено количество течен хладилен агент от отделителя на течност към входа на 
вътрешния топлообменник. Целта е едновременно да се осигури полупотопен режим на 
работа на изпарителя и да се гарантира връщането на хладилното масло, акумулиращо се в 
обема на отделителя на течност. Специфичното при определяне на характеристиките на 
вътрешния топлообменник е, че процесът не може да се разглежда като еднофазен и 
същевременно с това е неприложим така нареченият performance режим на изчисляване като 
изпарител. В този режим при дефинирани входящи параметри на двата потока и хладилна 
мощност или масов дебит на единия от потоците софтуерната програма дава като резултат 
минималната възможна температурна разлика, респективно максималната температура на 
изпарение. Тази температура, обаче, не съответства на температурата на насищане на 
течността в отделителя на течност при съответния работен режим. За да бъдат коректно 
определени характеристиките на вътрешния топлообменник, е приложен подход, при който 
се използва т.нар. design изчислителен режим, който нормално е предназначен за решаване 
на правата задача, тоест намиране на необходимата топлообменна повърхност при зададена 
мощност и параметри на двата потока. За целта се фиксира типът на пластината, 
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температурата на изпарение, паросъдържанието, масовият дебит на хладилния агент от 
първичната страна и входящата температура на горещия поток, като итеративно се намират 
изходящите температури на двата потока при резерв от топлообменна повърхност 0 % и брой 
на пластините равен на предварително определения.  

 
Резултати от симулациите 
На фиг. 3 и 4 са показани кривите, описващи хода на изменение на температурите на 

въздуха на входа на двата тръбно-ламелни топлообменни апарата и температурите на 
изпарение и кондензация в режим на отопление и на охлаждане. Температурата на въздуха 
на входа на изпарителя се променя в диапазона от -12,4 оС до 20,4 оС, а тази на входа на 
кондензатора съответно от 14,7 оС до 21,6 оС. В режим на охлаждане, температурата на входа 
на изпарителя се променя в диапазона от 24,2 оС до 26,8 оС, а температурата на входа на 
надкритичния охладител се променя в диапазона от 24,8 оС до 37,4 оС. Характерната 
тенденция е, че при увеличаване на разликата между двата въздушни потока, за сметка на 
по-голямата топлинна мощност на регенеративния топлообменник, е налице относително 
малък наклон на кривите, описващи изменението на температурата на входа на тръбно-
ламелните топлообменни апарати. Това означава, че при понижаване на външната 
температура при режим на отопление и повишаване на същата в режим на охлаждане се 
наблюдава ограничено редуциране на температурата на изпарение, респективно повишаване 
на температурата на кондензация / надкритичното налягане. 

 

 
Фиг.3. Температури на въздуха на входа на тръбно-ламелните топлообменни апарати, 

температури на изпарение и кондензация и топлинен поток в регенеративния топлообменен 
апарат в режим на отопление 
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Фиг.4. Температура на въздуха на входа на тръбно-ламелните топлообменни апарати и 

температури на изпарение и кондензация в режим на охлаждане 
 
Аналогична е тенденцията при изменение на топлинния и охладителния товар на 

термопомпената система (фиг. 5 и 6). Изчисленият топлинен товар се изменя в диапазона от 
8,68 kW до 2,25 kW, а охладителния товар се изменя в диапазона от 4,53 kW до 2,08 kW). 

 

 
Фиг.5. Топлинен товар и коефициент на преобразуване в режим на отопление 
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Фиг.6. Охладителен товар и коефициент на преобразуване в режим на охлаждане 

 
Важен фактор за постигане на максимална ефективност е осигуряването на адекватна 

модулация на хладилната, респективно топлинната мощност на компресорите в целия 
работен  диапазон и съответно тяхното оптимално оразмеряване. Стойностите на 
необходимата хладилна мощност в режим на охлаждане показват, че дори при минимални 
обороти на въртене оразмереният в съответствие с топлинния товар в режим на отопление 
компресор, осигурява хладилна мощност по-висока от необходимата. На практика това би 
довело до ненужно понижаване на температурата на подавания въздух, повишаване на 
налягането в надкритичния охладител и в резултат до редуциране на ефективността на 
системата. Ето защо осигуряването на максимален коефициент на преобразуване и 
поддържането на зададената температура на подавания въздух изискват системата да 
използва два компресора с честотно управление на оборотите и отношение на номиналните 
хладилни мощности отношение минимум 2:1. Също така трябва да бъде отчетен фактът, че 
разглежданата въздухообработваща камера може да работи в климатична система с 
променлив дебит на въздушния поток, което още повече разширява диапазона на изменение 
на необходимата топлинна и хладилна мощност на компресора.  

От фиг. 5 се вижда, че в режим на отопление при температури на външния въздух в 
диапазона от -5 до +5 °С всеки един от двата компресора може самостоятелно да осигури 
необходимата топлинна мощност. Въпреки това резултатите от направените изчисления 
показват, че при една и съща хладилна мощност компресорът с по-голям геометричен обемен 
дебит, работещ при по-ниски обороти осигурява по-висок коефициент на преобразуване. Ето 
защо основен критерии при избор на компресорите трябва да бъде условието в диапазона от 
външни температури, които са с най-висока честота единият от компресорите да осигурява 
необходимата топлинна мощност в оборотния диапазон, в който е на лице най-висок 
коефициент на преобразуване. Голямото отношение на мощностите на двата компресора и 
еднозначно определения от външната температура профил на топлинния товар гарантират 
работа само на един от двата компресора във всеки един режим. Тази конфигурация 
осигурява по-висока ефективност отколкото такава, при която топлинния товар се разпределя 
между двата компресора.  

Съществен негативен ефект върху коефициента на преобразуване на системата в режим 
на охлаждане оказва ограниченият до максимална смукателна температура на насищане 
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работен диапазон на конкретните хладилни компресори. Изчисленията показват, че тръбно-
ламелният топлообменен апарат, изпълняващ в режим на охлаждане функцията на 
изпарител може да осигури необходимата хладилна мощност при температури на изпарение 
над 20 °С. В текущата схема работната точка се ограничава в рамките на допустимия 
диапазон на компресора, чрез регулатор за смукателно налягане. Симулациите са направени 
консервативно при стойност на смукателната температура на насищане 5 °С. Ето защо 
съществен положителен ефект върху енергийните характеристики на системата би имало 
използването на компресори, позволяващи работа при по-високи температури на изпарение, 
каквито компресори с честотно управление от този тип не са налични към настоящият момент. 

Графика с температурни профили на кондензатора в режим на отопление. От графиката 
се вижда, че вследствие на относително голямата средна температурна разлика в последните 
редове на топлообменния апарат по пътя на въздушния поток необходимата топлинна 
мощност се осигурява при ниска температура на кондензация. Това е резултат от по-високата 
температура на нагнетяване на въглеродния диоксид при еднакви другия условия в сравнение 
с конвенционалните хладилни агенти, дължаща се на по-високата му политропна експонента. 
От ходът на температурните профили се вижда, че ограничаващият фактор за постигане на 
минимална температурна разлика е температурното припокриване на изхода на хладилния 
агент. Това се дължи на факта, че в подкритичен режим регулируемата величина, на база на 
която се управлява електронния регулиращ вентил е подохлаждането на изхода на 
кондензатора. Консервативно приетата стойност гарантираща устойчиво регулиране е 5К. 
Изложените разсъждения показват, че е възможна оптимизация, състояща се в повишаване 
на ефективността на системата, чрез поддържане на минимална стойност на 
подоохлаждането. 

При извършване на симулациите в режим на охлаждане налягането в надкритичния 
охладител при съответния режим е определено условно на база приблизително постоянна 
специфична масова студопроизводителност, без тази стойност да съответства на 
оптималното налягане. Изходящата температурна разлика е приета за минимум 2 К, с цел да 
се избегнат некоректни резултати вследствие на температурно припокриване (фиг. 8). Поради 
комплексният характер на термодинамичните процеси в транскритичен режим изследването 
на оптималното налягане изисква прилагане на експериментален подход. 

 

Фиг. 7 Температурни профили в изпарителя (отляво) и в кондензатора (отдясно) при 
температура на външния въздух -15 °С в режим на отопление 
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Фиг. 8 Температурни профили в изпарителя (отляво) и в надкритичния охладител 

(отдясно) при температура на външния въздух 35 °С в режим на охлаждане 
 
Заключение 
Представена е оптимизирана конфигурация на интегрирана транскритична 

термопомпена система за двустепенна регенерация на топлина. Посредством итеративни 
изчисления са симулирани работните характеристики на системата в диапазона от 
температури на външния въздух от -20 до 40 °C. Резултатите от извършения анализ 
показват, че използването на отработения въздух като източник на топлина в режим на 
отопление и като охлаждаща среда в режим на охлаждане позволява термопомпената 
система да работи при относително висока температура на изпарение и ниска температура 
на кондензация / надкритично налягане в сравнение с тези при други системи. Този факт 
представлява положителна предпоставка за ефективното приложение на въглеродния 
диоксид в системите за двустепенна регенерация на топлина. 
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Експериментално изследване интензифицирането на конвективния 
топлообмен между газова среда и твърдо тяло  

 
Константин Костов 

 
В много от случаите когато топлоносителите, от двете страни на топлообменната 

повърхност, се намират при различно налягане, имат различни топлофизични свойства 
или различно агрегатно състояние, се наблюдават силно различаващи се стойности за 
двата коефициента на топлопредаване, което води до проектиране на топлообменни 
апарати с големи габаритни  размери. Методите и средствата за интензификация на 
топлообмена имат за цел създаването на високо ефективни и компактни топлообменни 
апарати, които обезпечават значителна икономия на енергоносители, материали и труд 
за производството им. 

В настоящата работа е представено експериментално изследване  на 
интензифицирането на топлообмена между газова среда и твърдо тяло. Представена е 
експерименталната уредба, проведените опити, методиката за провеждане на 
експериментите и обработката на опитните данни. Определен е коефициента на 
топлопредаване и е изведена частна критериална зависимост от вида Nu=f(Re), за 
конкретния случай. Получените резултати са основа за провеждане на следващи 
експерименти, с цел анализиране влиянието на различни интензифициращи елементи 
върху интензивността на топлообмена между газова среда и твърдо тяло. 

 
Ключови думи: експериментално изследване, интензифициране на топлообмена, 

коефициент на топлопредаване.  
 

Experimental study on the intensification in convective heat transfer between 
gas and a solid body  

  
Konstantin Kostov 

 
In many cases where the heat carriers on either side of the heat exchange surface, are under 

different pressure, have different heat properties or different physical states, there are very different 
values for the two heat transfer coefficients, which lead to the design of heat exchangers with large 
dimensions. The methods and means of intensification of heat exchange aim at the creation of highly 
efficient and compact heat exchangers, which ensure significant energy saving, materials and labor 
for their production. 

In the present work is presented an experimental study of intensification of heat exchange 
between gas and solid body. The experimental system, the experiments conducted, the methodology 
for conducting the experiments and the processing of the experimental data are presented. The heat 
transfer coefficient is determined and a private criterion dependency of the type Nu=f(Re) is derived 
for the specific case. The results obtained are the basis for carrying out further experiments to 
analyze the impact of different intensifying elements on the intensity of heat exchange between the 
gas medium and the solid body. 

 
Key words: experimental research, intensification of heat exchange, heat transfer coefficient 
 
Въведение 
Интензифициране на топлообмена чрез въздействие върху структурата на движение на 

флуида е един от методите,  предлагащ най-голямо разнообразие по отношение 
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възможностите за реализиране [1], [3], [7], [10], [26]. Целта е да се намали еквивалентния 
диаметър на канала, да се повиши степента на турбулентност [12], [15] на течението или да 
се индуцират вторични течения вследствие на инерционни сили. 

Турбулизаторите са най-разнообразни по форма лошо обтекаеми елементи [14], [23], [24], 
които се поставят свободно в канала или се закрепват за топлообменната повърхност и са 
предназначени да увеличат степента на турбулентност на течението. Колкото е по-голяма 
тяхната височина, толкова  по-ясно се забелязва това. Промяната на режима възниква при 
по-ниски стойности на числото на Рейнолдс (Re), като в участъците с турбулентна структура 
се наблюдава интензифициране на топлообмена. Поставянето на турбулизатори обаче не е 
еднозначно – те променят аеро динамичната картина и увеличават  хидравличните загуби. 

Използването на турбулизиращи дискове поставени в тръбата е метод за 
интензифициране на топлообмена, разгледан от много автори – [5], [13], [20], [21], [22]. За 
разлика от диафрагмите, при поставянето в канала на дискове се оставя определено 
разстояние между вътрешният диаметър на тръбата и диаметъра на диска Тези 
турбулизиращи елементи се изпълняват във вид на тънки плътни дискове, фиксирани спрямо 
тръбата с центриращи телове [25].  

 
Цел на изследването 
Целта на настоящата работа е да се определи коефициента на топлопредаване и да се 

изведе частна критериална зависимост от вида Nu=f(Re), при движение на въздух в канал с 
кръгло напречно сечение, при наличие дисков интензификатор на топлообмена.   

 
Експериментална уредба и методи за анализ 
Главната особеност при експерименталното изследване на топлообмена, е че 

обобщеното представяне на получените резултати е прието да се дава във вид на 
безразмерни апроксимирани функции [2], [9], [11]. В общия случай изследваните критериални 
зависимости имат нелинеен характер, но добре се описват във вид на степенна функция. 
Критерий за приложимост на степенната зависимост между критериите на подобие е 
разполагането на всички точки около една права линия в логаритмична координатна система.  

Всичко това определя спецификата при планиране и обработка на резултатите от 
експеримента. 

Метода анализ на размерностите [6], [16], [19] е утвърден подход при обработката на 
експериментални резултати, получени при подобни изследвания изпълнявайки съответните 
критерии за сходство. 

На фиг.1 е показана подробна схема на стенда. Лабораторната уредба е разработена 
съгласно препоръките на [17], [18]. 

Уредбата се състои от стоманена безшевна тръба с dвтр.= 20mm, дебелина на стената 
δ=2,5mm и дължина l=3000mm, като измервателния участък е с дължина lиу=1060mm. 

Въздуха преминаващ през тръбата се подава от компресорна станция - Abac A29B 90 
CM3/320. Непосредствено преди измервателния участък за загряване на въздуха в тръбата е 
монтирана инжекционна газова горелка (4), която е конструирана и изработена съгласно 
препоръките на [4], [8]. За определянето на температурата на входа (tвх.) и на изхода (tизх.) 
на въздушното течение преминаващо през тръбата в началото и края на измервателния 
участък са разпробити два броя отвори с d=4mm. За определяне на повърхностната 
температурата на тръбата в изследвания участък са монтирани шест броя крепежни 
елементи с болт и гайка за фиксиране на спойката на термодвойките към тръбата, 
разстоянието между които е lk=200mm. 

Определянето на разхода на въздуха преминал през тръбата е направено, чрез 
предварително тарирано стесняващо устройство (2)  свързано с диференциален манометър 
(3). При монтажа на блендата са спазени условията за правилната и работа, а именно 
блендата е поставена перпендикулярно на оста на тръбата. За осигуряване на установен 
режим на движение на флуида е предвиден прав участък преди и след блендата. 



Енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия  169 

- +

-+ -+

t°C P

t6

ãàç

âúçäóõ

êî í òðî ëåð M890G

testo 510

tèçõ.

t5 t4 t3 t2 t1

tâõ.200mm

1060mm

245 3 167

8

Фиг. 1 Схема на експерименталната уредба 
1. Кран за регулиране дебита на въздух, 2.Бленда, 3.Диференциален манометър, 4. 

Газова горелка, 5. Екран на горелката, 6. Миливолт метър, 7. Свързващи 
проводници, 8. Стойка 

 
Показаният на фиг.1 стенд дава възможност за промяна и отчитане влиянието на 

следните конструктивни и режимни параметри: 
- разход на въздуха преминал през измервателния участък, m [kg/s]; 
- количеството топлина през околната повърхност на тръбата в измервателния 

участък, q [W/m2]; 
- внесеното количество топлина в измервателния участък, Q [W]; 
- изменението на температурата по повърхността на тръбата в измервателния 

участък. 
Използваният интензификатор представлява дисков интензификатор, геометрията на 

който, е показана на фиг. 2, а начина му на монтаж на фиг. 3. Представлява дискови 
интензифициращи елементи, изпълнени във вид на тънки плътни дискове, фиксирани спрямо 
вътрешния диаметър на тръбата с центриращ тел с диаметър dпр=4mm. Разстоянието между 
отделните дискове и външния им диаметър е подбрано съгласно [18].  Дължината на 
интензификатора е l=1000mm, дисковете са пет на брой разположени на разстояние един от 
друг lд=200mm, а диаметъра им е dд=16mm. 

Проведени са две серии опити. Първата серия опити е проведена без интензификатор, а 
втората серия с дискови интензифициращи елементи поставени в тръбата и въздействащи 
върху структурата на течението. Всяка серия опити е равномерно дублирана, като измерените 
стойности на величините, посочени в таблици 1 и 2 са осреднени. 

 

1000

100
300

100

2

Ô16

Ô4

 
Фиг. 2 Геометрия на дисковия интензификатор 
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Фиг. 3  Схема на монтиране на дисковия интензификатор 

 
Резултати и обсъждане 
За обобщаване на взаимодействието на физическите параметри, участващи при 

конвективния топлообмен, предварително е необходимо да се анализира физическия смисъл 
на процеса. След като тези параметри са установени,  чрез анализ на размерностите, те могат 
да се преобразуват в безразмерни комплекси, точната функционална зависимост между 
които, ще се определи от експеримента. В общ вид зависимостта има вида:  

Nu=f(Re, Pr, Gr) ,                                                                                                           (1) 

където: 
Nu – критерий на Нуселт;  
Re – критерий на Рейнолдс; 
Pr – критерий на Прандтл; 
Gr – критерий на Грасхоф; 

,  – комплекс отчитащ влиянието на посоката на топлинния поток. 

Тъй като, при предварително планиране на експеримента са известни вида на флуида 
(въздух), вида на конвекцията (принудена) и посоката на топлинния поток (от флуида към 
стената) уравнение (1) добива вида:  

Nu= f (Re)                                                                                                                                  (2) 

Зависимост 2 обикновено се представя във вид на степенна функция: 

Nu= C.Ren                                                                                                                                  (3) 

където: C и n са константи с различни стойности в зависимост от обхвата на аргумента 
(Re). 

При обработката на опитните данни са направени следните допускания: 
- за определящ размер е приет вътрешния диаметър на тръбата– dвтр.= 20mm; 
- за определяща температура е приета средната температура на въздуха в тръбата – 

t . 
В таблица 1 са представени обработените опитните резултати от проведените 

експерименти без интензифициране на топлообмена, а таблица 2  - тези с интензификация. 
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Табл.1 

без интензификация 
 
 

 

Δt Q F α 
dвт

р. 
v Nu Re 

[⁰C] [⁰C] [⁰C] [W] [m2]

 

[m]
[m/

s] 
    

106,50 87,83 
17,
00 

49,
74

0,0
67

39,7
7

0,0
2

9,9
1 

24,
48 

8321
,3

109,50 88,83 
19,
00 

48,
33

0,0
67

34,9
1

0,0
2

8,7
1 

21,
32 

7170
,5

115,50 91,33 
23,
00 

52,
01

0,0
67

32,1
2

0,0
2

7,8
6 

19,
39 

6294
,8

125,00 94,17 
30,
00 

55,
01

0,0
67

26,6
3

0,0
2

6,5
2 

15,
77 

5006
,9

132,00 97,83 
30,
00 

48,
83

0,0
67

21,3
3

0,0
2

5,8
8 

12,
44 

4378
,6

158,00 
102,0

0 
46,
00 

63,
95

0,0
67

17,0
4

0,0
2

5,3
2 

9,4
0 

3561
,8

200,50 
104,3

3 
67,
00 

76,
31

0,0
67

11,8
4

0,0
2

4,8
2 

5,9
2 

2678
,4

 
При обработване на експерименталните данни, са изчислени критериите на подобие и е 

установена аналитичната връзка между тях. Зависимостта между критериите на подобие е 
представена във вид на степенна функция. За разгледания случай – без интензифициране на 
топлообмена, е получена следната  частна критериална зависимост: 

Nu = 0,0004.Re1,24                                                                                                                     (4) 

На фиг. 4 графично е представена получената зависимост (4). 
 

 
Фиг.4 Nu=f(Re) без интензифициране на топлообмена 
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Таблица 2 
с дискови интензифициращи елементи 

 

 

 

Δt Q F α dвтр. v Nu Re 

[⁰C] [⁰C] [⁰C] [W] [m2]
 

[m] [m/s] 
   

99,00 69,17 38,00 107,40 0,067 53,73 0,02 9,41 34,46 8218,7

100,00 67,17 44,00 110,44 0,067 50,20 0,02 8,40 31,28 7259,6

102,00 63,00 58,00 118,96 0,067 45,53 0,02 6,88 28,25 5888,5

110,00 61,17 78,00 142,71 0,067 43,62 0,02 6,26 26,64 5157,0

143,00 58,50 160,00 230,12 0,067 40,65 0,02 5,33 23,14 3786,3

153,00 57,00 198,00 244,34 0,067 37,99 0,02 4,67 21,18 3188,8

 
След обработване на експерименталните данни, за случая с интензифициращи дискови 

елементи, е получена следната  частна критериална зависимост: 

Nu = 0,39.Rе0,4947                                                                                                                      (5) 

На фиг. 5 графично е представена получената зависимост (5). 
 

 

Фиг.5. Nu=f(Re) с дискови интензифициращи елементи 
 
На фиг.6 е представено влиянието на  Re върху Nu/Nuo за използваните интензификатори. 

Въведените означения са съответно Nu – за типa интензификатор, а Nuo – за гладка тръба 
без интензифициране. В диапазона Re=2500÷3500 се наблюдава значително нарастване на 
отношението Nu/Nuo, при използването на интензификатор. При увеличаване на Re, тази 
тенденция намалява, но се запазва  влиянието на интензификатора върху топлообмена. 
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Фиг.6 Влиянието на  Re върху Nu/Nuo за използваните дискови интензификатори. 
 
Заключение 
От проведените експериментални изследвания и след обработка на получените 

резултати могат да се изведат следните по – важни изводи: 
- получените резултати по интензификация на конвективния топлообмен са безусловно 

приемливи само за конкретните условия на експеримента; 
- получени са експериментални резултати във вид на критериални зависимости – със и 

без интензификация на топлообмена; 
Повишаването на коефициента на топлопредаване е най – голямо за Re=2800÷3500. При 

нарастване на числото на Рейнолдс в диапазона Re=3500÷7000 влиянието на 
интензификатора намалява  и над Re>7000, остава постоянно - приблизително 1,3 пъти по – 
голям спрямо гладката тръба; 
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Избор на горивно устройство за абсорбционна хладилна машина 
 

Иван Иванов 
 

В настоящата работа е обърнато внимание на избора на горивно устройство за 
абсорбционна хладилна машина (АХМ). Използваното гориво е биогаз, получен при 
преработката селскостопански отпадъци от свинеферма намираща се в югоизточна 
България. Горивното устройство е използвано като топлинен източник за АХМ, 
необходима за моделни изследвания на въздухообмен в климатизиран животновъден 
обект.  

 
Ключови думи: Горивно устройство, абсорбционна хладилна машина, биогаз. 

 
Choosing a combustion device for an absorption refrigeration machine 

 
Ivan Ivanov 

 
Summary: Attention is paid to the choice of a combustion device for an absorption refrigeration 

machine in current work. The fuel used in the project is biogas obtained from the processing of 
agricultural waste from a pig farm located in southeastern Bulgaria. The combustion unit was used 
as a heat source for the absorption refrigeration machine, which is necessary for model studies of 
air exchange in an air-conditioned livestock building. 

 
Keywords: combustion device, absorption refrigeration machine, biogas 

 
Въведение 
Преобразуването на химическата енергия на биогаза в топлина, част от която се използва 

за добиване на изкуствен студ в абсорбционната хладилна машина се осъществява от 
горивно устройство. За устойчива и икономична работа на абсорбционната хладилна машина 
горелката за биогаз трябва да е в състояние да осигури условията и характерните особености 
при нейната работа. 

 
Същинска част 
Най-важните изисквания при работа на абсорбционната машина в климатична 

инсталация са: 
-непрекъснат режим за продължителен период от време при което регулирането на 

студопроизводството се осъществява чрез изменение на количеството подавана топлина; 
- спиране на топлоподаването поради инертността на системата не се препоръчва; 
- горелката би трябвало да позволява регулиране в необходимия интервал от топлинно 

натоварване при запазване на съотношението гориво-въздух. Имайки предвид физико-
химичните особености на получаването на биогаз трябва да се имат предвид още следните 
обстоятелства: 

-  биогазът от един и същ продукт през различните месеци на годината има различен 
химичен състав и различна топлина на изгаряне; 

- биогазът като основно гориво, е необходимо да бъде дублиран с буферно, което може 
да захранва инсталацията за определен период от време, при евентуално спиране на 
биогазовата инсталация; 

- замяната на енергоносител в аварийни условия може да се осъществи с втечнен газ 
пропан-бутан или газьол. 
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- предвид чувствителната разлика в цените на втечнения газ и газьола и 
допълнителните необходими преустройства на инсталацията на течно гориво, втечнения газ 
изглежда най-приложим като алтернативно гориво; 

 Имайки предвид гореизложените съображения най-подходяща изглежда 
инжекционната горелка с активна газова струя фиг. 1. 

 

 
Фиг. 1. Схема на инжекционна горелка. 

 
 

 
Фиг. 2. Схема на подаването на въздух и гориво при инжекционна горелка 

 
На фиг. 2. е показана схема на инжекционна горелка която благодарение на кинетичната 

енергия на газовата струя, формираната от дюзата d0, увлича необходимия за горенето 
въздух от околната среда. 

 Познатите методики за проектиране на инжекционни горелки са основани на 
теоремата на Ойлер за импулсите на сила, инжектирани към надлъжната ос на горелката 
[1][3][4] 

 За проектиране експерименталната горелка използвана в експериментите за 
определяне студопроизводството на лабораторната абсорбционна хладилна машина е 
използвана методиката изложена в [2]. В таблица 1 са показани основните размери на 
горелката използвана в експеримента. 
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Таблица 1 
Основни размери на инжекционните горелки. 

Тип на горивното устройство Моделно  
Вид на използваното гориво Биогаз  

        Производителност на горелката Vг gr/h 79  
        Коеф на излишък на въздуха 1,1  

Диаметър на горелъчната глава, mm       d3 9,56  
Диаметър на дифузора, mm                      d2 11,95  
Диаметър на смесителната камера, mm  d1 7,65  
Дължина на горелъчната глава, mm         l4 14,34  
Дължина на дифузора, mm                        l3 34,41  
Дължина на смесителната камера, mm    l2 30,59  
Дължина на инжекционна камера, mm     l1 13,38  
Диаметър на газовата дюза, mm              d0 1,28  

 
В цитираната методика са получени няколко зависимости имащи пряко отношение към 

условията на работа на инжекционните горелки; 

                            = н

н 
= н

н 
.  ;                                                                           (1) 

                            н = н = idem ;                                                                                    (2) 

                            =idem;                                                                                             (3) 

                            =idem;                                                                                                               (4) 

където f1 и f са сечения на газовите дюзи на инжекционните горелки, работещи на газ с 
различна топлина на изгаряне; Qн и Qн1, ρ и ρ1 – долни топлини на изгаряне и плътности на 
различни газови горива при работа с инжекционна горелка; d0 и d01 – диаметър на газовите 
дюзи; H-налягане на газа преди горелката. 
Зависимост (1) показва възможността инжекционната горелка да бъде регулирана по 
топлинна мощност по два начина – чрез изменение налягането в газовия колектор или чрез 
изменение напречното сечение на дюзата. Зависимостта (2) изразява условието за запазване 
на топлинната мощност на горелката, а условията (3) и (4) определят условията за 
пропорционалност на дебитите на газ и поддържане коефициента на излишък на въздух в 
желани граници. Отношение към коефициента на излишък на въздух и възможност за 
въздействие върху него е подвижния в осово направление шибър, който може да влияе на 
количеството инжектиран въздух. 
 

Заключителна част 
Описаните възможности и липсата на движещи се части представят инжекционите 

горелки, като подходящото газово устройство за работа в условия на абсорбционна хладилна 
машина. 
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Features of managing the building heating process in terms of outdoor air 
quality 

 
Vyacheslav Stoyak, Dana Brazhanova, Angel Terziev 

 
The paper presents approach to the creation of smart buildings, considering automated systems 

for managing the requested by norms and regulations indoor air quality. The authors analyzed the 
factors that determine the relevance of the development and implementation of automated dispatch 
control systems. The results from thermal modernization and energy efficiency improvement of 
buildings can be significantly enhanced thanks to the use of facade intelligent control based on data 
from wireless sensor and actuator networks. 
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Introduction 
At present, the most usual way to develop the technological infrastructure of cities is with the 

introduction of modern computerized control systems and automation of production processes that 
can significantly increase the energy efficiency of facilities and increase the trouble-free period of 
operation of engineering systems. 

The proposed model of intelligent energy management of a building is based on wireless sensor 
and actuator networks that solve the energy conservation problem while maintaining the high quality 
and reliability of the building’s energy supply. It also enables continuous monitoring of sensor 
network readings and adaptive building energy management [1, 2]. 

 
Building system overview 
The application of an integrated approach based on energy-efficient space-planning solutions, 

support systems and automated building life support control systems (ABLSCS) has led to the 
development of a new trend named smart buildings [3-7]. 

Certain regulations and rules are developed and applied during the design phase of smart 
buildings in Kazakhstan [4]. At the same time, one of the important concepts of an intelligent building 
implementation, namely, ABLSCS, allows to provide a significant increase of the indoor air quality in 
the premises, efficient use of energy resources, reduced operational and maintenance costs. 

Due to the presence of a large number of input/output signals, the maximum decentralization of 
the system is applied in ABLSCS by eliminating the separation of users into main and subordinate 
ones. In the communication systems of the ABLSCS, a distributed control principle is provided for 
buildings that are extremely loaded with various types of engineering equipment, which makes it 
possible to unload the network as much as possible, obtaining information and generating control 
commands on local sectors of the network. It is important to note that the standard communication 
protocols and standard interfaces of the OPC type (OLE for Process Control) used in BACnet, 
EIB/KNX, LonMark and other systems make it possible to ensure a coordinated exchange of 
information between devices, programs and systems from different manufacturers. 

Current economic situation in the country shows that the development and implementation of 
projects related with the reconstruction of heat supply systems of the educational buildings or other 
public or municipal buildings at the Intelligent Building Systems (IBS) level is nearly impossible and 
even impractical, due to the high investment costs of IBS for distributed objects with a very limited 
number of monitored parameters. 

However, the approaches used in IBS (Table 1) for the efficient management of energy 
resources associated with lowering the costs of operating and maintaining systems based on modern 
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energy-saving equipment should be used in practice when creating automated dispatch control 
systems (ADCS) for distributed energy systems of educational buildings. 

 
Table 1 

Description of the “intellectual building” concept depending on the attitude to the object [5] 

Name Concept description  

Designers, system integrators 
Realization of equipment performance, reducing 
the difficulties during the design phase and 
installation of equipment 

Builders Reduced investment costs, Reduced labor costs 

Support entities 
Reduced building maintenance expenses and 
utility bills 

Premises users 
Room comfort, Reduced utility bills reduction and 
room maintenance costs 

 
It is important to note that the availability on the market of modular IBM PC compatible industrial 

electronics from leading companies gives Kazakhstan developers the opportunity to create 
automated control systems for distributed power systems of buildings that are comparable to similar 
foreign systems of the same class. The price is significantly lower due to the cheaper labor used in 
the process of developing of mathematical models, algorithms and software. 

At the same time, it must be emphasized that it is not easy to solve the energy conservation 
problems and the design of automatic control systems for educational buildings in terms of the low 
efficiency of heat supply systems with significant deterioration of all elements of these systems and 
lack of information for thermal energy consumption of buildings. All of this meet the lack of funds for 
modernization of the main equipment of buildings engineering systems. 

Another issue determining the relevance of the automatic control systems development and 
implementation is the lack of universal automatic controllers for heating and heat supply systems. 

The introduction of local automatic regulators to manage distributed energy resources by zones 
- heating and heat supply systems - is constrained by their limited set of options, lack of flexibility 
and the possibility of managing the system. Creating a universal local controller that has all the 
necessary functions is a difficult task, taking into account the requirements variety for automated 
distributed energy resources: the possibility of multi-circuit and multi-channel regulation of both the 
heating system and domestic hot water system supply, the possibility of regulation based on the 
facade specifics, the ability to connect additional sensors and devices, etc. At the same time, one of 
the criteria for the selection of an automated heating system regulator or hot water supply is its cost. 
The existing local controllers for heating and domestic hot water systems mainly leads to inflexible 
software regulation based on the limitation of software capabilities for fine tuning of specifics of 
heating and domestic hot water systems. 

Given the variety of existing regulators for heating and heat supply systems currently available 
on the market and the availability of modular electronics, low-cost distributed I/O modules, software 
for the automated construction of control systems, as well as the presence of distributed power 
system control tasks, it is advisable to build automated process control system (APCS). 

APCS are implemented on the basis of microprocessor technology and modern methods of 
automated software development for control systems. The main advantage of this approach is that, 
after implementation, the proposed automated system is supported by the enterprise without the 
involvement of highly qualified programmers. In addition, such systems are with open code have the 
properties of openness and reliability. 

Thus, the development of an automated control system is a priority task [4-9]. The introduction 
of an automated system will expand the functionality of local control devices, ensure the possibility 
for introduction of a new intelligent devices and subsystems to the system, carry out coordinated, 
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adaptive management of distributed resources, provide information about the managed objects for 
corporate clients, etc. 

An equally urgent task is to develop the structure of an automated system, since it largely 
determines the efficiency of the system, its prospects for the qualitative and quantitative expansion 
opportunities. 

In the process of developing APCS, the following typical structures have been identified and 
used: APCS with centralized management; APCS with supervisory control; APCS with decentralized 
control. 

Automated supervisory control systems (ASCS) belong to supervisory-controlled APCS and it is 
a fast-growing industry. 

One of the central places in the ASCS belongs to the dispatcher, who is required not only to 
know the control object, but also to work with information, experience in information systems and the 
ability to make decisions. The technological risk is an also important issue - the accidents in energy 
processes, oil, gas and other industries can cause significant material and environmental damages. 

Currently, SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) is the main and most promising 
method for the automated control of complex dynamic systems [5, 8, 10-17] (Figure 1). 

 

 
Fig. 1 Distributed ACS system based on industrial networks, remote controllers and local 

object communication devices (OCD) 
  

Application of the SCADA concept allows achieving a high level of automation in solving the 
problems of developing control systems for collecting, processing, transmitting, storing and 
displaying information, as well as reducing the time for developing automation projects and direct 
financial costs for their development. The concept of SCADA is increasingly used for the 
development of ASCS due to the ease of developing a user-friendly interface. 

To organize the interaction between the levels of the system hierarchy, various communication 
methods are used, for example, circuit-switched networks (telephone network, cellular network). The 
main disadvantage when using circuit-switched networks is the need to establish a connection (dial-
up), the maintaining possibilities and as a result struggle in a real time operation. 

For distributed objects, in addition, there is an approach based on the use of distributed 
input/output modules (DIOM). Based on the use of DIOMs that support the RS-485 interface, it is 
possible to organize fairly long technological networks (up to 1.2 km in one segment) with a 
developed topology. At the same time, it is possible to work with automated equipment in real time. 
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The advantages of using this approach are obvious - the costs of the modules are low, the modules 
are universal, interchangeable and have a wide range of capabilities: from computing units till 
input/output modules of discrete and analog signals, temperature converters and so on. 

It is known that long analog communication lines are characterized by significant interference. 
The most appropriate solution for automating such a distributed facility would be to use an DIOM. In 
this case, the module is installed directly on the automation object and the length of the analog 
communication lines is minimal. The modules are interconnected by means of an interference-proof 
digital communication interface, for example, RS-485. The disadvantage of this ASCS is that it does 
not have the openness property, since it uses the Dos version of the SCADA system, which does 
not allow connecting additional software modules from other manufacturers through standard 
software interfaces (OPC, DDE, etc.). 

Each of the described approaches has its own field of application. Dial-up communication 
methods between the ASCS levels should be used when connecting to the ASCS of significantly 
distant objects (more than 2 km) and the impossibility of organizing another type of communication 
(radio-relay and other wireless) that allows real-time control. 

Thus, the basis for successful strategies in the development of APCS is the concept of modular 
composition at the hardware level using object-oriented programming and SCADA systems. The 
most important component of the APCS efficiency is the quality preservation throughout the entire 
life cycle of the system, which should be at least 10 years. 

To improve the quality of the heating process and ensure an equal temperature distribution 
across the premises of the building, it is necessary to manage the heating system (HS) branches 
taking into account the external factors facing the building envelop.  

Below are considered the branch management features of HS. 
The object of control are the HS branches of the building facades. The main goal of the control 

is to regulate the heat carrier along the branches of the heating system to eliminate the uneven heat 
consumption of the HS branches in terms of different environmental impact on each building facade. 

When implementing the proposed management structure, there are several ways to build this 
subsystem: 

- closed automatic regulation system (ARS) using flow converters on each branch of HS. For 
this system, the installation of flow transducers on each branch is associated with an economic 
factor and primarily depends on the cost of the used flow transducers; 

- closed ARS using temperature converters on each branch. In the steady state heat 
consumption mode, the main parameters can be indirectly determined by the temperature of 
the coolant in the return pipelines of the HS branches. A feature of this method is that the 
regulatory action along the circuit in; should follow only after the HS reaches a steady state 
heat consumption; 

- closed ARS with a shaft position sensor of the actuator. Based on the static characteristics of 
the regulatory body for each position of the rod, it is possible to determine the flow rate for the 
coolant along the HS branch. 

When introducing the proposed subsystem for regulating heat consumption along the branches 
of the building facades, the equipment cost is significantly lower compared to the existing front-facing 
regulation, namely, additional circulation pumps, controllers and others for each building facade. 
Moreover, the proposed technical solution uses one available circulation pump in the individual heat 
point (IHP) and one additional controller for the n-facades of the building. In common methods of 
facade control for each facade, independent local ARS are created, including circulating and 
electronic parts. In addition, if DS1820 type sensors are used as temperature sensors in the 
developed ARS, with digital output, and a temperature range from -55 ° C to + 125 ° C, with 
measurement resolution set by software and with the possibility of using the MicroLAN bus interface, 
then through the adapter the above mentioned could be connected to the additional local controller. 
Using these standard sensors significantly saves costs compared to standard temperature sensors 
for IHP. 
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Conclusion 
Ensuring the reliability and energy efficiency of heat supply systems includes: the entire set of 

economic, technical and organizational measures that are aimed toward reducing damage in case 
of abnormal operation of thermal energy supply devices; ensuring the specified operational and 
technical characteristics of consumers; the most rational system operation program development. 

The thermal modernization and energy efficiency of buildings can be significantly improved 
through the use of intelligent control based on data from a wireless sensor network. The model of 
intelligent building energy management is based on wireless sensor and actuator networks solves 
the problem of energy conservation while maintaining the high quality and reliability of the building 
energy supply. It enables continuous monitoring of sensor network readings and building adaptive 
energy management. 
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Приложение на FDS среда за предвиждане и възстановка на 
разпространението на пожари и вредности в сгради 

 
Светлин Антонов, Иван Антонов 

 
В работата се дават основните уравнения при FDS програмите. Дадено е 

характеристичното уравнение за решаване на задачата и е описан най- често 
използваният модел на турбулентност- LES. 

 
Ключови думи: FDS, PyroSim, LES, характеристично уравнение, пожар 

 
Application of the FDS environment for predicting and restoring the spread of fire 

and pollution in buildings 
 

Svetlin Antonov, Ivan Antonov 
 

This paper gives the basic equations for FDS programs. The characteristic equation for solving 
the problem is given and the most commonly used model of turbulence is described - LES 

 
Keywords: FDS, PyroSim, LES, characteristic equation, fire 

 
Въведение 
Прави се анализ в FDS среда, като се разглеждат основните уравнения, на които се 

базира. При анализа на програмата е нужно да се подчертае, че тя е свързана с числената 
механика на флуидите и програмните продукти изградени на тази база. Използва се същата 
система от частни диференциални уравнения, като разликата между CFD и FDS средата е в 
използваните уравнения за описание на турбулентността. При програмите Fluent се използват 
k-e моделите на турбулентност, което стеснява приложимостта им при изследване развитието 
на пожари в ограничено пространство. При FDS се използва метода на едромащабната 
турбулентност (LES- модел на турбулентност). Това разширява приложимостта на FDS и при 
изследване на течения и пожари в открито пространство, въздействие на вятъра и др. 
метеорологични условия при решаване на задачи. Независимо от абревиатурата „FDS“, тези 
програми се използват за анализ на разпространението на вредности в работна среда, като 
промишлени и битови обекти, така и в екологията. Тази програма позволява възстановка 
развитието на пожара при минали събития. 

Всичко това прави програмите сравнително универсални като приложение. За 
илюстрация в настоящата работа се привежда пример за изследване на развитието на пожар, 
съответно- температура, дим, вредности, в един конкретен учебен обект (сграда на гимназия). 
Дадено е развитието на пожар в помещение, както и проникването на продуктите от пожара в 
целия учебен корпус. Резултатите позволяват да се определи времето за безопасна 
евакуация и начините за бързо въздействие върху самото огнище на пожара. 

 
Математически модел 
Математическият модел се базира на използваните в изчислителната механика на 

флуидите уравнения. Това са уравненията за непрекъснатост, уравненията на Навие-Стокс в 
модификация съгласно хипотезата на Бусинекс ( eff= + t), уравнението за енергоята (I-ви 
закон на Термодинамиката) и уравнението на Клайперон за газовата смес. Теченията при 
пожар протичат при ниска скорост при липса на детонация и вздривове. Това позволява 
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изполването на упоменатите уравнения. Към тях се добавят уравненията за разпространение 
на дима (димосъдържание) и за оптическа плътност на газовата смес. 

Уравнение за непрекъснатост: 
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Уравнение за топлообмена (I-ви закон на Термодинамиката): 
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Уравнение за състоянието на газа: 

p TR    (6) 

В (5) е въведена дисипацията на енергия (), протичаща в процеса на пожара Тя се 
определя по зависмостта: 
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При пожар протичащ без детонационно горене и вздривове в (2)-(4) и (7), се приема 

0divV 
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u v w
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, при което за (7) следва: 

 2 22 2eff tS S         (8) 

В горните уравнения са въведени означенията: 
- коеф. на топлопроводност (вискозна или ламинарна); t- турбулентна топлопроводност; 

r- коеф. на радиационна топлопроводност; q- интензивност на вътрешните източници на 
топлина при пожар. То може да се представи [3] като (9):  

k r fq q q q      (9) 

Където: qk- интензивност на вътрешните източници на топлина от конвективен 
топлообмен; qr- радиационен топлообмен; qf- реакции при горенето. 

Неизвестните в уравн. 1-6 са: - плътност; u,v,w- скоростни компоненти; T- температура; 
p- налягане. Със “S“ се означава тензора на деформационните скорости, който има 
определяща роля относно дисипацията на енергия:  
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За фигуриращото S2 в (7):  
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Характеристично уравнение 
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Чрез характеристичното уравнение се обобщават основните частни диференциални 
уравнения, които в програмните продукти се решават последователно за всеки един от 
параметрите на течението. Видът на уравнението е следният: 

      div w div Гgrad S
x
 
     


   (12) 

където:   е зависима променлива- съответно скоростни компоненти, енталпия, концентрация 
на компонентите на газовата среда, оптическа плътност на дима; Г  е коефициент на дифузия 
за съответната   , S  е източников член. 

Стойностите за (12) са дадени в Таблица 1. 
В таблицата са въведени следните означения: 

2 2 N 22
o co co H O ПГ           - масова концентрация на кислород, въглероден окис, въглероден 

диоксид, азот, водни пари и продукти на горенето; 

2 2 N 22
o co co H O ПГD D  D  D  D  D  - коефициенти на дифузия за изброените по-горе параметри; 
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2 2o co com m  m  - интензивност на вътрешни източници на маса на кислород, въглероден 

окис и въглероден диоксид, възникнали от образуване (изчезване) на молекулата от даден 
газ вследствие на химическата реакция произтичаща от горенето; 

2Н Оm - интензивност на вътрешните източници (падини) на маса на вода, съответно, 

водни пари възникващи от изпарението (кондензацията на водна пара) под влиянието на 

температурното поле в помещението и ограждащите конструкции; 
1 1

T K
     

 е 

коефициент на обемно топлинно разширение; 
2OL - необходимата маса кислород за 

изгаряне на 1kg горим материал; 
2

LCO COL - отделена маса окиси на CO и CO2 при 

изгаряне на 1kg горим материал; Г - скорост на изгаряне на горимия материал; onD - 

димообразуваща способност на горимия материал; ,  ,  
l w ci i i - енталпия на газовата смес 

на стените и на преградите; n
pQ - долна работна топлина на изгаряне;  -степен на 

изгаряне; Dq - интензивност на вътрешни източници на оптическата плътност на дима, 

образуващ се при протичане на реакцията на горене; vwq  и vcq - интензивност на 

вътрешните източници на топлина вътре в стените и преградите; W - обем на газовата 
среда, в която се намира източникът (падината) на маса или енергия. 

Понятията „източник“ и „падина“ са въведени съгласно Механиката на флуидите и 
означават точка, от която изтича навън даден компонент, песп. като се втича (поема) 
съответния компонент. 

 
Моделиране на турбулентността при FDS 
За затваряне на системата уравнения при FDS, както и всички останали случаи при 

турбулентни течения е наложително използването на подходящи модели на турбулентност. 
В този случай се препоръчва като най-подходящ моделът на едромащабните вихри [1], 
известен в този тип задачи като LES-модел. Подробно моделът е описан в [1].  

Моделът на едромащабните вихри се изхожда от следното: едромащабните вихри при 
преход от един в друг вид течения се различават чувствително, до като дребномащабната 
структура се променя незначително. Необходимо е да се определи полето на едромащабните 
структури. Приема се непрекъснатост на параметрите на течението с използване на тъй нар. 
„Филтрираща“ функция на Леонард. За всеки параметър на течението а=а+а‘. Моделират се 
дисипативните процеси настъпващи при горенето като вискозна топлопроводност, дифузия и 
пренос на примеси. Особеното при модела е, че мащабът на вихровите структури е по-малък 
от размера на изчислителната мрежа. Параметрите ,  и D в уравненията описващи процеса 
се заменят с изрази моделиращи тяхното въздействие. 

За определянето на  се използва тензора на деформационната скорост. 
Топлопроводността и дифузията на примеси се определят съответно по:  
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При отчитане на ламинарния топлопренос и дифузия, съответно: 
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Процесът на горене при пожара се реализира най-често като се прилага подходът „Част 
от сместа“. Тя представлява скаларна величина характеризираща масовата концентрация на 
един или повече компоненти на газовата смес в дадена точка от течението. За намаляване 
на обема на изчисленията, най-често се песмятат 2 компонента на сместа: масова 
концентрация на неизгорялото гориво, и на изгорялото, респ. продуктите на горенето. 
Лъчистият топлообмен се пресмята чрез уравненията за излъчване от съдържащите сяра 
газове, което дефакто налага ограничение на задачата. В определени случаи може да се 
използват и широкомащабни модели. Уравненията в FDS се използва методът на крайните 
обеми „FVM“. Освен с използване на LES модел на турбулентност, са правени успешни опити 
на приложение на метода на директното числено моделиране, описано в [1]. FDS е тестван в 
редица лаборатории и институции в САЩ. Направената валидация показва възможността за 
прилагането му в редица случаи. 
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Числена симулация на пожар  в учебен корпус на “ПГ по телекомуникации“ 
 

Светлин Антонов, Иван Антонов 
 

В работата се дава пример за числена симулация на пожар в реално съществуващ обек 
чрез FDS програма. Приведени са основни резултати относно разпространението на 
огъня и дима в учебния корпус. 

 
Ключови думи: FDS, PyroSim, числена симулация, огън, дим 

 
Numerical simulation of fire in Telecommunication’s high school building 

 
Svetlin Antonov, Ivan Antonov 

 
The paper gives an example of numerical simulation of fire in a real existing object through the 

FDS program. The main results regarding the spread of fire and smoke in the school building are 
given. 

 
Keywords: FDS, PyroSim, numeric simulation, fire, smoke 

 
Въведение 
Използва се FDS програма [1]. Решението се прави с графичния интерфейс на PiroSym 

[2].  
Числената симулация е направена за учебен корпус в сградата на ПГ по Телекомуникации 

(Фиг. 1). Сградата се състои от сутерен и четири етажа. В двата края на сградата има 
изградени вътрешни стълбищни клетки от сутерена до 4-ти етаж. 

 

 
Фиг. 1 ПГ по Телекомуникации 

 
Целта в настоящата работа е да се направи опит за числено моделиране и да се покаже  

разпространението на дим и вредности в затворени помещения, като се покажат зони с 
критични параметри на излъчвания, дим и огън.  

Източника на генериране на дим и вредности са горящи предмети в учебните  помещения. 
Първата стъпка към решението на задачата е съставяне на геометричен модел на 
помещението (Фиг.2). 
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Фиг. 2 Геометричен модел 

 
Начални условия: Избира се помещение (учебна стая) в сутерена на сградата, с размери: 
дължина 9м и широчина 7м или обща площ 63m2.  

Съгласно Наредба 1971 СТПНОБП топлинното натоварване за учебни помещения е 72 
kW.h/m2. Приемаме топлинно натоварване: Q = 80 kW.h/m2, като е завишено с 10% от 
нормативно даденото. 

 
Резултати от числената симулация. Анализ на резултатите 

Съгласно даденото по-горе топлинно натоварване пожара има мощност 12 600 kW.  
Развитието на огъня през първите 19min. е показано на Фиг. 3 а,б,в,г. Пожарът възниква 

бързо и в първите минути обхваща цялото помещение. Впоследствие намалява неговата 
интензивност, което е обяснимо с бързото изгаряне на горимите материали и намаленото 
количество окислител. 

 

 
Фиг. 3. а) Развитието на огъня в третата минута 

 



194        Научна конференция ЕМФ 2019 
 

 
Фиг. 3. б) Развитието на огъня в петата минута 

 

 
Фиг. 3. в) Развитието на огъня в десетата минута 
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Фиг. 3. г) Развитието на огъня в деветнадесетата минута 

 
Разпределение на дима: Димът е смес на продукти на изгаряне и твърди частици с 

въздуха. Съставът на дима зависи от състава на горящите вещества и условията на горенето. 
При горенето на органични материали (дървесина, слама, хартия, бензин и др.) в състава на 
дима могат да се съдържат въглероден окис, водни пари, въглероден двуокис и сажди. 
Концентрацията на тези продукти в дима зависи от интензивността на задимяване и 
количеството на тези продукти, което се отделя от един m2 площ на горене. При вътрешни 
пожари, поради непълното горене, количеството на тези продукти е по-голямо от това при 
пожари на открито, където изгарянето на веществата е пълно. 

Голямата концентрация на продукти на изгаряне при вътрешни пожари и процеса горене 
са причина за намаляване процентното съдържание на кислорода. Плътността на дима се 
определя от количеството на твърдите частици в единица обем и се измерва в gr/m3. 

Голямата плътност усложнява ориентировката и действията на противопожарните 
подразделения при гасенето на пожарите. 

Димът (Фиг. 4 а,б,в,г) още в първите минути през съответните процепи между 
помещението, в което е възникнал пожара и околните помещения, излиза навън от огнището 
на пожара. Той изпълва почти плътно сутеренния етаж, обхваща част от първия етаж и 
достига стълбищната клетка, напуска първия етаж през отворената външна врата. Това 
показва че евентуална евакуация на пребиваващите в партерния етаж трябва да се извърши 
в първите 5-10 мин. При затворена външна врата димът ще изпълни целия партерен етаж и 
ще се “покачи“ по стълбищната клетка, което ще усложни ситуацията по време на евакуация 
и действията на противопожарните служби. 
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Фиг. 4. а) Разпространение на дима на 3-тата минута 

 

 
Фиг. 4. б) Разпространение на дима на 5-тата минута 
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Фиг. 4. в) Разпространение на дима на 10-тата минута 

 

 
Фиг. 4. г) Разпространение на дима на 19-тата минута 

 
 
Заключение 
Даденото на фигурите показва приложимостта на FDS програмата за моделиране и 

симулация на разпространение на вредностите при пожар. Това позволява на съответните 
служби по ПАБЗН да осигурят необходимото време за защита на пребиваващите и 
използването на подръчни средства, което в случая се явява възможно за гасене на пожара. 
За това способства и обстоятелството, че пожарът е в затворено помещение, и поради слабия 
достъп на кислород, мощността му намалява. 
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Пресмятaне на течение над горски масиви с метод на крупните вихри.  
Част 1. Числено изследване в реален мащаб 

 
Георги Пичуров, Кристоф Громке, Йордан Денев 

 
Резюме Публикацията представя нестационарно числено изследване върху 

въздушното течение над горски масиви. Изследването цели да установи причините за 
пораженията върху дървесните видове вследствие пориви на вятъра породени от 
смерчове, тайфуни и прочие екстремни атмосферни прояви. Горският масив е моделиран 
в симулациите с помощта на източников член в уравненията за количество на движение. 
Входът на изчислителната област е моделиран с периодично гранично условие на масов 
дебит и чрез скоростен профил на атмосферен граничен слой. 

 
Ключови думи: Метод на крупните вихри, Изчислителна механика на флуидите, 

Атмосферен граничен слой. 
 

Large-eddy simulation of airflow over forest canopy. Part I. Numerical study of 
real size domain. 

 
George Pitchurov, Christof Gromke, Jordan Denev 

 
Abstract:.The publication presents a study of an unsteady airflow simulation over forest terrains. 

The study aims to identify the reason for tree destruction by excessive wind gales. The forest section 
has been modeled with a sink term in the momentum conservation equations. The inlet to the 
computational domain has been modeled in a periodic fashion as a mass flow inlet and as an 
atmospheric boundary layer profile. 

 
Keywords: LES, CFD, atmospheric boundary layer 
 
Въведение  
По-задълбочено разбиране на взаимодействието на въздушното течение с горски масиви 

е в състояние да хвърли повече светлина върху механизма на поражение от смерч и други 
природни катаклизми, както и на масообменния процес на въглероден двуокис и кислород 
между въздуха и листната маса. Последните години изобилстват от натурни и моделни 
експерименти на скоростното поле и турбулентните характеристики на течението в обема над 
гората ([1]-[4]), като не липсват и числени експерименти, сред които моделът на крупните 
вихри бележи все по-активно присъствие. Изследват се разликите привнесени от различните 
дървесни видове, като в моделните и числените изследвания за простота гората се приема 
за хомогенна. Настоящото изследване се мотивира от необходимостта за по-точно 
определяне на аеродинамичното съпротивление, респ. консумацията на импулс от горския 
масив, както и от прецизиране на константата на турбулентния вискозитет в моделите на 
крупните вихри, който определя в голяма степен вида на скоростните профили във височина. 

Математически модел и числен метод 
За целите на изследването е моделирана област с височина от 600 метра, които са в 

общия случай достатъчни за изследване влиянието на горски масив върху атмосферния 
граничен слой [5]. На входа на изчислителната област са зададени следните вертикални 
профили за средната скорост U (ур.1), турбулентна кинетична енергия к (ур.2) и скорост на 
дисипация на турбулентна кинетична енергия ε (ур.3) за неутрално стратифициран 
атмосферен граничен слой предложен от [6] и [7]: 
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където z е вертикалното отстояние от земята, z0 e еквивалентната аеродинамична грапавост 

характерна за съответния терен, κ = 0.4 е константата на фон Карман,  wu *  е 

динамичната скорост [8], приета в този случай за 1.18m/s и Cμ = 0.09. Уравнение 3) за 
скоростта на дисипация се използва единствено в симулации базирани на осреднените по 
Рейнолдс уравнения на Навие-Стокс (т.нар. RANS модели), но е включено тука за пълнота. 

В първоначалния стадий на задачата за вход в областта бе избрано гранично условие 
масов дебит, но в този случай профилът на граничния слой търпеше непрекъснато развитие 
във времето и не подлежеше на сходимост, затова бе избран горния вариант. Като гранични 
условия за останалите ограждащи повърхности бе използвана симетрия за тавана на 
изчислителната област и периодични условия по страничните стени. Симетрията приема, че 
градиента на всички пресмятани величини по посока нормалата към повърхността е нула, а 
нормалния компонент на скоростта също се приема за нула, т.е. симетричните гранични 
условия са непроницаеми. Периодичните условия приемат, че клетките в контакт с такова 
гранично условие имат за съсед съответна клетка от отсрещната стена, с което задачата се 
затваря математически. Поради естеството си периодичните гранични условия се дефинират 
винаги за двойки повърхности, които не е нужно да са геометрически еднакви, но трябва да 
са топологически еднакви, за да могат да се окомплектоват съседните на всяка една клетка. 

Съпротивителните характеристики на дърветата в масива бяха моделирани с 
отрицателен източников член в уравнението за количество на движението със следния общ 
вид: 

VVLADCdsource


.***   (4) 

където Cd e коефициент на съпротивление на цилиндрична форма, приет за 0.2, LAD (Leaf 
area density) е плътност на разпределение на листна маса, която е променлива във височина 
и според биологичния вид на дървото, като достига минимална стойност в областта на ствола 
и при върха. При моделите, в които се решава уравнение за турбулентната кинетична 
енергия, в него също се записва консуматорски член във вида [9]: 






  kVVLADCdsource


1.5***

3
  (5) 

С помощта на генератора на мрежи Гамбит [10] бяха генерирани две изчислителни 
мрежи, с които да се оцени влиянието им върху задачата, респективно с 12 и с 24 милиона 
клетки. Горната граница на броя клетки бе ограничена от наличната памет на използваната 
работна станция. 

 
Числени резултати и анализ 
За развитие на турбулентно течение бе необходима първоначална инициализация с 

неравномерно скоростно поле, генерирано на случаен принцип (Фигура 5). Това обаче не бе 
достатъчно условие за устойчиво развитие на турбулентността, затова се наложи да се 
добави нестационарна компонента в граничното условие за скоростта на входа на 
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изчислителната област. При тези условия се постигна задоволително ниво на турбулентна 
интензивност. 

 

 
Фигура 5 Инициализация с неравномерно скоростно поле 

 
Следващите Фигура 6 и Фигура 7 представят пресметнати вертикални скоростни профили 

в две избрани сечения от изчислителната област при отсъствие на дървета, т.е. при изключен 
консуматорски член в уравненията за движение. Разликата между двете фигури е в момента 
от време, към който са пресметнати профилите: едните в 87-та, другите в 290-та секунда 
симулационно време. Така наблюдавания граничен слой търпи непрекъснато развитие във 
времето, защото при първоначално избраното гранично условие „масов дебит“ на входа 
граничният слой в конкретно сечение се променя във времето така, както един граничен слой 
би се изменял по дължина на течението, т.е. непрекъснато без да достига крайно състояние. 
Фигура 8 представя скоростния профил при наличие на дървета, т.е. с включен консуматорски 
член, във височина до 500 метра. За да се различи по-ясно ефекта от наличие на дървета, 
мащабът по ординатната ос е сменен и профилът е представен във височина до 25 метра на 
Фигура 9. Кривата на профила следва приблизително големината на източниковия член в 
уравненията. Присъствието на гората ефективно забавя течението, като е възможна появата 
на вертикална компонента на скоростта при съприкосновение на течението с гората. 
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Фигура 6 Вертикални скоростни профили на 600м и 1200м надлъжна координата в момент 

от време 87.5 сек. 
 

 
Фигура 7 Вертикални скоростни профили на 600м и 1200м надлъжна координата в 

момент от време 292.5 сек. 
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Фигура 8 Вертикален скоростен профил при наличие на дървета 

 

 
Фигура 9 Вертикален скоростен профил в областта на гората. 
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Заключение 
Моделът на крупните вихри бе използван за предсказване на вертикалния скоростен 

прифил на въздушното течение над горски масиви. Като входни параметри към модела бе 
зададен консумарски член с неравномерно разпределение в областта на гората. Наличието 
на гора видимо променя скоростния профил, като не само го редуцира съществено в близост 
до земната повърхност, но и го видоизменя в областта над горския масив. Натурни 
експерименти, необходими за валидация на числените резултати, ще бъдат представени в 
следваща част на изследването. 
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Abstract: The principal goal of this material is to point the attention of HVAC system designers 

that evaluation and reduction of head losses and minor losses in ventilation systems ensures 
supplying the required air flow rate to the ventilated space, saves energy and decreases the useless 
generation of CO2.  
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INTRODUCTION 
Usually, a building by itself is not able to provide healthy and comfortable conditions for its 

occupants either during the day, or throughout the year. The parameters of the climate (the outdoor 
environment) - intensity of sunshine and rainfall, air temperature and composition, wind speed and 
direction – vary throughout the year within a wide range. However, there is a far narrower variation 
interval for the indoor environment parameters under which occupants feel comfortable and have 
maximum performance. Therefore, are used technical systems - lighting, HVAC (Heating, Ventilation 
and Air Conditioning), which consume energy and require maintenance, to keep the indoor 
environment parameters within certain ranges, prescribed by the standards. There are two main 
tasks performed by a HVAC system: T1-preparation of the supply air, and T2-air movement. 
Logically task T2 is divided into T2.1 - delivery of the supply air to the occupied zone and T2.2 - 
removing the exhaust air from the occupied zone. The main part of the energy consumed by the 
ventilation systems is spent in the AHU (Air Handling Unit) for (T1) preparation of the supply air, i.e. 
cleaning of the air (filtration, UV treatment), heating/cooling, and dehumidification/humidification. The 
rest is used for (T2.1) transportation and distribution of the supply air and for (T2.2) collection and 
transportation of the exhaust air. Where it is possible, the heat/cold of the exhaust air is regenerated 
in the AHU and then the largest portion of energy spent for ventilation is consumed by the fans, [12].  

The energy efficiency of ventilation systems is a very important topic, since ”more than 40% of 
the energy consumed in the commercial buildings is due to the work of HVAC systems”, [13], and in 
addition to this ”nearly 50% of the consumed energy is wasted”, [15].  

Despite recent research in ventilation and air distribution systems [1, 3, 11], it is evident that 
complaints about poor IAQ (Indoor Air Quality) increase continuously [2, 4, 7, 10, 14]. There is a 
need therefore for additional research on current strategies for building ventilation from the point of 
view of both providing necessary indoor air quality and thermal environment to satisfy the occupants 
and meet at the same time the new energy regulations in buildings [5]. To solve this problem, by 
order of EC the Technical Committee CEN/TC 156 “Ventilation for buildings” has developed the EN 
16798 standard: Energy performance of buildings - Ventilation for buildings. This standard is divided 
into 18 parts, which deal with the different aspects of the ventilation, [6], and supersedes the 
ventilation standards developed for the needs of EPBD, i.e. Directive 2002/91/EC (16 December 
2002). 

The aim of this paper is to present a practical example, which supports the ideas of the ”recast 
EPbd” and adds practical knowledge to the modules M5-3, M5-9, M5-10 and M5-11, in the context 
of the modular structure as set out in EN ISO 52000-1, [9]. In simple words, experimental results are 
presented about the impact of improper design or misoperation of a ventilation system on its specific 
energy consumption for supplying of 1 kg/s air to a ventilated space under various conditions preset 
by the valves of the exhaust air system.  
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The motivation for this study is the observation of the authors, with a background in fluid 
mechanics, in many hotels and other contemporary buildings all over the world, that designers or 
installers of ventilation systems usually forget the simple fact that  

 when air is supplied to a room there must be an opening or exhaust system allowing the air 
to get out of the room; 

 when air has to be evacuated from a room there must be an opening or supply system 
allowing the air to get into the room. 

 
METHODS 
The method used is experimental investigation of the performance of the supply ventilation 

system of a laboratory room at the Technical University of Sofia under various conditions preset by 
the valves of the transfer grills for exhaust air. Conditions, which correspond to improper 
design/installment of the exhaust system, are simulated by manipulation of the valves of the exhaust 
air grills.  

 
The classroom and the ventilation systems 
Visual information about the classroom and the ventilation system is presented in Figure 1. 

Geometrical information about the classroom is shown in Figure 2.  
Ventilation is designed to supply 1295 m3/h (maximum 37 occupants x 35 m3/h). Ventilation air 

is supplied by a KE-50-30-4 rectangular duct fan by Systemair. The fan is equipped with a single-
phase electrical motor with stepless (thyristor) speed control. There is a 6 kWe, electrical heater for 
heating the outdoor air during wintertime. For preparation of the air during the cooling season are 
used four Toshiba MMU-AP0092H ceiling fancoils. When the ventilation system is off the ceiling 
fancoils work on 100% recirculation. 

Exhaust system is composed of four transfer grills (TG-1, TG-2, and TG-4 in Figure 1), each with 
a cross-section of 400 x 200 mm2 mounted on the west wall of the classroom and four transfer grills 
(WG1…WG4), each with cross-section 300 x 5 mm2 mounted in the PVC frames of four window 
wings. Thus air may leave to the outdoor through the WG grills and to the corridor of the building 
both through the TG grills and the slits around the door. The WG grills have two states only – closed 
and open, while the TG grills may be controlled in a stepless manner. Under design conditions the 
TG grills are fully open.  

 

a) View toward the south wall b) view toward the north wall 
Figure 1: General view of the classroom
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Figure 2: Room geometry 
 
Measured parameters  
For the purpose of the study are measured the following parameters: 
 Electrical power (Pel): electrical power consumed by the motor of the fan; 
 Flow rate: supply air volume flow rate, exhaust air flow rate; 
 Noise: sound power level in the room; 
 Pressure: atmospheric pressure (B), air static pressure in the supply duct relative to room 

air pressure (Pd,r), room air pressure relative to atmospheric pressure (Pr,B), and room air pressure 
relative to the air pressure in the corridor (Pr,c); 

 Temperature: supply air and exhaust air temperatures; 
 
Measuring procedures and instruments 
Electrical power measurement. An analogue wattmeter K506 type (USSR, 1983) was used for 

measuring electrical power consumed by the motor of the fan. Wattmeter and fan were connected 
in series.  

Volume flow rate measurement. Measurement of volume flow rate of supply air was performed 
following the ISO 3966-1977 standard, [8]. For determination of discharge velocity in the vertical duct 
with rectangular cross-section of 500 x 300 mm2 was used the ”Log-Tchebycheff” method. Local 
velocity was measured at twenty-five points by a standard 10 mm O.D. Pitot-static tube 
manufactured at the Department of Hydroaerodynamics and hydraulic machines in the Technical 
University of Sofia connected to a FCO12 electronic micromanometer.  

Measurement of volume flow rate of exhaust air was performed at the outlet of each TG by an 
Alnor Balometer Capture Hood.  

Noise measurement. The total noise in the room under each case was measured as sound 
power level by a Testo 816 instrument in dB(A). 

Pressure measurement.  
Atmospheric pressure was measured by aneroid barometer.  
At each point for calculation of local velocity the difference between the total pressure and the 

static pressure was measured by an electronic micromanometer FC012 (Furness Controls Ltd.) 
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connected to the Pitot-static tube. FC012 is an auto-zero instrument, with two ranges (0-19.99 Pa 
and 0-199.9 Pa) and has an accuracy of ± 0.5%.  

Pressure difference between duct static pressure, signal taken from the Pitot-static tube, and 
room pressure was measured by a Magnesense MS-311 electronic micromanometer that has 1000 
Pa range and ±1.0% accuracy.  

A Magnesense MS-211 electronic micromanometers with 100 Pa range and ±1.0% accuracy 
was used for measurement of room pressure relative to outdoor (atmospheric) pressure through a 
nipple mounted in the PVC frame of one of the fixed windows.  

Another Magnesense MS-211 electronic micromanometer was used to measure room pressure 
relative to the pressure of the air in the corridor through a nipple mounted in the door.  

Static pressure in the duct relative to atmospheric pressure was not measured directly. It was 
calculated by Pd,B=Pd,r+Pr,B. 

Temperature measurement. Both supply air temperature and exhaust air temperature 
measurements were conducted by using the temperature sensor of the hot wire thermoanemometer 
probe (SWA31) of Swema Air 300 instrument.  

Air density at supply flow rate measuring location was calculated by the ideal gas equation of 
state with calculated absolute static pressure in the duct and measured supply air temperature.  

 
INVESTIGATED CASES  
Summary of the investigated cases is presented in Table 1 and Table 2. Table 1 summarizes 

the S-cases, i.e. the cases under which main depending parameter is the supply air volume flow 
rate. Table 2 summarizes the E-cases, i.e. the cases under which main depending parameter is the 
exhaust air volume flow rate. During all experiments there was no cooling/heating of the supply air.  

 
Table 1 

 Summary of investigated cases with supply air flow rate as main depending parameter  

 

 

Cases C01 and C09 are conducted under different outdoor conditions. 

  

Case Fan

Door W1 W2 W3 W4 W5 TG1 TG2 TG3 TG4

C01 C A-O A-O A-O A-O A-O Open Open Open Open 1
C02 C A-O A-O A-O A-O A-O Open Open Open Open 2, 3
C03 C A-O A-O A-O A-O A-O Open Open Open Open 4
C04 C A-O A-O A-O A-O A-O Open Open Open Open 5
C05 C A-O A-O A-O A-O A-O Open Open Open Open 6
C06 C A-O A-O A-O A-O A-O Open Open Open Open 7
C07 C A-O A-O A-O A-O A-O Open Open Open Open 8
C08 C A-O A-O A-O A-O A-O Open Open Open Open 9
C09 C A-O A-O A-O A-O A-O Open Open Open Open 1
C10 C A-O A-O A-O A-O A-O C Open Open Open 1
C11 C A-O A-O A-O A-O A-O C C Open Open 1
C12 C A-O A-O A-O A-O A-O C C C Open 1
C13 C A-O A-O A-O A-O A-O C C C C 1
C14 C Open Open Open Open Open C C C C 1

Measuring inflows - Outlet status
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Table 2 
Summary of investigated cases with exhaust air flow rate as main depending parameter 

 

 
The meaning of the values in each column of Table 1 and Table 2 is as follows:  
 Door = C: During the experiment the door was closed; 
 W=Open: During the experiment the corresponding window was fully open; 
 W=A-O: During the experiment only the WG transfer grill mounted in the frame of the 

corresponding window was open; 
 TG=Close: During the experiment the corresponding wall mounted transfer grill was fully 

closed; 
 TG=Open: During the experiment the corresponding wall mounted transfer grill was fully 

open; 
 Fan=digit: During the experiment fan speed control selector was set to the corresponding 

position, 1 is maximum, 9 is minimum;  
 Fan=1…6: During the experiment the fan speed control selector was set to the position 

corresponding to each digit from 1 to 6 and exhaust flow rate measurement was conducted at all TG 
which are open.  

 
RESULTS AND DISCUSSIONS  
Part of the results with the supply flow rate as the main depending parameter is presented in 

Table 3 and Table 4. Part of the results with the exhaust flow rate as the main depending parameter 
is presented in Table 5.  

The results in Table 3 characterize ventilation system performance under constant fan speed 
and varying status of the exhaust ports. With this experiment the improper design of the exhaust 
system (lower area of the exhaust ports than required) is simulated. It is clearly seen that with the 
decrease of the area of the exhaust ports through which air may leave the ventilated room, the static 
pressure at “fan outlet” (Pd,B), actually in the duct at the location for measuring flow rate, increases 
and the static pressure in the room (Pr,B) increases. Under these conditions both the supply flow rate 
(Qt) and the electrical power (Pel), consumed by the motor of the fan, decrease, but the specific 
electrical power, needed for supplying of 1 kg/s air to the room (Pel/qt), increases. This is visualized 
in Figure 3. In addition to this, the supply flow rate is lower than the design one (0.40 kg/s, Case 
C09), and there is no additional installed power to reach design flow rate in cases C10…C13.  

The results in Table 4 give information about the ventilation system performance under a 
constant status of exhaust ports and varying fan speed. In this case, the specific power, used by the 
fan for supplying 1 kg/s to the room, varies according to the characteristic of the fan. The variation 
of specific power around the specific power at design conditions (Case C01) is in the interval from -
2.05% (Case C06) and +5.62% (Case C05).  
  

Case Fan
Door W1 W2 W3 W4 W5 TG1 TG2 TG3 TG4

C15 C A-O A-O A-O A-O A-O Open C C C 1…6
C16 C A-O A-O A-O A-O A-O Open Open C C 1…6
C17 C A-O A-O A-O A-O A-O Open Open Open C 1…6
C18 C A-O A-O A-O A-O A-O Open Open Open Open 1…6

Measuring outflows - Outlet status
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Table 3 
Ventilation performance at constant fan speed and different status of the exhaust ports 

 
 

Table 4  
Ventilation performance at varying fan speed and constant status of the exhaust ports 

 
 

The results in Table 5 describe the ventilation performance under varying fan speed and varying 
status of the exhaust ports. The measured total exhaust flow rate variation with fan sped for cases 
C15 - C18 is presented in Figure 4 as a function of duct static pressure (Pd,B) at the location for 
measuring the supply flow rate. Since the exhaust flow rate is measured only at the outlets of the 
TG exhaust ports, there is a difference between the measured supply flow rate and measured 
exhaust flow rate under the same fan speed and exhaust ports area. This difference, if measured 
with the same instrument, shows the flow rate through the four WG transfer grills and slits around 
the door.  

 
Table 5  

Ventilation performance at varying fan speed and different status of the exhaust ports 

 

 

Case Fan Noise

B T FS Pr,B Pd,r Pd,B Qt qt Pel Pel/qt SPL

Pa
oC Pa Pa Pa m3/s kg/s W W/(kg/s) dB (A)

C14 95300 26.2 1 0.00 239.00 239.00 0.3661 0.4071 425.0 1044.0 59.8
C09 95400 24.1 1 24.10 222.00 246.10 0.3585 0.4011 422.5 1053.4 59.5
C10 95400 26.2 1 31.00 219.00 250.00 0.3538 0.3939 420.0 1066.3 59.6
C11 95400 27.3 1 44.00 212.00 256.00 0.3375 0.3743 410.0 1095.4 59.2
C12 95400 26.4 1 54.00 204.00 258.00 0.3344 0.3721 410.0 1101.9 59.1
C13 95400 25.3 1 78.00 186.00 264.00 0.3231 0.3608 400.0 1108.6 58.8

Outdoor air Static pressure (gage) Flow rate Power

Case Fan Noise

B T FS Pr,B Pd,r Pd,B Qt qt Pel Pel/qt SPL

Pa
oC Pa Pa Pa m3/s kg/s W W/(kg/s) dB (A)

C01 95200 24.10 1 25.00 226.77 251.77 0.3597 0.4042 420.0 1039.09 59.5
C03 95200 26.10 4 21.20 208.00 229.20 0.3438 0.3820 395.0 1034.03 58.7
C04 95200 26.50 5 20.70 199.00 219.70 0.3222 0.3575 377.5 1055.94 57.7
C05 95200 26.70 6 20.20 185.00 205.20 0.3303 0.3661 362.5 1097.49 57.4
C06 95200 26.60 7 19.20 169.00 188.20 0.3150 0.3439 350.0 1017.74 56.3
C07 95200 26.40 8 16.20 146.00 162.20 0.2826 0.3134 325.0 1037.01 54.1
C08 95400 24.70 9 15.50 138.00 153.50 0.2775 0.3102 320.0 1031.59 53.2

Outdoor air Static pressure (gage) Flow rate Power

Fan

FS Qt Pel Pd,B Pr,c Qt Pel Pd,B Pr,c Qt Pel Pd,B Pr,c Qt Pel Pd,B Pr,c

m3/h W Pa Pa m3/h W Pa Pa m3/h W Pa Pa m3/h W Pa Pa
1 344 455 216.94 71.2 596 460 208.03 53.1 781 460 201.89 40.6 950 465 194.94 31.4
2 325 450 214.16 69.8 566 450 203.12 52.1 774 460 195.98 40.1 932 460 190.21 30.6
3 317 440 207.73 68.5 565 440 196.90 50.5 768 445 189.09 39.1 903 450 184.71 30.1
4 335 430 200.12 65.7 557 430 188.73 49.1 732 435 182.40 37.2 874 440 177.04 28.9
5 310 420 191.17 62.7 544 420 179.37 46.3 709 420 168.82 35.4 836 425 166.22 27.5
6 302 400 177.34 59.6 518 400 160.21 43.2 662 400 154.64 32.4 791 405 149.29 25.4

Case C15 Case C16 Case C17 Case C18
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Figure 3: Variation of specific electrical power (Pel/qt) as function of supplied air mass flow rate 
 
 

 
Figure 4: Variation of total exhaust flow rate with fan speed and exhaust ports area 

 
CONCLUSIONS 
The presented experimental results show that the proper design of a ventilation system, in this 

case correct selection of exhaust ports area, reduces minor loses in the ventilation system, ensures 
the supply of design flow rate to the ventilated space, saves energy, and reduces the useless 
generation of CO2.  

In Case C13 specific fan power needed for supply of 1 kg/s of air to the ventilated space is 5.24% 
higher than at design conditions (Case C09) and in addition to this the supplied air is 10 % lower 
than at design conditions. 

In case lower flow rate must be supplied to the ventilated space is better to apply speed control 
than varying exhaust air ports area. This is clearly seen by comparing Case C05 – supply of 0.3661 
kg/s of air with a specific energy of 1097.47 W/(kg/s), and Case C13 – supply of 0.3608 kg/s of air 
with a specific energy of 1108.6 W/(kg/s). For this classroom at yearly operation of the ventilation 
system is 4000 h in Case C05 would be spent 44.64 kWh less energy than in Case C13. 
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Numerical Simulation of Air Distribution in a Ventilated Classroom 
 
Nikolay Ivanov, Marina Zasimova, Evgueni Smirnov, Detelin Markov, Rositsa Velichkova, Iskra Simova 

 
Abstract The results of Unsteady Reynolds-Averaged Navies-Stokes (URANS) simulation of 

ventilation in an isothermal room with numerous jets supplied from ceiling diffusers are presented. 
Calculations were carried out using the ANSYS Fluent 18.2 software package. Three turbulence 
models (standard k-ε, k-ε RNG and k-ω SST) were used in calculations. Computational meshes of 
up to 33 million hexahedral cells and up to 7 million polyhedral cells were used. Specific features of 
the air velocity field in the room are discussed with respect to the experimental measurements setup. 

 
Keywords: ventilation, indoor environment, turbulence, numerical simulation, RANS modelling 
 
1. Introduction 
Airflow patterns induced by jets commonly occur in nature and technology, and for most 

practically important cases the airflow are turbulent. One of the technical applications where the 
assessment of the airflow distribution induced by turbulent jets plays an important role is the design 
of heating, ventilation and air conditioning (HVAC) systems in various types of confined spaces for 
residential and industrial premises. Design and optimization of HVAC systems are often carried out 
using simplified analytical and empirical models (see, e.g., [1]). The models are based on the balance 
relations and empirical data for the distribution of fresh air in various conditions. Such methods 
provide approximate information of the integral parameters of airflow characteristics, and it is not 
always sufficient information for the designers. 

To specify spatial airflow structure in the room, it is useful to involve computational fluid dynamics 
(CFD) tools and respective CFD models that are able to produce detailed field information 
concerning air quality, e.g. location of stagnation and high-velocity zones, temperature distributions 
and contaminant transport information. In engineering practice, CFD models based on the 
Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) equations solution are widely used due to relatively 
moderate computational resources required. According to the literature, for the jet flows with free 
shear layer it is preferable to use RANS approach closed with standard k-ε and k-ε RNG turbulence 
models; therefore, these models were used in the present study. The k-ω SST turbulence model, 
being the most popular due to its robustness, was also used in the presented calculations. 

Validation of RANS results could be performed for benchmark tests using experimental data 
and/or using data obtained with more accurate vortex-resolving approaches, such as Large Eddy 
Simulation (LES) and Direct Numerical Simulation (DNS). There are only few well-documented 
benchmark tests related to the indoor ventilation. Extended description of the most representative 
mixing ventilation benchmark experiments with the correspondent reference list is given in [2]. Some 
examples of well-documented experimental data are as follows.  

1) The most popular isothermal benchmark test is the 2D test by Nielsen et al. that was 
performed in 1978 [3]. The test data on mean velocity and fluctuations measured with the Laser-
Doppler Anemometry (LDA) are available in [3] and on the website http://www.cfd-benchmarks.com/.  

2) Another example of isothermal ventilation test flow for more complicated geometry is the 
configuration considered by Posner et al. in 2003 [4] where LDA and particle image velocimetry (PIV) 
measurements were performed in a room with a large flow obstruction. 

3) Several tests deal with a single 3D jet supplied from a diffuser to the confined space. Mocikat 
et al. proposed one of the tests in 2003 [5]. The test room includes a huge obstacle that interrupts 
the jet propagation. The velocity measurements were obtained using LDA technique with the 
reported uncertainty of about 1%. 
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4) Recent experiments by Hurnik et al. in 2015 [2, 6] are the only example of a 3D test for a 
room with a sidewall jet where the airflow is divided into the jet and occupied zones. 3D jet supplied 
from a rectangular sidewall diffuser was studied using the LDA measurements (two air velocity 
components were measured with the uncertainty lower than 5%), while velocity fields in the occupied 
zone were measured with the omnidirectional low velocity thermal anemometer (LVTA) technique. 

In all these experiments, propagation of a single jet is considered and jets interaction is not taken 
into account. The current paper presents results of the Unsteady RANS (URANS) simulation of 
ventilation in an isothermal room with numerous jets supplied from ceiling diffusers. The main goal 
of the study is to analyze the complicated 3D flow structure in the room with jet interaction. The study 
gives foundation for future measurements of air velocity field in the room. Later on, it is planned to 
perform and present a new ventilation test for this configuration where numerous jets interact. 

 
2. Problem formulation 
2.1 Geometry model and boundary conditions 
The geometry of the room at Technical University of Sofia is shown in Figure 1a. Figure 1b 

shows the geometry model adopted for the computations of the indoor airflow that corresponds to 
the test facility. The room has the following dimensions: the width of W = 5.4 m (along the x-axis), 
the length of L = 11.8 m (along the y-axis), and the height of H = 3.2 m (along the z-axis). Therefore, 
the room area is equal to 63.7 m2 and the volume of the room is equal to 204 m3. The geometry 
model includes the window sill along one of longitudinal wall, four radiators located under the window 
sill (r1-r4 in Figure 1b), four columns (I, II, III and IV in Figure 1b), two ceiling beams placed in the 
corners of the room along the longitudinal direction, four ceiling diffusers (#1 - #4 in Figure 1b) and 
corresponding ventilation ducts. All the elements are treated as rectangles and/or parallelepipeds, 
so that, if necessary, the shape of the elements included into the geometry model is simplified 
slightly.  

 

 
Fig. 1. a) Classroom at Technical University of Sofia;  

b) computational domain adopted for calculations 
 

The room is equipped with four conventional ceiling fan coils (or diffusers, marked as #1 to #4 
in Figure 1b). The size of each fan coil is 1×1×0.25 m. As shown in Figure 2a, each fan coil has four 
peripheral supply sections equipped with turning vanes and one central suction section. The supply 
sections are inlet openings for the computational domain shown in Figure 2b, and the suction section 
is an outlet opening for the computational domain. The size of the suction section is 0.5×0.5 m. The 
size of each supply section is equal to 0.5×0.07 m; each supply section is placed at the distance of 
0.08 m from the corresponding edge of the suction section. In total, the room includes four outlet 
openings and sixteen inlet openings. Air is supplied to the fan coils by means of ventilation ducts 
shown in Figure 1b. The airflow in the ducts is not considered in the current simulation, so that the 
ducts are just the obstacles for the airflow in the computational domain. 
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Fig. 2. Supply and exhaust diffuser: a) a photo of the real diffuser and  

b) current geometry model with the mesh at the surface (the case of 33 million cells) 
 

Air was assumed as an incompressible fluid with constant physical properties taken at the 
temperature 15С (ρ = 1.225 kg/m3, μ = 1.810–5 kg/ms). The uniform velocity distribution over the 
inlet section area was assumed, and the velocity value of Ubulk = 4.26 m/s was set at each inlet 
section. The supply mass flow rate of G = 0.183 kg/s was adopted (G = ρ lin win Ubulk), the 
correspondent volume flow rate is Q = 537.8 m3/h. It was assumed that the turning vanes provide 
the flow angle of 45°. The Reynolds number calculated using the inlet width is equal to 
Re = ρwin Ubulk /μ = 2×104 (if the hydraulic diameter is used as the length scale, Dh = 0.1228 m, the 
correspondent Reynolds number is ReDh = 3.6×104). At the outlet boundaries, the pressure outlet 
boundary condition was set assuming the uniform pressure distribution. The no-slip boundary 
condition was set at the solid walls. 

 
2.2 Computational aspects 
Turbulent airflow in the room was computed using the Reynolds-Averaged Navies-Stokes 

approach. Three turbulence models: standard k-ε, k-ε RNG and k-ω SST were chosen for the 
calculations, coupled with the enhanced wall treatment option. It was not possible to get a steady-
state solution, so that the unsteady RANS (URANS) approach was used. To specify boundary 
conditions for turbulence characteristics the ratio of the turbulent to molecular viscosity of turb/ = 10 
and the turbulent intensity of 5% were set at each inlet section. 

The computational meshes were created with the ANSYS ICEM CFD 18.2 mesh generator. Two 
mesh topologies were applied: “quasi-structured” topology with hexahedral cells (total number of 
mesh cells in this case: 5.9, 10 and 33 million cells) and fully unstructured topology with polyhedral 
cells (total number of mesh cells in this case: 4.5 and 7 million cells) clustered to the inlet and outlet 
sections. The characteristics of meshes are shown in table 1. Depending on the local flow features, 
the normalized distance from the center of the first near-wall cell to the wall, y+, is in the range from 
the values lower than one up to values exceeding 60. Fragments of the quasi-structured mesh with 
33 million cells and the unstructured mesh with 7 million cells are shown in Figures 3a and 3b 
respectively. 
  



216        Научна конференция ЕМФ 2019 
 

Table 1.  

Characteristics of meshes 

Cell Type Hexahedron Polyhedron 

Number of cells 5.9 mln 10 mln 33 mln 4.5 mln 7 mln 

Volmin , m3 10-6 10-6 3×10-8 2×10-10 2×10-10 

Volmax , m3 3×10-3 4×10-4 5×10-4 2×10-3 4×10-3 

(Volmin)1/3
 , mm 10 10 3 1 1 

(Volmax)1/3
 , mm 140 70 80 120 70 

 
 

 
Fig. 3. Illustrations of a) meshes with 33 million hexahedral cells and b) 7 million polyhedral cells 

 
The computations were carried out using the resources of Peter the Great St.Petersburg 

Polytechnic University supercomputer center (scc.spbstu.ru). The computational resources used 
included 18 nodes of the Polytechnic RSC Tornado cluster. Each node has two CPUs Intel(R) 
Xeon(R) E5-2697v3 at 2.60 GHz, 14 cores each CPU. In total, up to 504 cores were used for the 
parallel computations. 

Numerical solutions were obtained with the CFD package ANSYS Fluent 18.2 based on the finite 
volume method with the cell-centered variable arrangement. The second order scheme provided 
spatial discretization for convective terms. The second order pressure interpolation was used. 
Depending on the case, to link the continuity and momentum equations the iterative SIMPLEC or 
PISO methods were used. The non-iterative time advancement scheme (NITA) based on the 
fractional step method was chosen if possible to get a stable solution. The second order implicit time 
integration was used. 

The time step value, Δt, was varied: the values of Δt = 0.004 s, Δt = 0.05 s, and Δt = 0.5 s were 
used in calculations. For the quasi-structured meshes with 5.9 and 10 million cells, the value 
Δt = 0.004 s allowed to provide the Courant number values less than one over the entire 
computational domain. For these calculations the NITA scheme was used. It was not possible to get 
solutions with the NITA method for the cases with Δt = 0.05 s and Δt = 0.5 s, so that an iterative 
algorithm was applied. It was checked that the solutions obtained with different time step size values 
does not differ much. 
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3. Results 
3.1 Mesh sensitivity analysis 
The calculations performed showed that for the considered room geometry and air jets supply 

directions relative to the room geometry (flow angle of 45° to the room ceiling) the use of quasi-
structured meshes is not appropriate. The clustering of the quasi-structured grid used for the current 
simulation was mostly near the inlet and outlet sections of the diffusers, and did not cover enough 
the whole jet spreading at the angle of 45. Therefore, the calculations showed strong mesh 
dependence of the time-averaged solution in the occupied zone on the airflow parameters. 

For the polyhedral meshes used, less mesh sensitivity was detected. Figure 4 shows the time-
averaged velocity profiles computed with two polyhedral meshes and the finest quasi-structured 
mesh (total mesh size – 33 million cells). Mean velocity magnitude profiles along ten horizontal lines 
placed at two cross-sections are plotted in the figure. Positions of the lines with respect to the room 
height are in the range from 0.5 m to 2.75 m that covers the entire height of the room. The lines 
positions are the following – a1, a2: z = 2.75 m; b1, b2: z = 2.4 m; c1, c2: z = 2 m; d1, d2: z = 1 m; e1, e2: 
z = 0.5 m. 

The profiles at the section x = 2.1 m (Figure 4c) illustrate the propagation of four jets issued in 
the longitudinal direction: the first pair of jets located at 3.9 m ≤ y ≤ 4.9 m is issued from the supply 
sections of diffuser #2, while the second pair of jets located at 9.8 m ≤ y ≤ 10.8 m is issued from the 
supply sections of diffuser #4. The profiles at the section y = 4.4 m (Figure 4d) illustrate the 
propagation of two jets issued to the transversal direction from the supply sections of diffuser #2.  

As it is visible from Figure 4, the velocity profiles are almost the same for all cross-sections of 
the room, some differences could be observed at lines e1 and e2 that are located near the room floor. 
Solution computed with the mesh of 33 million hexahedral cells could be treated as almost non-
sensitive to the mesh size.  

 

 
Fig. 4. Mesh sensitivity analysis: a), b) positions of straight lines used for profile extraction  

from cross-sections a) x = 2.1 m and b) y = 4.4 m;  
c), d) velocity magnitude profiles computed with different meshes 

 
3.2 Turbulence model sensitivity analysis 
The further results are calculated with the use of the mesh with total mesh size of 33 million 

hexahedral cells. Turbulent flow was simulated using URANS approach with three turbulence 
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models. The current part of the paper covers the results obtained with different turbulence models: 
standard k-ε, k-ε RNG and k-ω SST. Figure 5 shows the velocity magnitude profiles at several cross-
sections of the room (the positions of cross-sections are shown in Figure 4a,b) obtained in the 
solutions with the use of three turbulence models. The figure clearly shows that velocity profiles in 
the upper part of the room (sections a and b) are almost the same. However, strong influence of the 
turbulence model choice on the solution is observed in the lower part of the room where z-coordinate 
is less than 2 m (sections c, and especially d and e).  

Note that due to high value of the flow rate adopted, the velocity values in the occupied zone are 
relatively high: at the height of 1 m that approximately corresponds to the position of the face of a 
seated person, velocity values vary from 0.2 m/s to 0.8 m/s. Local high-velocity regions in the 
occupied zone and strong dependence of turbulence model on the solution there, impose restrictions 
on the spatial resolution there on the measurement stage. The distribution of the measurement 
points must be enough to detect the local velocity peaks, and it is recommended to keep the distance 
between the neighboring points less than 0.2 m. 

 

 
Fig. 5. Turbulence model sensitivity analysis: velocity magnitude profiles computed  

with different turbulence models, a) x = 2.1 m and b) y = 4.4 m 
 

3.3 Airflow pattern discussion 
Figure 6 illustrates the global airflow pattern in the room with numerous jets: an instantaneous 

field of velocity magnitude is shown here at five vertical planes (Figure 6a) and an instantaneous 
isosurface of velocity magnitude is shown here to reflect position of each jet core (Figure 6b). The 
air jets completely cover the upper part of the room, spreading almost freely at this region, the 
interaction between the jets is only at the distance from the diffusers. Figure 6b shows that the jets 
propagate periodically rotating with respect to the initial airflow direction. For example, this effect is 
visible for the jet propagating from the diffuser #4 (diffuser located at the left side of Figure 6b) in the 
negative direction of the y-axis. 

All jets undergo quasi-periodic low-frequency oscillations. Figure 6 illustrates z-velocity time-
evolution and corresponding power spectra; data for three monitoring points P1, P2 and P3 are given. 
The locations of all points are shown in Figure 6a. The point P1 with the coordinates of 
(2.1 m, 3.8 m, 2.75 m) is located in the mixing layer region at the distance of 0.05 m from the fan coil 
#2; the jet considered is directed to the positive y-coordinate. Two other points are placed along the 
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line x = 3.2 m, z = 1.6 m: point P2 at y = 1 m and point P3 at y = 5.9 m. These points are located in 
the occupied zone of the room at some distance from the jet core, where velocities are relatively 
weak.  

The evolution of z-velocity at point P3 clearly detects the low frequency oscillations that 
correspond to the pulsations of the jet propagating from diffuser #3 in the negative y-direction. It is 
also visible in Figure 7c where the plots of the power spectral density (PSD) vs. frequency are shown 
for the same monitoring points. The main period of the oscillations is approximately equal to 
T = 750 s (that corresponds to the leading frequency of 1.33×10-3 Hz visible in Figure 7c). The 
conclusion is that to detect this URANS-predicted frequency in experiments it is necessary to provide 
measurement samples of about 30 minutes or even more. 

 

 
Fig. 6. Flow structure in the room:  

a) instantaneous velocity magnitude fields at several vertical sections of the room;  
b) instantaneous isosurface of the velocity magnitude, Vm = 0.65 m/s, colored by z-coordinate 
 

 
Fig. 7. a) Position of three monitoring points; b) evolution of z-velocity and  

c) z-velocity pulsation spectra at monitoring points P1, P2 and P3 
 
4. Conclusion 
Unsteady RANS computations of indoor airflow in the isothermal ventilated room with a quasi-

free numerous jets supplied from ceiling diffusers at Reynolds number of 2×104 have been 
performed. Effects of various computational aspects were studied, including mesh sensitivity 
analysis and the study of the turbulence model influence on the simulation results. 

The calculations revealed low-frequency large-scale oscillations of jets propagating from the 
supply diffusers. Pronounced spatial non-uniformity of the velocity field in the occupied zone was 
detected. The information obtained from CFD solutions is used for the setup of the air velocity 
measurements in the room, namely for the detailed inlet conditions description, the distribution of 
the sensor positions, and the sample length choice. 
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RANS-based 3D simulation of wet steam flow 
in a test model of a transonic turbine blade cascade 

 
Sergey Galaev, Vladimir Ris, Evgueni Smirnov 

 
Abstract: Validation of a non-equilibrium steam condensation model against the widely known 

experimental data by Bakhtar et al for a transonic turbine blade cascade has been conducted using a 
3D computational domain and taking into account the influence of the confining sidewalls and endwalls 
presenting in the real test section. Several RANS k-ω SST solutions obtained with the ANSYS CFX both 
for the inlet superheating and the inlet supercooling conditions are presented. The computed blade 
pressure distributions and passage efficiency are compared with the experimental data. 

 
Keywords: transonic turbine blade cascade, wet steam, non-equilibrium condensation, 

numerical simulation, RANS modelling 
 
1. Introduction 
In the tip section of the steam turbine last stages, the non-equilibrium condensation caused by 

rapid expansion of steam is a typical phenomenon. Thermal non-equilibrium in steam flow leads to 
irreversible processes that contribute significantly to losses in turbine efficiency [1, 2].  

A number of studies have been performed to develop computational models that would be able 
to provide an accurate prediction of steam condensing flow using computational fluid dynamics 
(CFD). Up to date, there exists a variety of multiphase steam models based either on the Eulerian-
Lagrangian or on the Eulerian-Eulerian approach for coupling dynamic and thermal processes 
peculiar to gas and liquid phases [3-7]. As applied to the steam turbine design practice, the use of 
Eulerian-Eulerian multiphase steam models is often considered by researchers and designers as 
more preferable despite the multiphase flow physics is treated more accurately with the Eulerian-
Lagrangian approach. The use of Eulerian-Eulerian models demands much less computational 
resources that is especially critical in case of transient multi-stage flow calculations. 

Validation of the multiphase steam models aimed at prediction of flows with non-equilibrium 
condensation is carried out mostly via comparison with experimental data for steam-condensing 
flows in Laval nozzles and in transonic turbine blade cascades. In particular, well-documented 
measurement data obtained by Bakhtar et al [8, 9] and White et al [10] for nucleating steam flows in 
turbine blade cascades are widely used for evaluation of possibilities of computational models to 
predict thermodynamic losses, pressure profiles, changes in flow angle, etc [4, 6, 7, 11-16]. As a 
rule, simulations are conducted in the framework of 2D formulation and using periodic boundary 
conditions, so that the computational domain covers just one blade. However, both experiments 
used a small number of blades, and it is not clear that the assumption of periodic flow is fully justified. 
It is of importance, since this assumption may contribute its portion to distinctions between the 
experimental and prediction results, additionally to modeling and numerical uncertainties.  

The present study deals with a full 3D formulation for test computations of condensing steam 
flows in the transonic turbine blade cascade used in experiments by Bakhtar et al [8, 9]. 
Consequently, effects of presence of confining walls (sidewalls and endwalls) are taken into account.  

 
2. Problem Statement and Numerical Aspects 
In the experimental model by Bakhtar et al [8, 9], the wet steam coming from a receiver passes 

through a confuser channel and enters the test section consisting of a cascade of four turbine blades 
and two half-profiled sidewalls (Fig. 1). The blades are relatively high so that the flow in the midspan 
section can be treated as nearly two-dimensional. To control the flow periodicity in the central part 
of the test section, as well as the pressure ratio in tests with supersonic outlet, two adjustable 
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tailboards have been maintained behind the outflow section of the cascade. The angle between the 
cascade front and the inlet confuser axis is 128°. The blade chord and height are 43 mm and 76 mm 
respectively, and the cascade pitch is 36.92 mm. Other geometric details of the cascade are given 
in [8]. 

 

 
Fig. 1. Flow passage of the test cascade [8, 9] 

 
Bakhtar et al [8, 9] conducted measurements both for inlet superheating and supercooling 

conditions at different inlet-to-outlet pressure ratios. The pressure in the receiver was maintained at 
the level of 1.0 bar, and the outlet pressure can be varied from 0.3 to 0.8 bar such that outlet Mach 
numbers of 0.6 to 1 were achieved. A considerable, up to 20 K, inlet subcooling was provided. Two 
adjacent blades of the central passage were drained in the midspan section to measure pressure 
distributions over the blade. The blade pressure distributions obtained for ten flow regimes are 
reported in [8]. The cascade efficiency evaluated from the upstream and downstream flow traversing 
data are given in [9]. 

The present 3D simulation of wet steam flow with non-equilibrium condensation under the 
Bakhtar et al experimental conditions has been carried out using the ANSYS CFX 16.2 package. 
The transonic flow was computed using the steady-state RANS approach with the k-ω SST 
turbulence model [17]. Second order accuracy of spatial discretization was used. Thermodynamic 
and transport properties of wet steam were determined according to IAPWS-97.  

The homogeneous non-equilibrium condensation model implemented in the ANSYS CFX 
package is characterized by the following. Dynamics of both phases flow is considered with the 
Eulerian approach. For the gas phase, the balance equations of mass, momentum and energy are 
solved, and for the condensing phase (droplets) the system of equations involves the mass balance 
equation and the droplet number equation. The sources of the balance equations are determined by 
the number of droplets (arising in a unit volume per unit time) calculated with the Frenkel-Zeldovich 
nucleation theory, as well as by the droplet temperature and the droplet growth rate. In a general 
case, the condensation model describes flows with droplets of both small and large sizes. However, 
at the beginning of the homogeneous non-equilibrium condensation process, the droplets are quite 
small, and the so-called Small Droplets model can be used to determine the interphase heat transfer. 
The Small Droplets model, used in the present simulation, assumes that the particle size does not 
exceed 1 m. Under this condition, the droplet temperature is practically uniform and is determined 
by the subcooling and the particle size [1]. When evaluating the droplet growth rate and the 
interphase heat transfer, the Nusselt number is assumed equal 2. 
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Fig. 2. Three-dimensional model geometry 

 
The 3D computational domain used for simulation is illustrated in Figure 2. According to the real 

test section, the computational domain includes an inlet confuser channel, five blade passages 
formed by four blades and two half-profiles sidewalls, as well as a straight outlet section. The flow 
passage height of 76 mm is equal to the blade span in the experiments. The outlet boundary is 
positioned at a distance of six blade chords from the blade trailing edges. 

The computational domain has been covered by the unstructured grid of 4.9M nodes. Mesh 
elements have the form of tetrahedrons in the flow core and a prismatic form near the walls. The 
prismatic element layers have been constructed so that the first near-wall computational node falls 
into the logarithmic region of the turbulent boundary layer. The mesh resolution is substantially 
improved in the shock wave region formed in the blade cascade throat (Fig. 3). 

 

 
Fig. 3. Fragment of the computational mesh 

 
Boundary conditions are defined according to the experiments. At the inlet boundary, the 

stagnation pressure, temperature, and the velocity vector direction are prescribed. The inlet 
turbulence intensity is set at 5% and the ratio of turbulent to molecular viscosity to 10. The inlet water 
steam wetness is assumed equal to zero. All the solid walls are treated as adiabatic, with no-slip 
condition. Outlet static pressure is prescribed according to the value given in [8] for a particular 
experimental case. 

The present contribution covers computational results obtained for four flow regimes. The first 
one (Case 1) is characterized by inlet steam superheating of 30.6 K, whereas in the second case 
(Case 2), the inlet steam is supercooled by 14.5 K. The inlet total pressure, p0,in, is 0.997 bar in Case 



224        Научна конференция ЕМФ 2019 
 

1, and 1.1014 bar in Case 2. In both cases, the outlet static pressure, p2, is 1.81 times smaller than 
the inlet total pressure. In two additional cases (Cases 3 and 4), the pressure ratio, p0,in/p2 , is reduced 
to 1.46 in case of superheating by 34.9 K, and to 1.48 in case of supercooling by 14.8 K.  
 

3. Results 
For the above-given inlet superheating conditions (Case 1), Figure 4 illustrates distributions of 

the Mach number and the supercooling value over the midspan section of the cascade. As usually, 
the supercooling is evaluated as the difference between saturation temperature at the local pressure 
and the local gas temperature; correspondingly, it is of negative value in the upstream flow region 
for the inlet superheat case. Within each channel, the flow accelerates to Mach numbers of about 
1.2, and after a shock, another transonic zone is formed. The subcooling regions coincide with the 
accelerating flow regions. The maximum supercooling reaches 22 K near the blade passage throat. 
However, steam condensation processes are not predicted in this case; that is in accordance with 
the experiments [8]. Figure 4 shows also that the predicted contours of flow characteristics are 
practically identical around two central blades, whereas pronounced deviations can be seen for the 
“side” channels.  

 

   
Fig. 4. Mach number and supercooling distributions over the midspan section of the cascade 

computed in case of the inlet superheating conditions 
 
Figure 5 presents the flow angle and static pressure distributions along the line located (in the 

midspan section) immediately in the front of the blades leading edges (at a distance of 0.1 mm). 
Correspondingly, locations of the observed sharp minimums of flow angle and maximums of 
pressure are close to the stagnation points. Again, one can see a pronounced deviation from the 
span periodicity in the sidewall regions; however, the parts of the flow coming to two central blades 
have practically same characteristics. All this gives, in particular, an additional justification of 
suitability of the periodic flow assumption that was adopted in the previous studies dealing with 
validation of the non-equilibrium steam condensation models against the measurement data by 
Bakhtar et al [8, 9]. Post-processing of the computed 3D flow field has shown also that the 
displacements thickness of the turbulent boundary layer formed on the passage endwalls is between 
1 and 2 mm. These values are much less than the blade height of 76 mm.  
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Fig. 5. Flow angle and normalized static pressure distributions along a midspan line positioned in 

front of the blade leading edges: results of computation for the inlet superheating conditions (Case 1) 
 

 
Fig. 6. Comparison of the calculated and experimental pressure distributions  

along the blade for the inlet superheating case 
 
A comparison of the experimental and calculated pressure distributions along the blade is shown 

in Figure 6 (the computational data are related to the central blade). As seen, the calculated pressure 
distribution is in a good accordance with the measurement results.  

The midspan flow fields obtained in the present 3D simulation for the inlet supercooling 
conditions (Case 2) are shown in Figure 7. Since the inlet temperature in this case is lower than in 
the previous case, the Mach number on the blade suction side is noticeably lower: its maximum 
value slightly exceeds one. As a result, the shock wave at the throats of each channel is relatively 
weak. Maximum of supercooling is observed behind the throat and reaches 30 K. Near the blade 
trailing edges, a narrow region of superheated steam are localized. As expected, regions of maximal 
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nucleation intensity coincide with the regions of the largest supercooling. The largest concentration 
of droplets is observed in the blade wakes and in the boundary layer developing of the confining 
sidewalls. The size of the droplets arising at the throat increases monotonously along blade suction 
side and reaches a maximum of 0.05 m near the trailing edge. The droplet radius behind the 
cascade decreases and tends to reach an equilibrium value of about 0.025 m. The liquid mass 
fraction increases up to 4.5% on blade suction side, near the trailing edge, and tends to 4% behind 
the cascade. 

 

                   

                   
Fig. 7. The midspan flow fields computed for the inlet supercooling conditions (Case 2): Mach 

number, supercooling value, nucleation rate, droplet concentration, droplet size and steam wetness  
 
In Figure 7 one can see also that, similar to the previous case, the predicted contours of flow 

characteristics are practically identical around two central blades, whereas pronounced deviations 
can be seen for some flow parameters within the “side” channels.  

Figure 8 illustrates the Case 2 pressure distribution over the blade profile. The calculated 
pressure on the blade pressure side is very close to the experimental data. The prediction quality is 
lower for the suction side, where the condensation shock intensity is significantly underestimated. 
Note also that it typical for most similar test computations conducted previously by researchers on 
the base of the 2D periodic flow formulation (e.g. [4, 12, 14]). 
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Fig. 8. Comparison of the calculated and experimental pressure distributions  

along the blade for the inlet supercooling case 
 
For four computational cases, Table 1 presents a comparison of the calculated and experimental 

efficiency of the blade passage. The efficiency has been calculated in the same way as in the 
experiments, based on the following expression 

η
ℎ ℎ

ℎ ℎ
. 

Here, h01 is the stagnation enthalpy of the mixture at the ”effective” inlet, h2 is the static enthalpy at 
the downstream traversing line, and h2is is the isentropic enthalpy, determined from the inlet entropy 
and the downstream traversing pressure. When processing the CFD data, positions of the ”effective” 
inlet section and the downstream traversing line corresponded to the sections used for obtaining flow 
parameters in the real test model [8].  

 
Table 1 

 Blade passage efficiency 

Case p0,in/p2 T–Ts, K ηexp ηCFD 

1 1.81 30.6 0.95 0.960 

2 1.81 –14.5 0.88 0.855 

3 1.46 34.9 0.95 0.959 

4 1.48 –14.8 0.88 0.857 

As seen, the efficiency is close to 0.86 in cases of the inlet supercooling, whereas it is of about 
0.96 for the inlet superheating conditions. In all the cases, the CFD-predicted efficiency is in a proper 
agreement with the experimental estimations. 
 

4. Conclusions 
For the first time, validation of a non-equilibrium steam condensation model against the widely 

known experimental data by Bakhtar et al [8, 9] for a transonic turbine blade cascade has been 
conducted using a 3D computational domain and taking into account the influence of the confining 
sidewalls and endwalls presenting in the real test rig. Four 3D RANS-based solutions obtained with 
the ANSYS CFX both for the inlet superheating and the inlet supercooling conditions have shown 
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that the midspan flow in the central part of the flow passage possesses a precise span-periodicity, 
and the displacement effects of the endwall boundary layers are negligible. These findings give an 
additional justification of suitability of the 2D periodic flow assumption that was adopted in a number 
of previous validation studies using these experimental data.  

Comparisons of the present computational results with experimental data for pressure 
distributions along the blade and the passage efficiency have shown generally a satisfactory 
agreement. The only exclusion is a considerable underestimation of the intensity of the condensation 
shock arising on the blade suction side in case of the inlet supercooling conditions. 
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Охарактеризиране на термомост в жилищното помещение, чрез полеви 
измервания на параметрите на средата 

 
Мартин Иванов 

 
Представената работа е част от дейностите по проект към Фонд „Научни 

изследвания“, към Министерство на образованието и науката на Република България, 
финансиран по направление: „Конкурс за финансиране на фундаментални научни 
изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 г.“, с Договор № КП-06-М27/4, на 
тема: „Числена оценка на ефективни мерки за предотвратяване на влагонатрупването 
по външни стени с термомост, в жилищни помещения без организирана вентилация“. 
Изследването се фокусира върху полеви измервания на параметрите на установен 
термомост в реално съществуващото жилищно помещение, разположено на приземен 
етаж. Разпространението на термомоста е анализирано по отношение на вътрешната 
и външната температура на въздуха и относителната влажност, както и чрез 
инфрачервени топлинни изображения на засегнатите външни стени. Постигнатите 
резултати дават ценна информация за базовите условия за съществуване на 
термомостове, без да се отчитат техническите параметри на сградната структура. 

 
Ключови думи: термомостове, жилищна среда, експериментални изследвания   
 

Thermal bridge characteristics in residential room, analysed by field 
measurements of the environmental parameters    
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assessment of effective measures for prevention of moisture accumulation on external walls with 
thermal bridge, in residential rooms without organized ventilation”. Тhe study focuses on field 
measurements of thermal bridge parameters in existing residential room, situated on a ground floor. 
The thermal bridge is analysed relative to the indoor and outdoor air temperature and relative 
humidity. Also, infrared thermal images of the affected external walls are used for additional analyses 
of the resulting surface temperature decrease. The attained results give feasible information about 
the generic conditions for thermal bridge appearance, without taking into account the properties of 
the building structure. 
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Въведение 
В развитите страни по света, строителният сектор и сградите като цяло са отговорни за 

около 40% от общото търсене и потребление на електрическа и топлинна енергия. [1] Освен 
това, за да задоволи енергийните си нужди, този сектор става косвено отговорен за около 
40% от емисиите на въглероден диоксид (CO2) и други парникови газове в атмосферата. [2] 
Ето защо, през последните десетилетия са разработени и приети различни стратегии и норми, 
за да се гарантира устойчиво намаляване на потреблението на енергия в жилищните сгради, 
както и в свързания с тях индустриален сектор. [3] 
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През изминалите години, строителните технологии и конструктивни елементи са 
непрекъснато анализирани и усъвършенствани, по отношение на топлинните свойства и 
приноса им за енергийната ефективност на сградите. [4] Всички тези изследвания помагат на 
държавите, особено в Европа, да разработят и приемат норми за значителен контрол над 
топлинните загуби. Освен това в последните строителни разпоредби са представени и 
механизмите и пътищата за пренос на топлина в сградните структури, част от които са и 
термомостовете. [5] В исторически план, когато изискванията за топлоизолация на сградите 
са били занижени, ролята на топлинните мостове в енергийната ефективност се считала за 
незначителна. Но, към днешна дата, тяхната роля става все по-важна, особено за намаляване 
на топлинния пренос през различните добре изолирани конструктивни елементи, с по-ниски 
коефициенти на топлопреминаване (U-values). 

Въпреки, че общите топлинни загуби от новопостроените сгради са намалени, е 
документирано, че частта от топлинните загуби вследствие на термомостовете е увеличена. 
Това е особено валидно за точковите термомостове, създадени от различни съвременни 
фасадни технологии, които могат да допринесат за повече от 25% от топлинните загуби през 
сградната обвивка. [5] Но, влиянието на линейните термомостове върху нуждите от топлинна 
енергия на сградите, може да бъде още по-голямо, до над 30%. [6] 

Друг много важен аспект на термомостовете е въздействието им върху вътрешната среда, 
особено в жилищните помещения. „Студените петна“ на термомостовете, особено при зимни 
климатични условия, могат да бъдат предпоставка за проблеми свързани с влажността в 
помещенията. Натрупаната влага по повърхността на термомоста може да подпомогне 
растежа на мухъл и плесени, което има пряко влияние върху здравето, комфорта и 
работоспособността на обитателите. 

При анализа на термомостовете, сградната структура се счита за най-важния параметър 
за разпределението на топлинния поток. [7, 8, 9] Но, за базовите условия за съществуване на 
термомостовете, атмосферните условия в затвореното помещение и прилежащата външна 
среда също са важни фактори, които могат да бъдат анализирани без да се взема предвид 
структурата на сградата. Понякога характеристиките на структурата на сградната обвивка не 
са известни, особено в по-стари или исторически сгради. Но, в тези помещения могат да 
съществуват термомостове и е необходимо да се предприемат мерки за ограничаване на 
съответните негативни ефекти.  

Ето защо, съществува необходимост от експериментални данни и анализи на базовите 
условия за съществуване на термомостовете, особено когато са необходими начални и 
гранични условия за числено моделиране на тези явления. Това е основната цел на 
предложените изследвания в тази публикация. Представените експериментални измервания 
са ориентирани в областта на жилищните помещения без организирана вентилация, имащи 
най-голямо покритие в днешното общество. Също така, специално внимание се обръща на 
жилищните помещения на приземните етажи. В тези помещения, потенциалът за развитие на 
термомост е значително по-висок, поради директния контакт на елементите на помещението 
със земната повърхност. 

 
Цел на представеното изследване 
Основната цел на представеното изследване е да се охарактеризира термомост в 

жилищното помещение, разположено на приземен етаж, чрез полеви измервания на 
параметрите на вътрешната затворена среда и прилежащата външна среда.   

 
Методи  
Основният подход в представеното изследване се състои в провеждане на полеви 

експериментални измервания, на параметрите на микроклимата в реално съществуващо 
жилищно помещение на приземния етаж, с установен термомост в подовата площ. Зоната на 
термомоста е установена чрез предварително направени инфрачервени топлинни 
изображения на външните стени. Измерваните параметри включват: температура и 
относителна влажност на въздуха в помещението, температура на повърхността на стената, 
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концентрация на CO2, външна температура на въздуха и външна относителна влажност. 
Също така са направени и инфрачервени топлинни изображения на зоната на термомоста, 
всяка сутрин и вечер, за да се визуализира разпространението на моста в затвореното 
жилищно пространство. Помещението е обитаемо и измерванията са направени при 
неконтролирано поведение на обитателите, което съответства на реалната експлоатация на 
стаята. Ефектът от поведението на обитателите, върху базовите условия за съществуване на 
термомоста, ще бъде анализирано на по-късен етап.  

Измерванията са направени през зимния период, с продължителност 3 дни и 3 нощи, 
което съответства на краткосрочен експеримент. Избран е зимният отоплителен период, тъй 
като тогава базовите условия за съществуването на термомоста са много по-добре изразени. 
Също така, за измерванията е избран уикенд период - от 22:00 часа на 15 февруари 2019г. 
(петък), до 22:00 часа в 18 февруари 2019г. (понеделник). Причината е, че през периода на 
почивните дни избраното жилищно помещение е предимно обитаемо, което дава възможност 
да се проучи влиянието и на обитателите върху разпространението на термомоста. По този 
начин се стимулира и топлинното натоварване в помещението, за експерименталния период.  

Физическите измервания на параметрите на околната среда са извършени чрез 
усъвършенствани безжични измервателни уреди („HOBO Data Loggers” – регистратори на 
данни, произведени от „ONSET Company“), позволяващи записване на промените в 
температурата на въздуха, относителната влажност и концентрацията на CO2 в помещението. 
Записите са направени за всяка минута във всяка точка на измерване, за целия период на 
продължителност. В допълнение е използвана инфрачервена термо-камера „FLIR C3“, чрез 
която е заснета температурата на повърхността на вътрешната страна на външните стени в 
областта на термомоста. 

Всички получени резултати са дескриптивно анализирани и представени чрез таблици и 
графики. Счита се, че този анализ дава ценна информация за базовите условия за 
съществуване на термомост, без да се отчитат свойствата на сградната структура. Данните 
ще бъдат използвани на по-късен етап, за начални и гранични условия при разработване на 
CFD (Computational Fluid Dynamics) базиран числен модел. Този модел ще подпомогне 
предвиждането на разпространението на термомостовете в засегнатите обитаеми зони, но 
също така ще подпомогне и изучаването на сложния ефект на термомоста върху самата 
сградна структура. 

 
Експериментална среда и измервателни уреди 
На фиг. 1 са представени схематично жилищното помещение и съответните точки на 

измерване. Стаята е част от спомагателна къща за гости в имот, разположен в западната част 
на град София. Ориентацията на помещението е юг и прозорецът е разположен на юг. Площта 
на пода е 16 m2, а височината на помещението е 2.80 m, което предполага приблизително 
44.80 m3 свободен обем. Тази стая основно се използва за спалня и обикновено се обитава 
от двама възрастни обитатели. Отоплението на помещението се осигурява от радиатор, 
разположен под прозореца, който е част от централната отоплителна система на 
спомагателната сграда. По време на експеримента радиаторът работи постоянно, за да 
поддържа комфортните 20 oC - 21 oC в помещението, а зададената позиция на термо-
вентилите не е променяна допълнително. 

Както е показано на фигурата, установената зона на термомоста е в областта на пода в 
ъгъла, между двете външни стени. Като се има предвид структурата на сградата, трябва да 
се отбележи, че и двете стени са добре изолирани, но контактуващия със земната повърхност 
бетонен под не е. Също така в зоната на термомоста има бетонна опорна колона, 
поддържаща бетонния покрив. Това структурно оформление е предпоставка за 
съществуването на самия термомост, но все пак е необходимо базовите условия свързани 
със околната среда да бъдат допълнително проучени. 

Измервателните уреди са разделени в три отделни системи, позицията на които е 
показана на фиг. 1. Система 1 и Система 2 се състоят от един HOBO регистратор на данни в 
комбинация с сензори „Telaire 7001 CO2“. Тези устройства позволяват спрегнати измервания 
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на температурата на въздуха, относителната влажност и концентрацията на CO2. Точките за 
измерване са избрани така, че да са извън дихателните зони на обитателите, на височина 1 
m, и далече от стените, така че да съответстват на установените стандарти в измерванията. 

 

           
 

Фигура 1. Опростена схема на експерименталната среда и измерени външни атмосферни 
условия 

 
Система 3 се състои само от един „HOBO“ регистратор на данни за измерване на 

температурата на въздуха и относителната влажност. Този сензор е поставен на пода на 
стаята, възможно най-близо до вътрешната повърхност на стената, в зоната на термомоста. 
По този начин Система 3 измерва най-близките възможни вътрешни параметри, повлияни от 
съществуването на термомоста. Както бе споменато, това е и зоната на инфрачервените 
топлинни изображения. Трябва да се отбележи, че когато са правени топлинните снимки, 
сензорът Система 3 е внимателно отстранен от мястото си и съответно върнат след по-малко 
от минута. 

От противоположната страна на Система 3, на външната повърхност на стената, е 
поставен сензорът за външни атмосферни условия. Този датчик измерва външната 
температурата на въздуха и относителната влажност, в зоната на термомоста. По време на 
експерименталния период са направени и топлинни изображения на тази външна зона. 

 
Резултати и дискусия 
Всички получени данни от измерванията са обработени, анализирани и частично 

представени в Ivanov M., 2019 [10, 11]. В настоящата публикация ще бъдат представени само 
резултатите, касаещи измерените температури и относителната влажност. Счита се, че тези 
параметри отразяват моментните базови условия за съществуването на термомост в 
жилищното помещение. Резултатите са представени чрез иновативни „радарни“ графики, 
описващи изменението на температурата и относителната на влажност, в рамките на целия 
експериментален период, който е разграфен в окръжност. Концентричните кръгове определят 
различните интервали на измерените стойности, като ясно се отличават дневните и нощните 
периоди на измерване.  

Външните атмосферни условия, по отношение на температура на въздуха и относителна 
влажност, са представени на фиг. 1, за целия период на измерване. Минималната стойност 
на измерената температура е -1.07 oC. Максималната измерена стойност е 22.94 oC, което не 
е нормално за месец февруари в българския климат, според националната статистика. 
Средната измерена температура е 5.88 oC за целия експериментален период, която също е 
по-висока от нормалните статистически стойности за този месец. 
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Измерените стойности на относителната влажност са следните: минималната стойност е 
24.55%, максималната стойност е 87.92%, а съответната средна стойност е 60.46%. 
Отклоненията на стойностите на относителната влажност видимо съответстват на 
повишаването и намаляването на температурата на атмосферния въздух. И двете изменения 
се случват през дневния и нощния период, както е показано на фиг. 1. През нощта 
температурата на атмосферния въздух е по-ниска и относителната влажност е по-висока. 
Предполага се, че тези отклонения биха повлияли значително на топло-обменните процеси 
през структурата на стената, в зоната на установения термомост. 

Изменението на температурата на въздуха в помещението и на относителната влажност, 
са показани на фиг. 2, за двете измервателни системи. Те са представени в две отделни 
графики,  с цел по-ясно визуализиране на разпределението на измерените стойности и по-
нагледна корелация. Минималната стойност на измерената вътрешна температура за 
Система 1 е 18.39 oC. Максималната измерена стойност е 21.32 oC, а средната измерена 
температура е 20.14 oC, със стандартно отклонение само 0.62 oC за целия експериментален 
период. Измерената минимална стойност на относителната влажност в помещението е 
33.53%. Максималната стойност е 59.22%, а съответната средна стойност е 47.29%. 

 

 
 

Фигура 2. Измерени вътрешни параметри за Система 1 и Система 2 
 

Минималната стойност на измерената вътрешна температура за Система 2 е 18.58 oC. 
Максималната измерена стойност е 22.73 oC, а средната измерена температура е 21.11 oC, 
със стандартно отклонение отново само 0.60 oC за целия експериментален период. 
Измерената минимална стойност на относителната влажност в помещението, съгласно 
Система 2, е 34.68%. Максималната стойност е 57.14%, а съответната средна стойност - 
48.14%. 

Обобщените данни от двете измервателни системи показват сравнително висока степен 
на хомогенност в разпределението на температурата и относителната влажност на въздуха в 
помещението. Система 2 е по-близо до вътрешната стена и по-близо до вратата на стаята, 
която води до съседни вътрешни помещения. Тази система е разположена далече от зоната 
на термомоста и затова отчита сравнително по-високи средни стойности на измерените 
параметри. Близостта на Система 1 до зоната на термомоста обяснява по-ниската стойност 
на средната измерена температура. Но, разликата в относителната влажност се дължи най-
вече на непълното размесване на въздуха в помещението и поради намаления общ 
въздухообмен за сравнително големи периоди от време. Анализите на измерванията на 
концентрацията на CO2 ще дадат допълнително обяснение на този ефект и ще бъдат 
представени в допълнителна публикация. Концентрация на метаболния CO2 е по-бърз и 
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надежден индикатор за степента на аериране в помещението, в сравнение с температурата 
и относителната влажност, особено когато има постоянно работеща отоплителна система.  

Измерените стойности на температурата на въздуха и относителната влажност в зоната 
на термомоста, Система 3, са представени на фиг. 3. Минималната стойност на измерената 
температура на въздуха за Система 3 е 11.93 oC. Максималната измерена стойност е 20.29 
oC, а средната измерена температура е 13.89 oC, със стандартно отклонение 1.06 oC за целия 
експериментален период. Измерената минимална стойност на относителната влажност в 
зоната на термомоста е 39.67%. Максималната стойност е 83.77%, а съответната средна 
стойност е 67.56%. 

Получените резултати в зоната на термомоста ясно показват значително по-ниски 
стойности на температурата на въздуха и значително по-високи стойности на относителната 
влажност, в сравнение с останалата част от помещението. Графиката на фиг. 3 показва 
предпоставки за постоянни топлинни загуби през зоната на термомоста. По-високите 
стойности на относителната влажност в тази зона, от своя страна показват възможността за 
възникване на проблеми с влагонатрупване по повърхността на външната стена. 

Тези ефекти се потвърждават и от резултатите от анализа на топлинните изображения, 
представени в Таблица 1. Изображенията показват повърхностната температура в зоната на 
термомоста, заснета всяка сутрин и всяка вечер, през експерименталния период. Маркерът 
на камерата е настроен да показва минималната измерена температура в зоната на 
фокусиране. Топлинни изображения на условията от външната страна на  стената също са 
направени своевременно, но не са представени в тази публикация.  

 

 
 

Фигура 3. Измерени вътрешни параметри за Система 3 и сравнени стойности на 
температурата в зоната на термомоста 

 
Стойностите от топлинните изображения са в последствие сравнени с измерените данни 

за температурата на въздуха от Система 3, разположена в непосредствена близост до зоната 
на термомоста. Данните също са представени на фиг. 3, под формата на класическа графика, 
и ясно показват, че стойностите на повърхностната температурата са значително по-ниски от 
тези, измерени със сензора. Това е очакван резултат, тъй като Система 3 измерва 
температурата на въздуха в непосредствена близост до зоната на термомоста, в сравнение 
с директно заснетата от термо-камерата повърхностна температура. 
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Таблица 1. 
Топлинни изображения от полевите измервания 

15. Февруари 2019 г., 
22:00 ч. 

16. Февруари 2019 г.,
09:00 ч. 

16. Февруари 2019 г.,
22:00 ч. 

17. Февруари 2019 г.,
12:00 ч. 

 

17. Февруари 2019 г. 
22:00 ч., 

18. Февруари 2019 г.
09:00 ч.,  

18. Февруари 2019 г., 22:00 ч. 

  

 
Анализът показва, че термо-камерата отчита по-добре топлинните загубите през 

повърхността на стената. Въпреки това, за прецизно моделиране на топлинния пренос, не 
само в конкретната експериментална установка, температурата на въздуха около твърдата 
студена повърхност също е важен базов параметър, определящ възникването на термомоста. 
Ще бъде извършена и допълнителна обработка на получените данни. Следващата стъпка е 
анализиране на разпределението на температурата на оросяване в обитаваното жилищно 
пространство. Температурата на оросяване е директен индикатор за възникващо 
влагонатрупване върху повърхността на термомоста. По този начин ще бъде оценен ефекта 
на термомоста върху качеството на въздуха в обитаваното помещение, и ще могат да бъдат 
предложени мерки за намаляване на негативния ефект върху средата.  

 
Заключение 
Проведени са полеви измервания, охарактеризиращи параметрите на термомост в 

жилищното помещение, разположено на приземен етаж. Анализът на резултатите представя 
базовите условия за съществуването на термомоста, без да се отчита сградната конструкция. 

Резултатите показват сравнително висока степен на хомогенност в разпределението на 
температурата и относителната влажност на въздуха в помещението. Отчитайки, че 
помещението се обитава от двама души, измерените стойности са в комфортните граници на 
изискванията за зимния сезон.  

Но, резултатите показват и, че помещението има добре установена зона с термомост, 
разположена в подовата част между двете външни стени. Получените резултати в близост до 
термомоста ясно показват по-ниски стойности на температурата на въздуха и по-високи 
стойности на относителната влажност, в сравнение с останалата част от помещението. 

Този ефект е потвърден и от топлинните изображения, и се счита за предпоставка за 
постоянни топлинни загуби през зоната на термомоста. По-високите стойности на 
относителната влажност в тази зона показват, съществуваща възможност за възникване на 
проблеми с влажността върху повърхността на външната стена. 

Представените експериментални резултати дават важна информация за механизма на 
взаимодействие на различните параметри на микроклимата, по отношение на базовите 
условия за съществуване на термомоста. Получените данни ще бъдат използвани за 
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създаване на числен модел, предсказващ топлинните загуби, както и появата на проблеми, 
свързани с влажността в помещенията. 
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Numerical study of flow distribution and combustion of V-shaped profile with 
Cosmos Multiphysics and Ansys Fluent  

 
A. M. Dostiyarov, D. R. Umyshev, J. S. Duisenbek 

 
The article presents the results of numerical simulation of v-shaped profiles for use in flare 

burners of petrochemical and other industries in which gases and gas-condensate mixtures are 
combusted. The simulation was carried out in COMSOL Multiphysics and ANSYS Fluent software 
systems. 

The article provides an analysis of the influence of the main angle of the profily on the 
aerodynamic performance, as well as the production of nitrogen oxides. The performed analysis 
shows that in terms of the discussed parameters the most optimal main base angle is 45o. 

 
Keywords: V-shaped profile, numerical study, recirculation zones, nitrogen oxides   
 
Introduction 
Combustion processes for poorly streamline shape, based on the performed literature review [1, 

2] is still in point of interest, in view of its ease production technology, high reliability and stable 
operation modes [2-5]. In power engineering, the immersed bodies with significant drag resistance 
are widely used in stationary gas turbine units [7, 8]. However, unlike gas turbines, most of which 
are imported, in the oil and gas petrochemical fields, the possibility of introducing macro-flame 
devices in the process of combustion of exhaust gases, incinerators of the gasoline purification 
system, transportation systems excess gases.   

The analysis performed shows that macro flame principle can be used in the mentioned sectors 
with the aim of reducing the formation of toxic substances. 

In this article, the authors present the results of numerical simulation of flow around v-shaped 
profiles, which are expected to be used in flare burners for combustion of gases and gas-condensate 
mixtures. The aim of the study is to determine the most effective shape (geometry) of the profile. For 
the analysis, COMSOL Multiphysics program was used, which allows to quickly simulate 
incompressible and compressible liquids. 

 
Problem description 
For simplicity during the numerical modeling phase, two dimensional shape of the selected body 

were used (Figure 1). 

 
Fig. 1 V-shaped profile specifics 
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The modeling area includes V-shaped profile, where the initial conditions are specified. The 

numerical study is performed with different main angle of the V-shaped body. The length of the base 
is constant and equal to 40 mm, the angle varied in the range of 90-300o. The main idea of the paper 
is to show the region of increased air velocity as well as pressure contours, in view of the fact that 
the processes of combustion and formation in turbulent flames does not depend on the chemical 
reactions but on the physical, i.e. mixing rate, the size of the recirculation zone. According to [8] the 
pressure and the relaxation time of gases in the combustion zone have a high impact on the 
formation of nitrogen oxides. 

Figure 2 demonstrates the thickness of the selected mesh. The main task of the grid is quite fine 
in order to have most accurate determination of the parameters. Axisymmetric conditions was 
applied during numerical procedure (Figure 2).  

 
Fig. 2 Generated mesh of the V-shaped profile 

 
The numerical procedures are performed with the following initial and boundary conditions: 
- Inlet air velocity – 10m/s; 
- Air temperature at the inlet – 500K; 
- Inlet pressure – 101 325 Pa. 
In order to solve the air distribution around the body, and solve the selected mathematical model 

a k- turbulent model is accepted.  
In view of the fact that the article considered only the influence of fuel supply, the speed and the 

value of fuel consumption are not considered.   
 
Results 
Figure 3 shows the velocity contours for the three selected V-shape profiles. As can be seen 

from the figure, at a largest angle (a) behind the edge of the profile base there is an acceleration of 
the flow up to 16 m/s, and directly behind the profile there is a zone of low and negative velocities, 
i.e. recirculation zones. Moreover, with a change of geometric parameters (b, c), the recirculation 
zone decreases in size. The most optimal from the point of view of aerodynamics is option b where 
the relatively low-pressure losses and a sufficiently developed recirculation zone are observed.  

Figure 4 shows the pressure contours behind the profiles. Maximum hydraulic losses are 
observed Fi. 4a, this is evident from the bright red lines formed in front of the profiles (138 kPa), the 
rest of the profile have lower pressure values before the profiles (106 and 60 kPa). Low pressure 
behind the profile is a source of recirculating flow, however, from the point of view of combustion 
process and formation of toxic substances recirculation zone has disadvantages in the form of 
increased time for passing gases into high temperature zone, which is one of the factors of increasing 
the formation of nitrogen oxides on the one hand, on the other the reduction of unburnt substances 
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and smoke generation due to absence of oxidant. The authors conducted numerous experiments [4-
6] on the influence of the geometry of angle stabilizers, on the basis of which it was shown that the 
most optimal angle is the angle of 45o. The numerical analysis on the program COMSOL 
Metaphysics confirms the results.  

 

  
a b c 

Fig. 3 Velocity distribution along the V-shaped profile 
 

 
a b c 

Fig. 4 Pressure distribution along the V-shaped profile 
 
Figure 5 shows temperature contours during the combustion of propane-butane mixture in a v-

shaped profile at a constant rate of oxidizer (air) and different angles during the numerical procedure. 
The concentrations of nitrogen oxides at different angles are shown in table 1. 

 

  
                                               a                                        b                                        c 

Fig. 5 Temperature distribution at different V-shape angle: a) 15º b) 45º, c) 90º 
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Table 1 
Concentration of nitrogen oxides, ppm, at different V-shape angle 

№ Profile angle Exhaust gas temperature, K Concentration of nitrogen oxides, 
ppm 

1 15° 1010 15 
2 45° 920 6,8 
3 90° 1100 13 

 
As can be seen from the figure 5, at a small angle the flame does not stabilize at the base, which 

leads to a relatively low level of mixing, hence the high temperatures in the backside of the flame, 
which leads to increased concentrations of nitrogen oxides. The use of a 45 º angle leads to the 
optimal combination of "recirculation zone, the relaxation time of the gases in the combustion zone". 
This combination leads to good stabilization at relatively low concentrations of nitrogen oxides. The 
development of the recirculation zone observed at an angle of 90 ° leads to an increase in the 
presence of gases in the high temperature zone, which positively affects the increase in the 
concentration of nitrogen oxides in the exhaust gases. Numerical analysis of combustion process 
allows to say that the angle of 45 ° is the most optimal from the point of view of environmental 
performance. This fact is confirmed by experimental data carried out using angle stabilizers [4-6]. 

 
Conclusion 
The results of numerical simulations prove that the most optimal angle from the point of view of 

aerodynamics is 45o. With an increase in the angle to 90o, hydraulic losses increase sharply, the air 
speed in the narrow section increases 1,6 up to 1,7 times, which can adversely affect the stabilization 
of the torch. However, at the largest angle, there is a well-developed recirculation zone, which 
indicates increased flame stabilization. The lowest angle is unfavorable from the point of view of 
flame stabilization, due to the lack of developed recirculation zone, which most often leads to fuel 
under burning.  The numerical simulation confirms the previously obtained results. 
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Съвременно състояние на двуфазни термосифони с комплексна геометрия 
 

Емилиан Велков 
 

В настоящата работа е представен критичен анализ на съвременното състояние на 
двуфазни термосифони с комплексна геометрия. Посочени са спецификите при 
определянето на техните работни характеристики, численото моделиране на 
топлотехническите процеси, както в двуфазния термосифон, така и по пътя на двата 
потока. Посочени са предимствата и недостатъците при провеждането на 
експериментални изследвания с посочените въздухоподгреватели.   

 
Ключови думи: двуфазни термосифони, комплексна геометрия, топломасопренос, 

числено моделиране 
 

Overview of two-phase thermosyphons with complex geometry 
 

Emilian Velkov 
 

In this paper, a critical analysis of the current state of two-phase thermosyphons with complex 
geometry is presented. The specifics in determining their performance, the numerical modeling of 
thermal engineering processes, both in the two-phase thermosiphon and the path of the two flows, 
are indicated. The advantages and disadvantages of performing experimental tests with these air 
heaters are indicated. 

 
Keywords: two-phase thermosyphons, complex geometry, heat and mass transfer, umerical 

modeling 
 

Въведение 
Термосифонните подгреватели намират приложение в редица области на инженеранта 

практика и наука. Като цяло те се използват за пренос на топлина между двата потока с оглед 
повишаването на енергийната ефективност на дадено съоръжение или система. Поради тази 
причина, тяхното изучаване от математическа и експериментална гледна точка е значими, 
особено през последните няколко десетилетия. Тяхното използване се диктува основно от 
гледна точка на повишаване на енергийната ефективност. В тази посока се провеждат 
различни експериментални изследвания, като с развитието на изчислителната техника се 
провеждат и числени изследвания на процесите както в двуфазния термосифон, така и по 
хода на двата потока. Критичен преглед на съвременното състояние на двуфазните 
термосифони е представен в [4, 23].   

 
Числени изследвания 
През последните две десетилетия се наблюдава засилен интерес при използването на 

способите на изчислителната механика на флуидите за анализ на процесите в двуфазни 
термосифон, както и по двата пътя на въздухоподгревателя. Ясно е, че моделирането на 
процесите в двуфазния термосифон са по-сложни по своята същност и изискват по-
задълбочен анализ на получените резултати. Недостатък на представения похват н 
изследване на двуфазни течения е валидиране на получените резултати от численото 
изследване с експериментални такива.  

В [1, 9] e представено числено изследване на процесите в кипящ двуфазен. Широко 
използваният модел на фазов преход, т.е. моделът на Лий, който е модифициран с оглед 
отчитане на спецификите при процесите на прегряване. Обект на изследване са гейзери. CFD 
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моделиране на поведението на процесите на топлопренос по време на кипенето на гейзерите 
са извършени с използване както на подобрения, така и на оригиналния модел на Лий, 
базиран на метода на флуидните обеми (VOF). Резултатите от численото решение са 
анализирани и сравнени с експериментални такива. Експерименталните резултати показват, 
че периодичният кипящ гейзер с време на цикъла при 80-100s възниква при условията, при 
които дебитът на отоплителната вода се контролира при 400 ml/min (при 95°C) и охлаждаща 
вода при 300 ml/min (30 °C). Наблюдава се добро съвпадение между експерименталните и 
числените решения, като подобреният модел на Лий има по-добра корелация на данните с 
числените такива. Бързото нарастване на мехурчетата в периода на изхвърляне и 
повърхностното изпарение и термично естествената конвекция в басейна за течности по 
време на инкубационния период са в добро съответствие с експерименталните наблюдения. 

В [14] e реализирано числено решение посредством компютърна симулация на двуфазна 
термосифонна слънчева система за битова гореща вода с използване на R-11 като работен 
флуид. Изпълнението е изследвано с помощта на симулационна процедура за типичен 
дневен период, разделен на равни времеви интервали от 15 min. Моментните стойности на 
интензитета на слънчевата радиация и температурата на околната среда се прилагат в 
началото на всеки времеви етап. Промяната на температурата на околната среда през деня 
е апроксимирана като синусова функция. Взето е предвид и изменението на свойствата на 
работния флуид с температурата. Компютърната програма и изчислителната процедура 
първо са валидирани чрез сравняване на резултатите с установени резултати от еднофазни 
системи. След това са направени изчисления за двуфазната термосифонна система за 
оценка на масовия дебит, налягане на насищане и температура в колектора и кондензатора, 
заедно с температурата на резервоара, и топлинната ефективност на колектора и 
кондензатора. Тези стойности са получени за три случая, а именно случай без натоварване 
без изтегляне на вода от резервоара, продължително натоварване и периодично 
натоварване. Получените резултати показват, че в двуфазната система налягането на 
насищане и температурата непрекъснато се повишават през деня и следват температурния 
модел на резервоара. Това прави налягането на системата зависимо от натоварването на 
резервоара. Ефективността на колектора не е показала сериозна промяна в условията на 
натоварване. Това поведение се различава от това, което се случва в еднофазната система, 
където ефективността на колектора се увеличава значително с натоварването. Сравнението 
на двуфазната система с еднофазна система от същата колекторна площ и обем на 
резервоара показа значително повишаване на ефективността на колектора и температурата 
на резервоара за двуфазната система. 

В [10, 19] е представен аналитичен модел за термосифонен контур, разработен за 
охлаждане на въздуха вътре в телекомуникационен шкаф. Предложеният модел се основава 
на комбинацията от термично и хидравлично управление на двуфазен поток в контура. 
Експериментални тестове на затворен термосифонен контур се провеждат с различни 
работни течности, които могат да се използват за електронно охлаждане. Предложени са 
корелации за кондензационния и изпарителния топлообмен в термосифонния контур. Те се 
използват в модела за изчисляване на топлинните съпротивления на кондензатора и 
изпарителя, за да се предскаже работната температура в шкафа, масовият дебит на контура 
и налягането пада. Освен това, различни оценки на качествата, предложени в предишните 
работи, се оценяват, за да се използват за избор на работния флуид. Сравнителните 
изследвания показват, че настоящият модел добре предвижда експерименталните данни. 
Средното отклонение между прогнозите на теоретичния модел и измерванията за работната 
температура е около 6%. Освен това, моделът се използва за определяне на оптималните 
диаметри на линията и парата и влиянието на температурата на околната среда върху 
масовия дебит и спада на налягането на флуида. 

 
Експериментални изследвания 
В [7, 8, 12, 16, 18, 22] e представено  е експериментално изследване за количествено 

определяне на коефициента на топлопреминаване, термичното съпротивление и топлинните 
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характеристики на термосифонна топлинна тръба, запълнена с нанофлуид от цирконий-
ацетон. Термосифонът е проектиран да работи при високи топлинни потоци като 200 kW/m2 
(~ 200 слънце), подобни или по-големи от вакумните соларни тръби. Нанофлуидът от 
циркониев ацетон се приготвя и стабилизира чрез добавяне на повърхностно-активно 
вещество, хомогенизиране с ултразвук и настройване на рН на нанофлуида с буферен 
разтвор. Термосифонът е произведен с безкислородна мед с вътрешен и външен диаметър 
10.7mm и 12 mm, съответно и аксиална дължина от 280 mm. Топлинните характеристики на 
топлинната тръба са оценени за различни топлинни потоци (1 kW/m2 - 200kW/m2), коефициент 
на запълване (20% -75%), ъгъл на наклона (5º-70º) и масова част на нанофлуида (0.025% - 
0.1%). Резултатите показват, че наличието на нанофлуид намалява общото термично 
съпротивление на тръбата, достигайки минималната стойност при най-големия топлинен 
поток, приложен към изпарителя. Също така се повишава коефициентът на 
топлопреминаване на изпарителя. По същия начин, нанофлуидът от цирконий-ацетон усилва 
механизма за топлопренасяне при кипене, което довежда до повишаване на топлинните 
характеристики на топлинната тръба поради увеличаването на коефициента на 
топлопреминаване на топлинната тръба с 36.3% при тегловен процент 0.1% в сравнение с 
чистия ацетон. Стойностите на оптималния ъгъл на наклона и коефициента на запълване са 
съответно 65° и 60%, при което се постига най-високият коефициент на топлопреминаване. 
Също така е разработена корелация, използвайки безразмерен анализ, за да се предскаже 
номерът на Кутателадзе като индекс за топлинните характеристики на топлинната тръба. 

Експериментални тестове с двуфазни трмосифони от затворен тип са представени в [3, 
5, 13, 17]. Представените термосифони са с малки габарити с мощност от 1.7 kW. 
Експерименталният тест за изпитване се състои от изпарител и водно охлаждаем 
хоризонтален кондензатор, поставен на около 1 m над изпарителя. Основната характеристика 
на този апарат е наличието на три различни начина за измерване на масовия дебит: 
непрекъснат режим, интегрален режим и непряк режим. Целта на този анализ е да се 
изследва връзката между масовия дебит и дебита на топлинния поток. Резултатите от 
експериментален анализ с използване на вода и етанол като тествани течности при различни 
работни условия са показани, обсъдени и анализирани. Експериментално е изследвано 
влиянието на няколко параметъра върху характеристиките: в частност топлинното 
натоварване, работното налягане и напълването с течност. Ограниченията в топлинния и 
масовия пренос се доказват заедно с нестабилното поведение при висока консумация на 
топлина. Резултатите от работата могат да се използват за проектиране и изграждане на 
двуфазни термосифони за системи като слънчево отопление.  

Обект на изследване в посочените по-горе литературни източници е режимните и 
геометрични параметри на затворения термосифон върху неговата работа. 
Експерименталната инсталация се състои от изпарител и кондензатор, свързани с две 
изолирани тръби. Използвайки вода като работен флуид, експериментите са били проведени, 
за да се оцени работата на термосифона: ефектите на запълващото съотношение, 
температурата на входа на охлаждащата течност на кондензатора и масовия дебит. Накрая, 
резултатите показват, че оптималното съотношение на запълнене е между 7% и 10%, 
охладителната система е с оптимална производителност, когато се контролира 
температурата на водата на кондензатора и дебита при 5 °С и съответно 0,7 l/min.  

В [20] е представена затворена термосифонна охладителна система за силова 
електроника. Изпарителят е мулти-микроканален радиатор, проектиран за големи топлинни 
потоци. Модулът на силовата електроника се емулира от четири независими електрически 
нагревателя, които могат да генерират неравномерен топлинен поток върху изпарителя. 
Кондензаторът се охлажда с въздух и се тества както в естествена, така и в принудена 
конвекция. R1234ze е избран за работен флуид. Въпреки че в режим на естествена конвекция 
охлаждащата система претърпява максимално топлинно съпротивление от около 0.6 K/W, 
пълната пасивност прави такава система много привлекателна. При стойности на топлинните 
потоци от 107 W/cm2 и 25 W/cm2, разпределени равномерно по четирите нагревателя, 
максималната измерена температура на нагревателя е 53 ° C при температура на насищане 
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45 ° C. В режим на принудена конвекция са тествани две различни стойности на въздушния 
поток. Намаляване с 50% на общото термично съпротивление е измерено с наложен дебит 
на въздушния поток от 87.8 m3/h, изразходвайки само 5.29 W за задвижване на вентилатора 
за разсейване 70.2 W. При това условие, максималната температура на нагревателя се 
намалява до 36 ºC. В обобщение, е демонстрирано, че термосифон, свързан с въздушно 
охлаждане, може да разсейва високите топлинни потоци на силовата електроника без или с 
малко потребление на енергия. 

В [2, 15] е показан един подход при проектирането и разработването на бъдещи криогенни 
трансферни системи зависещи от точните корелации за моделиране на двуфазно кипене и 
пренос на топлина при понижени температури в конфигурациите за охлаждане и отопление. 
Съществуващите корелации, използвани в моделите за флуидно/термично проектиране, се 
основават на течности в стайна температура и е доказано, че не предвиждат точен трансфер 
на топлина за криогенни течности в конфигурацията на охлаждане. Представени са резултати 
от задълбочен преглед на литературата от 40 изследвания, консолидиране на база данни за 
криогенните данни за кипящия поток в отоплителната конфигурация. Събрани са дванадесет 
набора криогенни данни за двуфазни термосифонни тръби, които включват 872 кипящи ядра, 
2250 кипене на филм и 41 критични точки от данни за топлинния поток. Сравнени с общо 20 
коефициента на топлопреминаване и корелациите на критичните топлинни потоци. Както и в 
случая на конфигурацията на охлаждане, резултатите показват, че съществуващите 
корелации не предвиждат точно криогенни данни с нагрята тръба, но несъответствието между 
данните и моделите с нагрята тръба не е почти толкова високо, колкото при конфигурацията 
на охлаждане. 

В [6,11] са проведени експериментални изследвания, за да се установи как термичните 
характеристики на двуфазен термосифонен слънчев колектор са били засегнати от 
използването на различни хладилни агенти. Три идентични малки системи за слънчево 
затопляне на вода, използващи хладилни агенти R-134a, R407C и R410A, са конструирани и 
тествани едновременно при различни условия на околната среда и натоварване. Работата на 
системата при условия на чисто небе е изследвана с и без натоварване с вода. Определени 
и представени са подробни температурни разпределения и кумулативна ефективност на 
събиране. Експерименталните резултати са сравнени с резултати от други литературни 
източници като се наблюдава добро съвпадение. 

В [21] е представено едно практическо приложение на топлинните тръби при 
комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия при газификация на 
биомаса. Представени са предимствата и недостатъците на тяхното използване при 
съблюдаване на финансовите параметри на проекта.   

 
Заключителна част 
Проведеното литературно проучване показва един значим интерес към двуфазните 

термосифони с оглед тяхното приложение от инженерна и научна гледна точка. Наблюдава 
се тяхното широко използване както в големите индустриални инсталации, така и в 
домакинствата. Основното им приложение, обаче е като въздухоподгреватели, което е и 
причина за различните експериментални и числени изследвания в областта. Изследванията 
на двуфазни термосифони с комплексна геометрия обаче е изключителна рядкост. Тяхната 
геометрия е продиктувана от инсталационните особености на основното оборудване. Този 
тип системи са подходящи при вече реализирани инсталации, когато близката „среща“ на 
двата потока е трудно реализуема.  
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Modelling of test-rig for purification of mining water 
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Abstract: Mining water is a big ecological problem In current paper is given a test-rig for 
purification of mining water. It is also given the geometry of the test-rig for future numerical 
simulation. 
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Introduction  
In the last few years, mining companies have been faced with a number of challenges - the 

requirements for environmental protection and the effective management of valuable resources such 
as water, as well as stringent legislation in these areas. 

Although most of the waste generated by the mines is in the solid state, the main pollutants from 
the extraction and processing activities are separated by the waste water. It has been found that 
over 70% of pollutants from the mining industry are emitted into the water, which necessitates the 
application of various technologies to treat these streams before they are released into the 
environment. 

It is critical not to allow the release of toxic components from the ore into the environment, as 
this would subsequently lead to their entry into the food chain. Therefore, the requirements to be met 
by the discharged water flows become more stringent, and non-compliance with the set norms is 
punished by increasing fines. 

Wastewater can emit reagents from the processing of minerals such as cyanides, acids and 
bases, solid or dissolved metal compounds, dissolved salts, radioactive components, chlorides and 
suspended particles. 

Acid mine water is considered to be the biggest environmental problem associated with mining. 
This phenomenon is associated with the oxidation of pyrite and other sulphide minerals, resulting in 
acidic water containing sulfuric acid, dissolved heavy metals, and suspended iron sludges in the 
environment. The main sources of acidic mines are open and underground mines, deposits of rock 
and poor ores, industrial waste, stored sulfide concentrates, and pyrite-rich coal and uranium mines. 
In addition to iron and other heavy metals, acidic uranium ore mines contain radioactive elements 
such as uranium and radium. Toxic elements such as arsenic and antimony are other essential 
components of acidic mineral waters dissolved in mineral materials containing these elements. 

The mixing of acidic mine waters with natural river and lake waters causes a serious deterioration 
of the quality of the latter. Such polluted waters are unsuitable for most aquatic organisms, for human 
consumption and for industrial purposes. Soils along the water path are also contaminated and 
become unusable for agricultural purposes.[2,3,4,5] 

The aim of the presented work is to modeling a test-rig for purification of mining water. 
 
Technological scheme of the test-rig  
Technological scheme of the test-rig is given on figure 1 
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Figure 1 

 
The stand consists of the following parts and units (Figure 1). 
1. Collecting vessel - Mining water is fed into this vessel. It is made of stainless steel sheet. The 

assembly vessel attaches to 2 Turbulent reactor with pipeline connection. 
2. Turbulent reactor - Made of stainless steel sheet (2.1). There are 5 drawers in the reactor 

(2.2.) for placing limestone. The drawers are made of frame and mesh with 50x50 mm openings on 
which limestone is placed. A geomembrane was placed at the bottom of the reactor (2.3). 

3. Tank - The tank is made of stainless sheet steel. The reservoir (3) is connected via a pipeline 
to a turbulent reactor (2). 

4. Tank for Milk - The tank is made of stainless steel sheet. A stirring device (5) is fitted to the 
tank. The reservoir is connected to the turbulent reactor (2) by means of a pipeline. 

5. Stirrer. 
6. Circulation pump 
7. Valve- 1 " 
8. Pipeline - 1 " 
From the collection vessel, the mine (mine) water enters the turbulent reactor through a pipeline 

connection. Already in the collecting vessel the first test of water for its pH is made. Water enters the 
reactor and falls on the drawers on which limestone is placed. There are 5 drawers with limestone. 
Tests are done starting with 1 drawer. Water is allowed to flow through it and the other drawers are 
removed from the reactor. After the water passes through the turbulent reactor through a pipeline, it 
enters the tank, where its pH is again measured. The water is then returned from the circulation 
pump to the collection vessel. The procedure proceeds until all 5 drawers are installed and tested 
with them. At the bottom of the turbulent reactor is mounted a geomembrane on which it is intended 
to enter the sediment from the treated mine water. The milk tank will be used as soon as the water 
has passed through the 5 drawers, but its pH has not risen to the desired values. The boiled milk will 
be fed gravitationally through a pipeline and a nozzle to spray it into the reactor. 

At figure 2 is given a 3D modeling of the test –rig  
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Figure 2-3D modelling of the test-rig 
 

Geometry and boundary condition of the model of test- rig  
Based on the technological scheme and 3D modeling of the test-rig mention above is make an 
geometry and boundary conditions in Ansys of grille as shown at figure 3. 
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Figure 3 
 

On figure 4 is given the mesh of the model. The grid which is used is tetrahybrid using Tetra mesher 
which  can use different meshing algorithms to fill the volume with tetrahedral elements and to 
generate a surface mesh on the object surfaces. You can define prescribed curves and points to 
determine the positions of edges and vertices in the mesh. For improved element quality, the Tetra 
mesher incorporates a powerful smoothing algorithm, as well as tools for local adaptive mesh 
refinement and coarsening. The control volumes are 306894.[1]. 
 

 
Figure 4- Mesh of the grille 



252        Научна конференция ЕМФ 2019 
 

The boundary conditions are given at figure 5. 
 

 
Figure 5-Boundary condition on the grille 

 
Conclusion 
Acid mining water flows continuously, both from abandoned mining operations, spent ore mines 

and ore mines, and from sites with active mining and metal mining activities where materials 
containing mainly ferrous sulphide minerals are available. In most cases, these waters are 
discharged into the environment with minimal or no treatment. In current work is make an modeling 
of test-rig for purification of acid mining water. In the future work which will help to make experimental 
and numerical simulation which can be used in practice 
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The paper presents a test-rig for investigation of the acid rain on crops, solids and humans. The 

formation of acid rain and methods for the investigation of the contaminants in the soils and crops is 
discussed.  

 
Keywords: acid rain, crops, test-rig 

 
INTRODUCTION 
The main source of environmental pollution are the emissions from the burning of fossil fuels 

that the population uses for heating in during the winter, and the emissions of increasing traffic and 
congestion in big cities. Analyses show that between 50 and 60 percent of the population uses solid 
fuels (coal and wood) for heating, and the reduction of this percentage would be difficult, especially 
for economic and social reasons. Also, the number of cars increases progressively and expectations 
are that this trend will continue until 2020. 

In the coal, the fuel oil and other fuels there are sulfur and nitrogen. When fuel burns, sulfur and 
nitrogen are converted to oxides and fall in the air. These oxides react with water vapor and form 
acids. They are mixed with water from the clouds and drop to earth as acid rain (Fig.1). This includes 
precipitations in the form of rain, snow, hail, dew or fog [4]. Acid rain destroys plants, forests, animals 
and poisons water supplies of the humans. Acid rain much like the ordinary rain, does not burn the 
skin, but have long-term negative consequences. 

Acid rains are very dangerous for the living organisms. They have a particularly unfavorable 
impact on freshwater ecosystems as they change the chemical composition and pH of the water. 
The impact of acid rain on agro-ecosystems and forest ecosystems is unfavorable. Large amounts 
of sulfur found in eroded rocks are related to the currents of the world's ocean and are thus removed 
from terrestrial ecosystems. The high acidity of these precipitation activates the erosive processes 
of Earth's ecosystems. In general, acid rain destroys fish, slows up the decomposition of organic 
matter, disturbs the food chains in ecosystems, changes the behavior of organisms, and have many 
other negative consequences. 

The most common substances that pollute the soil are the incoming sulfur and nitrogen oxides. 
They fall into the soil along with the rainfall, increase its acidity and significantly reduce the fertility 
and quality of agricultural produce harvested from these areas. Acidic soils are very often barren, as 
microbiological processes have been disturbed, leading to an increase in soil fertility. Land 
acidification is also caused by the penetration into the soil of various sulfur and nitrogen compounds 
together with organic waste from cities, livestock farms and poultry farms. As a result of complex 
chemical transformations, under the influence of various microorganisms, sulfur and nitrogen oxides 
form sulfur and nitric acid, which increase the acidity of the soil and the aquatic environment.[2,3,5] 

Acid rain is an increasingly common phenomenon on earth. It is the result of local and cross-
border pollution and its consequences are difficult to assess. In order to limit acid rain and the harmful 
effects of these, national and international measures are needed. 

 
FORMATION OF ACID RAIN 

The acidity of the rainwater comes from the natural presence of sulphur dioxide/sulphur trioxide, 
carbon dioxide and nitrogen oxides which are in the lowest layer of the atmosphere, the troposphere 
[6]. These gases form acids when are dissolved in water during rain [1, 7]. The formation of carbonic 
acid from СО2 is according to the following chemical reaction: 
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СО2 + Н2О ↔ Н2СО3  

In the air there are normally 0.03-0.04 vol.% CO2. Therefore, pure cloud water has a slightly acidic 
pH of 5.6 [1, 4, 7]. The presence of SO2 leads to interaction with the water in the air: 

SO2 + Н2О ↔ Н2SО3 

Н2SО3 ↔ Н+ + НSО-
3 

НSО-
3 ↔ Н+ + SО-

3 

If the formed hydrogen sulfite НSО-
3 is oxidized in the aqueous droplets to the hydrogen sulphate 

HSO-
4, the acidity is increased: 

О3 + НSО-
3 ↔ НSО-

4 + О2 

Н2О2 + НSО-
3 →  НSО-

4 + Н2О 

The formation of sulfuric acid can be conducted by the following reaction: 

H2SO3 + ½ O2 → H2SO4 

As a result of reactions of NO2 with water are received nitrous acid and nitric acid:  

2NO2 + H2O → HNO2 (nitrous acid) + HNO3 (nitric acid) 

The pH level below 7 is considered acidic. Because of the human activities, the pH of the rain water 
decreases, the acidity increases. The pH number of the acid rain can be 3.0 or lower [6]. 

 

 
Fig.1. Acid rain formation scheme 

 
TEST RIG FOR INVESTIGATION OF INFLUENCE ON CROPS, SOILS AND HUMANS 
In the ecology and the environment people often talk about acid rain, but few people actually 

know with what specifically they are dangerous. They are formed as a result of air pollution, and 
connecting with atmospheric moisture and acidifying gases - oxides of nitrogen and sulphide. These 
substances are contained in products of combustion of different heating products in enterprises of 
machine building, metallurgy, energy (power plant), mostly in the discharge of their gases. Most often 
acid rains fall in industrialized regions and are dangerous because they inflict irreparable damage to 
the environment, while in the same time they can be transported thousands of kilometres, depending 
on the meteorological conditions. Acid rains cause destruction of forest, aquatic ecosystems and the 
reduction of tropical forests. As a result of them soil erosion, slow growth of trees, reduced the 
amount of wildlife, decreased amount of crop yields in the agricultural sector occurs - and this is all 
the result of the same rains. Oxidation of the soil leads to the destruction of the nutrients in it, needed 
to plants and leads to overall degradation of the flora and fauna. From the mountain areas are 
washed away lead, tin and aluminium that are falling into surface waters. These heavy metals cause 
oncological pathologies, serious diseases of the liver, nervous system, kidneys and stomach. 
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Asthma and other respiratory diseases appeared. Nitrogen dioxide reacts with the haemoglobin in 
the blood, responsible for oxygen transport to the tissues, which often causes respiratory and heart 
diseases. Acid rains are dangerous not only for living nature, but for historical monuments, metal 
and concrete structures. Healthy construction equipment is also exposed to acid rain as nitrogen 
and sulphur oxides react with manganese and calcium which are used in building materials. Thus, 
acid rains have a major impact on the ecology of the whole environmental side, deteriorating it and 
making it unfit for habitation from any point of view. Thus, the desire for convenience and "modern 
living" has played us a bad joke, and has put us to live in the conditions of our own wastes and their 
detrimental impact on our lives. 

 

 
Fig. 2 – Scheme of the test-rig 

 
The experimental test-rig is a closed room where soil and selected crops will be placed. From 

nozzles which are placed at the attic will be injected a different concentration of acid rain. By the 
methods described in the next section, the concentration of harmful products in the soil and plants 
will be investigated. Thus, at different concentrations of acid rain, it will be possible to study what 
harmful elements remain in the soil. On the basis of the concentration study, one method can be 
made to investigate the influence of acid rain on plants, soil and humans respectively. 

 
METHODS FOR ANALYSIS OF CONTAMINANTS IN RAW MATERIALS FOR CROP ORIGIN 
Taking samples from crop and soil will be carried out according to the agrochemical and 

cultivation practices and in compliance with requirements for environmental protection. 
Plant and soil samples will be taken with the necessary precautions in order to avoid any change 

in the sample which can affect the content of contaminants, the analytical determination or the 
representativeness of the bulk sample. Incremental samples will be taken from different places [5]. 

To study the impact of pollution on vegetation diagnosis will be applied on various vegetal 
fractions. 

a) Identification of contaminants in selected plant samples; 
b) Analysis of contaminants in the root, the leaf and the stem of different selected plants will be 

conducted. 
In determining the levels of contaminants in a sample of raw crop plant the milestones of the 

analysis will be: 
- Preparation of the probe; 
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- Microwave mineralization in a closed system; 
- Dry ashing; 
- Determination with spectrophotometer. 
The main stages of the analysis of plant and soil samples include: 
I. Taking an average sample 
1. Requirements for the initial sample 
• Enough quantity; 
• Proportional amount of each part. 
2. Treatment of the starting sample 
• Cleaning; 
• Homogenization; 
• Determination of average sample; 
The samples are treated at 105 ° C (up to absolute dry weight) and then an average sample will 

be separated. The concentration of pollutants will be determined by spectrophotometer. The 
obtained results were calculated as mg / kg to absolutely dry biomass (mg / kg). 

The analysis will be carried out by the single European methodology for determining the 
chemical elements in soils, respectively: 

1 / Mechanical composition - Kaczynski’s method; 
2 / Hummus - the method of Turin; 
3 / pH - potentiometric in aqueous extract; 
4 / Common contaminants (ISO 11-047) – by spectrophotometry/ by spectrophotometer. 
The various steps of sample preparation are as following: 
1. All remnants of twigs, plants, roots are separated from those provided for analysis soil 

samples; 
2. Different soil samples are placed in porcelain crucibles and are dried for 24 hours at 105 ° C, 

cooled in a desiccator and withdrawn; the soil samples are dried carefully in order to avoid sticky 
organic matter (humus) in them; 

3. The so prepared samples are carefully homogenized, placed in paper bags labelled 
according to the requirements of laboratory vessels, weighed and prepared for atomic adsorption 
spectrophotometry. 

 
CONCLUSION 
In the work is presented an experimental test-rig, which can examine the influence of acid rain 

on plants, soils and man. Experimental research will be able to make a methodology that can be 
used by stakeholders to see what harmful elements reach people through exposure to acid rain of 
plants. 
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Изграждане на проточен реактор за пиролиза и окисление на горива, 
произведени от биомаса 

 
Огнян Сандов 

 
Настоящата статия представя описание на основните задачи, изпълнени във връзка 

с изграждането на експериментален модул, тип проточен ректор за пиролиза и окисление 
на горива, произведени от биомаса. Изграденият химически реактор позволява горивният 
процес да бъде проведен в добре контролирани реакционни условия, поток от въздух, азот, 
разнородни газови смеси или в среда от инертни газове, при атмосферни условия и 
температура до 1200 оС. Представени са отделните фази по изграждане на реактора, 
заедно с резултати от предварителни тестови измервания, проведени с цел постигане 
на оптимални работни условия в реакционната зона. 

 
Ключови думи: проточен реактор, пиролиза, окисление, биогорива. 

 
Construction of a flow reactor for the combustion/pyrolysis of biomass fuels 

 
Ognyan Sandov 

 
This article presents a description of the main tasks performed for the construction of an 

experimental module, of type tubular flow reactor for pyrolysis and oxidation of biomass fuels. The 
chemical reactor allows the combustion/pyrolysis to be conducted under well-controlled reaction 
conditions, a stream of air, nitrogen, heterogeneous gas mixtures, or in an inert atmosphere under 
atmospheric conditions and temperatures up to 1200 °C. The individual phases of the reactor 
construction are presented together with the results of preliminary test measurements that were 
conducted to achieve optimum operating conditions in the reaction zone. 

 
Keywords: flow reactor, combustion, pyrolysis, biomass fuels. 

 
Въведение 
Тръбният проточен реактор е широко използван в лабораторни условия химически 

реактор за изследване на химико-кинетични процеси, характеризиращи изгарянето на 
различни вещества. Основните му предимства се изразяват в сравнително опростената му 
структура и условия за експлоатация.  

Голям брой литературни източници напр. [1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13] предоставят 
описание на проточни реактори, чиито параметри и специфични характеристики варират в 
широки граници в зависимост от обекта на изследването, вида и агрегатното състояние на 
веществата в реакционната смес, условията за провеждане на експеримента и др.  

Особен интерес за научно-изследователския екип представляват различните 
модификации на биогаза, получен чрез деградация на биологично-разградим неопасен 
отпадък или биомаса, получена от различни обществено значими отрасли, както и при 
пиролиза и газификация на биомасата. 

Пиролизата на биомаса често е разглеждана като процес на карбонизация на биомасата, 
позволяващ производството на кокс от различни суровини (въглища, биомаса, неопасни 
отпадъци и др.) [14]. Процесът протича в отсъствие на кислород [5], в резултат се получава 
гориво с повишено въглеродно съдържание и калоричност (higher calorific value) [4].  

 



Хидроаеродинамика, хидро- и пневмотехника  259 

Основната цел на настоящата разработка е изграждане на експериментален модул, 
позволяващ окисление и/или пиролиза на биогорива при атмосферно налягане и среден до 
високотемпературен режим.  

 
Проточни реактори 
Съгласно [8] в своя най-общ вид този тип реактори се представят като цилиндрична тръба 

с постоянен диаметър, по дължината на която тече реакционната смес, обикновено в 
газообразно агрегатно състояние. Ключовото им предимство се състои в сравнително 
лесната процедура за изграждане и експлоатация на достъпна цена. В допълнение при 
работа с този вид химически реактори е възможен значителен контрол над ключови 
параметри, характеризиращи граничните условия на системата: температура, налягане и 
времето на пребиваване на реакционната/горивната смес в реактора.  

Основно предназначение на тръбните проточни реактори е за изследване на скоростта на 
дадена елементарна химична реакция [8]. Могат да бъдат изследвани изолирани 
елементарни реакции, напр. спрямо промяната на концентрацията на даден междинен/краен 
продукт в състава на реакционната смес/изходящите газове и др.. Поради това, този род 
химически реактори са широко използвани за изследване на окисление/пиролиза на 
въглеводороди, които се характеризират с реакции, протичащи с участието на различни 
радикали, съгласно [8] и описаните от автора цитати по темата. Образуването на тези частици 
протича при висока температура (понякога и налягане) и кратко време за реакция (поради 
високите скорости на съответните реакции). Измерването на състава на изходящите 
газообразни продукти е сравнително лесно, като към реактора се свърже газ-анализатор 
(напр. газ-хроматограф, Furier Transform Infrared (FTIR) Spectrometry, Molecular Beam Mass 
Spectrometry (MBMS) и др.). 

От особена важност е времето на пребиваване на реакционната смес (течението) в 
реактора (residence time distribution-RTD). Последното често се представя със следната 
функция на разпределението: 

 
𝐸 𝑡 𝑑𝑡 1                     (1) 

 
Според [8] при лабораторния вариант на този тип реактори могат да бъдат реализирани 

условия, близки до идеалното течение (plug flow). Това позволява минимизирането на 
множество затруднения при изследване на кинетиката на процеса, както и разработване и 
прилагане на математически модели, за нуждите на компютърното симулиране на този вид 
реакционни системи. С цел постигане на надеждни и достоверни експериментални данни е 
необходимо да бъдат установени отклоненията на конструираните реактори от идеалните 
реакционни условия. 

Когато системата се състои единствено от газообразни вещества, тя се разглежда като 
хомогенна. Обикновено се счита, че тръбните проточни реактори с ламинарен  поток (plug flow 
reactor) функционират в условията на установен, наречен още стационарен режим (steady-
state). Условно, реакционната смес се разделя на множество безкрайно тънки елементи 
(сегменти), движещи се аксиално по дължината на тръбата. Всеки от елементите има 
различна концентрация в сравнение с елементите преди и след него, но в рамките на един 
елемент веществата се считат за равномерно разпределени в радиално направление [9]. В 
[8] последният е представен като диференциален обем за даден елемент от флуида, dV. 

Обикновено се следи изменението на концентрацията на изходните вещества или 
продуктите на реакциите по дължината на тръбата или при изхода. Същото може да се 
представи и спрямо времето на пребиваване (tr) на веществата в реакционната смес.  

За постигането на изотермични условия, реакторът се поставя в нагревател, който го 
обгръща по цялата дължина на реакционната зона. Основните характеристики на системата 
са температура, налягане, масовите части (дялове) на изходните вещества и на измеримите 
продукти, скорост и дебит (плътност) на потока.  
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Тъй като се счита, че съставът на реакционната смес се променя прогресивно по 
дължината на реактора, то авторите в [8] предлагат следното балансово уравнение за 
елемента dV, което се прилага за реактанта А: 

𝐼𝑛 𝑂𝑢𝑡 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛.                  (2) 

В допълнение авторите допускат, че е налице стационарен режим (steady state) на 
течението и предлагат следния израз: 

𝐹 𝐹  𝑑𝐹 𝑟 𝑑𝑉.                   (3) 

Приемайки че 

𝑑𝐹 𝑑 𝐹 1 𝑋   𝐹 𝑑𝑋 ,                   (4) 

уравнение 3 може да бъде представено в следния вид: 

𝐹 𝑑𝑋  𝑟 𝑑𝑉.                    (5) 

В резултат е изведен изразът: 

𝑑𝑉/𝐹  𝑑𝑋 / 𝑟 .                   (6) 

Съгласно същите автори, скоростта на реакцията за единица обем (-rA) зависи от 
температурата и концентрацията на реактантите; FA е моларният дебит на реактантите; FA0 е 
моларният дебит на изходната реакционна смес, а ХA е делът на конвертирания 
(преобразувалия се в хода на реакцията) реактант А. Фигура 1 представя опростен модел на 
тръбен проточен реактор. 

 

 
Фигура 1. Опростен модел на plug flow reactor, съгласно [8] 

 
Радиалният профил на скоростта на течението зависи от режима на предвижване на 

флуида в тръбата (виж Фигура 2). 
 

 
Фигура 2. Профили на скоростта на течението в радиално направление в тръбен 

реактор, съгласно [8] 
 
Недостатъците при работа с турбулентен режим са подробно обсъдени от авторите. За 

нуждите на настоящото изследване са упоменати някои от основните предимства при работа 
в ламинарен режим. Последният приема, че течението на всеки елемент от флуида е 
равномерно и паралелно на стените на реактора, което се представя с параболичен профил 
на скоростта (u).  

 

Ламинарен  Турбулентен Стационарен  поток
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𝑢 𝑢   1  𝑟/𝑅 ,          (7) 
 

𝑢 𝑢 𝑟 0 𝑃 𝑅 2𝑢 ,        (8) 

 
където um е средната скорост; R – пълният радиусът на реактора; r – радиусът, при който е 
проведено измерването; L – дължината на реактора; µ - вискозитета на флуида; изразът 
Р1 – Р2 – fluid pressure drop. 

Ключови параметри, характеризиращи течението, както и зависимостта на различните 
режими на течението в ламинарен проточен реактор от конструкционните му елементи и 
специфичните (физико-химични) свойства на флуида са обсъдени в [8]. Авторите разглеждат 
т.н. температурен градиент, условията за неговото минимизиране, както и влиянието на ендо- 
и екзо-термичните ефекти върху него и други. 

 
Изграждане на експериментален модул от тип тръбен проточен реактор 
Експерименталният реактор е проектиран и конструиран в Колежа по енергетика и 

електроника (КЕЕ) при Технически университет-София (ТУ-София). 
За изграждането на реактора са дефинирани следните основни задачи: 
 Преглед на научната литература и добри практики. 
 Проучване на лабораторно оборудване и консумативи. 
 Спецификация на лабораторното оборудване и консумативи. 
 Анализ на гориво-технически и химико-кинетични характеристики на горива от 

биомаса.  
 Доставка на лабораторното оборудване и консумативи. 
 Изграждане на лабораторен стенд – проточен реактор. 
Справка относно основните компоненти, използвани при реализацията на лабораторния 

стенд е представена в Таблица 1. 
 

Таблица 1. 
Основни компоненти на лабораторното оборудване 

№ Артикул 

1 Кварцова тръба 
2 Контролери за температура 
3 Керамични нагреватели Ф145 mm 
4 Силиконова тръба 
5 Изолационна високотемпературна вата 
6 Термодвойки 
7 Сферичен вентил 
8 Вентил - бърза връзка 
9 Манометри 
10 Ротаметри 
11 Контактори 
12 Охладител за контактор 
13 Охладител за изходящи димни газове 
14 Конектори за пластмасови тръби 
15 Присъединителни фланци за кварцовата тръба 
16 Изолационен керамичен шнур 
17 Огнеупорна пръст мертел
18 Фланци (с водно охлаждане) на входа и изхода на реактора 
19 Циркулационна помпа 
20 Пакетен прекъсвач 
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Реакторът е от тип хоризонтален тръбен ламинарен реактор и е предназначен за 
провеждане на пиролиза и/или окисление на горива, произведени от биомаса от различно 
естество и техни деривати. Той позволява провеждането на процеса в поток от въздух (или 
съответно стехиометрично съотношение на окислителния агент напр. N2/O2 или други О2-
съдържащи газови смеси), а също и в безкислородна среда: напр. азот или в инертна 
реакционна среда. Предвид конструкционните и физико-химични параметри на реактора 
горивният/пиролизният процес може да бъде проведен при атмосферни условия и 
температура до 1200 оС. 

С цел оценка на режима на течението в тръбния реактор е пресметнат така нареченият 
критерий или число на Рейнолдс „Reynold’s number” (Re), който е безразмерна величина, 
определяща вида на течението. В общия случай числото на Рейнолдс е отношението на 
инерционните към вискозните сили. За нуждите на настоящото изследване, числото на 
Рейнолдс е определено съгласно следното уравнение: 

Числото на Рейнолдс може да бъде пресметнато съгласно уравнение 9 или 10: 
 

𝑅𝑒  
инерционни сили

Вискозни сили
 = 

∙ ∙

 
         (9) 

 

𝑅𝑒  
∙

,                    (10) 

 
където: ρ – плътност на флуида. (kg/m3) 
V – средна скорост на флуида, пресметната по уравнение: V = 4 q / (π d2), V – скорост на 

флуида (m/s), q – дебит (m3/s), d – диаметър на тръбата (m); 
d – характерен размер (диаметър на канал, дължина на обтичана пластина), (m); 
μ – (абсолютен) динамичен вискозитет на флуида, (Pa.s); 
ν – кинематичен вискозитет на флуида: ν = μ / ρ, (m2/s). 
Преходът от ламинарен към турбулентен поток често се определя емпирично от т.н. 

критично число на Рейнолдс, зависещо от конфигурацията на потока. В общия случай, 
потокът в тръба с кръгло сечение е: 

 ламинарен при Re < 2320; 
 преходен при 2000 < Re < 2500; 
 турбулентен при Re > 2500. 
 
Стойностите за Re, определени в настоящото изследване засягат два случая: поток от 

атмосферен въздух и от азот. Примерни резултати са обобщени в Таблица 2. 
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Таблица 2 
Стойности на числото на Рейнолдс, за тръба с Ф = 40 mm 

Флуид 
Дебит 
(l/min) 

Температура, 
oC 

Налагане, 
kPa 

Средна 
скорост 

на 
флуида 
(cm/s) 

Плътност 
на 

флуида 
(g/cm3) 

Динамичен 
вискозитет 
на флуида 

(g/cm.s) 

Диаметър 
на 

сечението 
(см) 

Re 

Въздух 

1 20 101 1,3269639 1,20E-02 1,84E-04 4 348
2 20 101 2,6539278 1,20E-02 1,84E-04 4 696
3 20 101 3,9808917 1,20E-02 1,84E-04 4 1044
4 20 101 5,3078556 1,20E-02 1,84E-04 4 1392
5 20 101 6,6348195 1,20E-02 1,84E-04 4 1739
6 20 101 7,9617834 1,20E-02 1,84E-04 4 2087
7 20 101 9,2887473 1,20E-02 1,84E-04 4 2435
8 20 101 10,615711 1,20E-02 1,84E-04 4 2783
9 20 101 11,942675 1,20E-02 1,84E-04 4 3131

10 200 101 13,269639 7,45E-03 2,57E-04 4 1536
11 200 101 14,596603 7,45E-03 2,57E-04 4 1690
12 200 101 15,923567 7,45E-03 2,57E-04 4 1844
13 200 101 17,250531 7,45E-03 2,57E-04 4 1997
14 200 101 18,577495 7,45E-03 2,57E-04 4 2151
15 200 101 19,904459 7,45E-03 2,57E-04 4 2304
16 200 101 21,231423 7,45E-03 2,57E-04 4 2458
17 300 101 22,558386 6,17E-03 2,93E-04 4 1902
18 300 101 23,88535 6,17E-03 2,93E-04 4 2014
19 300 101 25,212314 6,17E-03 2,93E-04 4 2126
20 300 101 26,539278 6,17E-03 2,93E-04 4 2238

Азот 

1 20 101 1,3269639 1,16E-02 1,75E-04 4 353
2 20 101 2,6539278 1,16E-02 1,75E-04 4 705
3 20 101 3,9808917 1,16E-02 1,75E-04 4 1058
4 20 101 5,3078556 1,16E-02 1,75E-04 4 1410
5 20 101 6,6348195 1,16E-02 1,75E-04 4 1763
6 20 101 7,9617834 1,16E-02 1,75E-04 4 2115
7 20 101 9,2887473 1,16E-02 1,75E-04 4 2468
8 20 101 10,615711 1,16E-02 1,75E-04 4 2820
9 200 101 11,942675 7,12E-03 2,51E-04 4 1357

10 200 101 13,269639 7,12E-03 2,51E-04 4 1508
11 200 101 14,596603 7,12E-03 2,51E-04 4 1658
12 200 101 15,923567 7,12E-03 2,51E-04 4 1809
13 200 101 17,250531 7,12E-03 2,51E-04 4 1960
14 200 101 18,577495 7,12E-03 2,51E-04 4 2111
15 200 101 19,904459 7,12E-03 2,51E-04 4 2261
16 300 101 21,231423 5,88E-03 2,86E-04 4 1744
17 300 101 22,558386 5,88E-03 2,86E-04 4 1853
18 300 101 23,88535 5,88E-03 2,86E-04 4 1962
19 300 101 25,212314 5,88E-03 2,86E-04 4 2071
20 300 101 26,539278 5,88E-03 2,86E-04 4 2179

 
Фигури 3 и 4 представят пространствено изображение на проектирания и снимка на 

завършения тръбен проточен (ламинарен) реактор. 
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Фигура 3. Пространствено (3D) 
изображение на проектирания проточен 

реактор. 

Фигура 4. Снимка на изградения 
проточен реактор 

 
Реакционната зона на проточния ламинарен реактор е изработена от кварцова тръба с 

дължина 500 мм и вътрешен диаметър 40 мм. Присъединителните фланци за кварцовата 
тръба са изработени от неръждаема стомана. В допълнение са снабдени с охлаждащи 
камери за намаляване на температурата на детайлите в зоната на присъединяване и 
понижение на температурата на изходящите димни газове (фигура 5). Присъединяването на 
кварцовата тръба се осъществява посредством салници, като за уплътнение се използва 
високотемпературна керамична набивка. С цел намаляване на загубите на топлина към 
околната среда по протежение на реакционната зона, кварцовата тръба и прилежащите 
нагреватели са обвити с изолационен материал (High-T resistant, 1400 оС, Alluminosilicate Felt 
Fiber Insulation Blanket). Последното допълва и мерките за постигане на изотермичен 
реакционен режим. 

 
 

 
 

Фигура 5. Схематично описание на присъединителни фланци, изработени за проточния 
реактор 

 
Температурният профил в реакционната зона на ламинарния реактор се постига 

посредством два тръбни (коланни) керамични електронагреватели с обшивка от неръждаема 
стомана. Нагревателите са монтирани по протежението на кварцовата тръба един до друг на 
равно отстояние от центъра на тръбата (фигура 6). Всеки от тях е с електронагреватели, 
поставени в керамичен изолационен материал. Размерите на всеки от нагряващите елементи 
са, както следва: външен диаметър 160 mm, вътрешен диаметър 150 mm, дължина 120 mm. 
Максималната работна температура в реакционната зона е до 12000С. Три броя термодвойки 
тип K (никел-хром / никел – алумел (алумел – сплав от 95% Ni, 2% Al, 2% Mg и 1% Si)), 

Камери  за  Сал

Керамична 

Вход  и  изход  на  охлаждаща 
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подходящи за употреба в диапазона от 500С до 1200 0С, са вградени, съответно: на входа, на 
изхода и между двата тръбни керамични електронагреватели. 
 

 
Фигура 6. Тръбни керамични нагреватели, 

обособяващи реакционната зона. 
Фигура 7. Терморегулатор, тип REX-C700 

FK06-M*AN 
 
Терморегулатори тип REX-C700 FK06-M*AN с дигитален дисплей (фигура 7) са свързани 

с тръбните електронагреватели и термодвойките (фигура 6). Терморегулаторите са 
предназначени за наблюдение и контрол на температурния профил и програмиране на 
скоростта на нагряване.  

Към изградения модул са присъединени линия за подаване и отвеждане на охлаждаща 
вода за фланците, и линия за подаване на газове към ламинарния реактор. Количеството 
подавани газове се регулира посредством ротаметри, а налягането в реактора чрез 
манометър.  
 

Резултати 
Проведени са тестови експерименти, с цел оптимизиране на функционалността на 

нагревателите и терморегулаторите до достигане на минимални флуктуации на 
температурата в реакционната зона (между 10 и 20 оС), както и установяване на 
експлоатационните условия, позволяващи задаване, достигане и поддържане на желаната 
температура и скорост на нагряване.  

Понастоящем експериментите се провеждат в поток от въздух и са характеристични за 
този род реакционна среда. 

 

 
Фигура 8. Температурен профил по дължината на реактора.  
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Фигура 8 представя графично изображение на температурния профил, получен в резултат 
на проведените пускови експерименти за установяване на изотермичен режим в 
реакционната зона на реактора. Настоящите ексеперименти са проведени с три свързани 
нагревателя и три терморегулатора и обхващат тесен температурен интервал от 200 до 
500 оC. Температурният профил е измерен с 5 термодвойки разположени симетрично в 
различни точки от реакционната зона. Пространственото разположение на нагревателите, 
терморегулаторите и термодвойките е схематично представено на фигура 9. 

В процес на изпълнение са серия от тестови експерименти, целящи установяване на 
оптималните работни параметри, осигуряващи провеждане на експеримента в добре 
контролирани реакционни условия: стехиометрия на горене; скорост на подаване на работния 
флуид в реактора (l/min), скорост на нагряване (оC/min), скорост на охлаждане на 
присъединителните фланци, време на престой на пробата в реактора при дадени реакционни 
условия и други.  

В допълнение се предвижда поставянето на хладник на изходящата страна на реактора, 
с цел контрол на температурата на изходящите газове. 

   
Фигура 9. Схема на реакционната зона на реактора. 

 
Процедура за експлоатация на изградената инсталация 
Разработена е процедура за експлоатация на проточния реактор за изгаряне (окисление) 

и/или пиролиза (термичен разпад) на горива, произведени от биомаса и други суровини. 
Основните стъпки в разработената процедура са както следва:  

1) Подготовка на пробата за анализ. 
2) Начална маса на пробата - mfuel,initial.  
3) Позициониране на пробата в реакционната зона на реактора.  
4) Херметизиране на инсталацията чрез присъединяване на допълнителен фланец с 

уплътнение. 
5) Въвеждане на работния флуид в реакционната зона.  
В случай че е необходимо осигуряване на безкислородна среда (при пиролиза на 

пробрата), реакторът се продухва в продължение на поне 20 минути с азот (с дебит 1l/min). 
След тази процедура започва нагряването на реакционната зона на реактора до достигане на 
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параметрите на планирания експеримент: работна температура, време на престой на 
биомасата при зададените реакционни условия и др. 

6) Извеждане на реактора от експлоатация.  
След изтичане на зададеното време на нагряване на горивото при зададените 

реакционни условия, нагревателите се изключват и реакторът се оставя да се охлади до 
температура под 100 оС.  

Процедурата е необходима с цел избягване на нежелано взаимодействие на полученият 
твърд остатък (обикновено кокс) с кислорода от въздуха, поглъщане на влага от 
лабораторната атмосфера и др. 

7) Извеждане на пробата от реакционната зона. След изпълнение на гореописаните 
условия, реакторът се разхерметизира и пробата се пренася в предварително подготвен 
десикатор. 

Схема, описваща принципа на работа на експерименталния модул е представена на 
фигура 10. 

 
 

 
 

Фигура 10. Принцип на работа на реактора. 
 
Заключение 
Изграден е лабораторен експериментален модул от тип хоризонтален тръбен проточен 

реактор. В резултат на проведените пускови експерименти е установена постоянна работна 
температура с минимални флуктуации в реакционната зона (между 10 и 20 оС).  

След завършване на пусковите експерименти е предвидено провеждане на експерименти 
за пиролиза/окисление/газификация на биомаса в добре контролирани реакционни условия 
(ламинарен режим на течението; налягане; температура; реакционна смес; време на 
пребиваване на пробата в реактора и други). 

Литературни данни показват влиянието на едрината на частиците гориво върху 
горивния/пиролизния процес [2]. Тази зависимост е в тясна връзка с вида и специфичните 
характеристики на използваното гориво, както и на технологията, избрана за неговото 
преобразуване. Поради това е планирана програма за провеждане на тестови измервания 
относно влиянието на едрината на частиците на горивото върху ключови характеристики на 
измерваните продукти. 
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Особености при проектиране на осови вятърни турбини 
 

Тодор Чакъров 
 

Разглеждат се важни особености, свързани с проектирането на осови вятърни 
турбини.  Обсъжда се оразмеряването им с  променлива циркулация по дължината на 
лопатките. В съставената на MATLAB програма  AXTURB_VAR , се пресмята 
коефициентът на съпротивление при номинален режим.  Оценява се ефектив-ността на 
турбините и се правят препоръки за тяхното проектиране. 

 
Ключови думи: осова вятърна турбина, циркулация, коефициент на съпротив-ление, 

ефективност. 
 

Specific aspects of axial wind turbines design 
 

Todor Chakarov 
 
Important features related to the design of wind turbines are considered. Their sizing with 

variable circulation along the length of the blades is contemplated. The resistance coefficient at 
nominal mode is calculated in AXTURB_VAR from the MATLAB program. The effectiveness of the 
turbines is evaluated and recommendations for their design are made. 

 
Key words:  axial wind turbine, circulation, resistance coefficient, efficiency. 
 
 
Въведение 
На базата на “методa на особеностите” е създаден софтуер за решение на обратна 

хидродинамична задача за токов слой с постоянна дебелина. Пакетът от програми обхваща 
проектиране на лопатъчните системи на едностъпални осови вентилатори със заден 
направляващ апарат и на осови въздушни турбини.  

В тази работа вниманието е съсредоточено върху осовите въздушни турбини и на 
техните особености. Най съществената от тях е ниската стойност на диаметровото  
(„главинното” ) отношение  21 dd , което предполага възможност за проектиране на 
лопатъчната система с променлива циркулация  Γ по дължината на лопатката. 

В  [1] е използвана програма TURB0  за проектиране на осова въздушна турбина с 
постоянна циркулация  Γ , като е посочена възможност и за проектиране с променлива Γ - чрез 
програмата TURB1 (двете програми са съставени на FortranPS-4).   

Обратната задача (задачата за синтез) се решава за поредица от  m  на брой ци-линдрични 
сечения, разположени между външния диаметър 2d  и вътрешния (гла-винния) - 1d .  
Работната лопатка се „набира” от пресметнатите профили в тези сечения. 

В  [2] , с оглед на съвременните технологии ( които изискват директно проектиране на 
пространствен модел), е изложен програмен продукт за проектиране на работното колело на 
осов вентилатор AXFAN_IM  (на MATLAB 6.5). В него лопатъчните профили се пресмятат в 
пространствена координатна система X, Y, Z. 

По подобие на него, за осова въздушна турбина, е разработен програмният продукт 
AXTURB_VAR  (на MATLAB 2016a) .  Тук основно е развита идеята за проектиране на работни 
колела с променлива циркулация  по дължината (височината) на лопатката.  

От "върховото" сечение до "преходното" пресмятането на профилите се извършва с 
оптимална стъпка по Панов-Попов [3], а от "преходното" – до "главинното" – със зада-дена по 
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линеен закон хорда. "Преходно" сечение (индекс "Jvt" ) е това, до което се дос-тига при 

намаляване на диаметъра jd  без "препокриване" на хордите  jb  на съседните профили. 

Предвидена е и възможност за промяна на "преходното" сечение ( но към по-малка хорда 

jvtb  от допустимата).   

Тази възможност се свързва с опит за пресмятане на общ вероятностен коефи-циент на 
съпротивление Cxd в енергообменното пространство - при номинален режим на работа. Чрез 
него се дефинира и номинален вероятностен хидравличен КПД η, който се използва за 
оценка на различни варианти на осови вятърни турбини. 

 
Пресмятане на общия коефициент на съпротивеление Cxd при номинален режим 
По подобие на 4, 5, 6, където се пресмята Cxd за осов вентилатор, тук е създа-дена 

подобрена методика за пресмятане на общия вероятностен коефициент на съпротивление 
Cxd за вятърна турбина,  при номинален режим на работа – програма CX_WT_L.  С  този 
коефициент се определя  и вероятностен хидравличен КПД на турбината   - също за 
номинален режим.  

 Коефициентът  Cxd  се дефинира с израза 

CxwhCxtrCxinCxpCxd  ,         (1) 

където: Cxp е коефициент на профилно съпротивление,  Cxin -  коефициент на индук-
тивно съпротивлвние,  Cxtr - коефициент на триене по повърхнината на главината,  Cxwh – 
коефициент на съпротивление от вторично течение.  

Коефициентът на профилно съпротивление Cxp се пресмята по [7, 8] -  като средно 
аритметично от стойностите на  Cxpj  за отделните сечения  - в програма CXPR.  Коефициентът  
Cxpj  е сума от коефициентите на съпротивление за двете страни на профила - по корема – 
Cxfj  (подпрограма CXF)  и по гърба - Cxbj  (погпрограма CXB).   

Коефициентът на съпротивление Cx от едната страна  [7]  е 
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където с индекс  t  се означават величините в преходната точка. Скоростта  w


 е средно-

геометрична на скоростите  1w


 и 3w


 -  съответно пред и след решетката.  Въведени са 

обезразмерените величини : b/xx  ,   b/****   и   w/ww .   Рей-нолдсовото число  Re 

се пресмята  с  w  и хордата   b . 
Според  [8] коефициентът  Cx   e 
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        (3) 

Съгласно [7]  формула  (2) се използва за 610.5Re   ,  а  (3) – за 610.5Re  . 
С известно приближение, в настоящата работа за преходна точка се приема тази,  в която 

скоростта има максимална стойност.  
Коефициентът на индуктивно съпротивление Cxin се определя по метода на Прандтл [7]    

mid
2
y /CCxin     ,           (4) 

където    mid12mid b2/dd    е относителната дължина  ( "разпереност") на лопатката,  

дефинирана с хордата midb  на средното сечение. 
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         (5) 

е коефициент на подемна сила по Жуковски.  Тук  ТT и   са съответно коефициенти на 

налягане и на дебит на турбината,  
midt

 
– стъпка на решетката в средното сечение,  mid  - 

ъгълът, който сключва  midw  
 с фронта на решетката в същото сечение. 

Коефициент на триене по повърхнината на главината  Cxtr  зависи от параметрите на 
граничния слой по тази повърхнина. От своя страна тези параметри се определят от 
разпределението на скоростта. Съгласно 6 Cxtr се разглежда като еквивалентно увеличение 
на Cxp и се пресмята по израза 

S
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  ,          (6) 

където    S12S b2/dd   е относителната дължина на лопатката, но пресметната с хордата  

Sb  на "главинното" сечение, а St  е стъпката за същото сечение.  Ъгълът r  е между хордата 

на профила и фронта на решетката и приблизително се пресмята по израза 

  2/S3S1r    ,          (7) 

където ъглите s3S1 и     също са за "главинното" сечение. 

Коефициент на съпротивление от вторично течение  Cxwh  отразява осовия вихър в 
междулопатъчните пространства.  Той се предизвиква от разлика на налягането 
(циркулацията) в радиално направление.  Пресмята се по зависимостта 

2
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mid C
t

b
018.0Cxwh   ,          (8) 

където коефициентът на Жуковски  jukC   [6 ] е 
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С общия вероятностен коефициент на съпротивление Cxd , в програмата  AXTURB_VAR,  
се дефинира по [6] вероятностен  хидравличен  КПД    на работното колело  и очакваната 
ефективна мощност на турбината за номинален режим на работа 
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 . 

От  проведените числени изследваня се вижда, че вероятностният    надхвърля 
обичайния за такива турбини.  Независимо от това - може успешно да се използва за 
сравняване ефективноста на различни варианти на вятърни турбини. 

 
Изследване на различни варианти на осови турбини 
С програмата  AXTURB_VAR (която включва подпрограмите  SKELET, PROF_M, CX_WT_L  

и  CXPR), са проектирани различни варианти на осови вятърни турбини.   
Резултатът от пресмятането се записва във файловете: 
resot.m - обща информация;  resots.m - за контура на скелета („тънка” лопатка);  resotf.m - 

за контура на корема;  resotb.m - за контура на гърба; 
Графично се изобразяват последователно:   
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Контурите линии в m сечения на лопатката;  повърхнината на "тънка" лопатка;  
повърхнината на "корема" на профилирана лопатка;  повърхнината на "гърба" на 
профилирана лопатка. 

От множеството пресметнати осови вятърни турбини тук се представят два ха-рактерни 
варианта, съответно за „главинни” отношения 103dd 21   и 105.1 . 

За да се направи сравнение и известен анализ, те са проектирани за едни и същи: брой 
на работните лопатки  6Nz  ,  скорост на вятъра  - s/m10c a  ,  коефициенти на налягане  

- 5.0T    и на дебит  - 5.0T   и еднаква геометрия на лопатъчните профили  -  

08.0b,08.0b,1.0f 1  . 

Сравнението показва, че коефициентите на профилно съпротивлние Cxp  са почти 
еднакви, което се обяснява с еднаквата геометрия на профилите.  
Очаквано, с понижаване на    , коефициентът на триене по главината намалява – от 

0146.0Cxtr   на  0048.0Cxtr , а коефициентът на съпротивление от вторично течение 

нараства – от 0174.0Cxwh  на  0208.0Cxwh . 
Значителното понижение на коефициента на индуктивното съпротивление  - от 

0949.0Cxin   на  0622.0Cxin  води до намаляване на общия коефициент на 

съпротивление  - от  1452.0Cxdна184.0Cxd  .  Понижаването на Cxd означава 

повишаване на КПД -  от 656.0до614.0  , а от там и повишаване на получе-ната 

мощност – от kW60.0NefнаkW52.0Nef  . 
Оценка за  „технологичността” на турбините се прави визуално – по графичните 
изображения – фиг. 1, 2, 3 и 4 за първия случай и фиг. 5, 6, 7 и 8 – за втория.  

 
ОСОВА ВЪЗДУШНА ТУРБИНА  -  AT_VAR_10-3  
ВХОДНИ ДАННИ: 
DN= 1.000  [m];  DS= 0.300  [m];  NZ= 6;  
CA= 10.0 [m/s];   FIM=0.5000;   PSIM=0.5000;  
F=0.10;   B=0.08;   B1=0.08;  
RO=1.20 [kg/kubm];  M=24  
  
ОЧАКВАНИ ПАРАМЕТРИ:  
Честота на въртене - NM=382.0  [1/min];  
Периферна скорост - U2=20.0  [m/s];  
Хидравлична мощност - PQM=  0.858  [kW];  
  
С променлива циркулация по височината  
  
Jv=20;   Jvt=12;  DJvt= 0.6792  
  
j= 1;   DJ= 1.0000 [m]; 
COTAB(j)= 2.2500;   BETB(j)= 24.0 [gr];  HALB(j)= 84.6 [mm] 
  
j= 2;   DJ= 0.9708 [m]; 
COTAB(j)= 2.1992;   BETB(j)= 24.5 [gr];  HALB(j)= 86.2 [mm] 
  
j= 3;   DJ= 0.9417 [m]; 
COTAB(j)= 2.1488;   BETB(j)= 25.0 [gr];  HALB(j)= 87.9 [mm] 
……… 
……… 
j=11;   DJ= 0.7083 [m]; 
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COTAB(j)= 1.7696;   BETB(j)= 29.5 [gr];  HALB(j)=102.5 [mm] 
  
j=12;   DJ= 0.6792 [m]; 
COTAB(j)= 1.7264;   BETB(j)= 30.1 [gr];  HALB(j)=100.0 [mm] 
  
j=13;   DJ= 0.6500 [m]; 
COTAB(j)= 1.6846;   BETB(j)= 30.7 [gr];  HALB(j)= 97.5 [mm] 
  
…………. 
…………. 
j=24;   DJ= 0.3292 [m]; 
COTAB(j)= 1.4178;   BETB(j)= 35.2 [gr];  HALB(j)= 70.0 [mm] 
j=25;   DJ= 0.3000 [m]; 
COTAB(j)= 1.4333;   BETB(j)= 34.9 [gr];  HALB(j)= 67.5 [mm] 
  
Cxp = 0.0570;  Cxin = 0.0949;   Cxtr = 0.0146;  Cxwh = 0.0174;  CXD = 0.1840 . 
Предполагаем КПД - Eta = 0.614 .  Предполагаема мощност - Nef = 0.5265 [kW] 
 

Фиг. 1 Фиг. 2 
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Фиг. 3 Фиг.4 
 
ОСОВА ВЪЗДУШНА ТУРБИНА  -  AT_VAR_10-1.5  
ВХОДНИ ДАННИ: 
DN= 1.000  [m];  DS= 0.150  [m];  NZ= 6;  
CA= 10.0 [m/s];   FIM=0.5000;   PSIM=0.5000;  
F=0.10;   B=0.08;   B1=0.08;  
RO=1.20 [kg/kubm];  M=24  
  
ОЧАКВАНИ ПАРАМЕТРИ:  
Честота на въртене - NM=382.0  [1/min];  
Периферна скорост - U2=20.0  [m/s];  
Хидравлична мощност - PQM=  0.921  [kW];  
  
С променлива циркулация по височината  
  
Jv=17;   Jvt=12;  DJvt= 0.6104  
  
j= 1;   DJ= 1.0000 [m]; 
COTAB(j)= 2.2500;   BETB(j)= 24.0 [gr];  HALB(j)= 84.6 [mm] 
  
j= 2;   DJ= 0.9646 [m]; 
COTAB(j)= 2.1883;   BETB(j)= 24.6 [gr];  HALB(j)= 86.6 [mm] 
……… 
……… 
j=11;   DJ= 0.6458 [m]; 
COTAB(j)= 1.6788;   BETB(j)= 30.8 [gr];  HALB(j)=106.6 [mm] 
  
j=12;   DJ= 0.6104 [m]; 
COTAB(j)= 1.6304;   BETB(j)= 31.5 [gr];  HALB(j)=101.4 [mm] 
  
j=13;   DJ= 0.5750 [m]; 
COTAB(j)= 1.5848;   BETB(j)= 32.3 [gr];  HALB(j)= 96.2 [mm] 
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j=14;   DJ= 0.5396 [m]; 
COTAB(j)= 1.5425;   BETB(j)= 33.0 [gr];  HALB(j)= 91.0 [mm] 
……… 
……… 
j=23;   DJ= 0.2208 [m]; 
COTAB(j)= 1.5737;   BETB(j)= 32.4 [gr];  HALB(j)= 44.2 [mm] 
  
j=24;   DJ= 0.1854 [m]; 
COTAB(j)= 1.7191;   BETB(j)= 30.2 [gr];  HALB(j)= 39.0 [mm] 
  
j=25;   DJ= 0.1500 [m]; 
COTAB(j)= 1.9667;   BETB(j)= 27.0 [gr];  HALB(j)= 33.7 [mm] 
  
Cxp = 0.0574;  Cxin = 0.0622;   Cxtr = 0.0048;  Cxwh = 0.0208;  CXD = 0.1452 . 
 Предполагаем КПД - Eta = 0.656 . 
 Предполагаема мощност - Nef = 0.6044 [kW] . 
 

Фиг. 5 Фиг. 6 
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Фиг. 8 Фиг. 7 
 
Заключение 
Проведеното числено изследване показва: 
-  Идеята за работна лопатка с постоянна циркулация и оптимална стъпка от "върховото" 

сечение до "преходното" , а от него – до "главинното" – със зададена по линеен закон хорда е 
добра; 

-  Възможност за проектиране на вятърни турбини с минимално (по конструкция) гла-винно 
отношение  , което означава максимала мощност. При това с намаляването на   КПД се 
повишава. 

Трябва да се отбележи, че програмния продукт дава възможност да се изследват и 
варианти с: 

-  различно "натоварване" на работното колело – различни коефициенти на налягане T  

и на дебит  T , както и на тяхното отношение  TT / . 

-  друга геометрия на профилите – коефициенти 1b,b,f  и различен брой zN на работните 
лопатки. 
Добре е, такива изследвания да се подкрепят и със съответни експерименти. 
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Experimental study of Darrieus wind turbine runners 
 

Valentin Obretenov, Rossen Iliev 
 
The results of experimental studies of a Darius vertical wind turbine are presented in the paper. 

The influence of the type of working blades on the characteristics of the turbine has been 
investigated. The results of the studies carried out, which were compared to numerical survey 
results, were analysed. On this basis, guidelines are formulated for the practical application of the 
results obtained. 

 
Keywords: Darrieus wind turbine, blades, experimental investigation, characteristics. 

 
Опитно изследване на работни колела на вятърна турбина тип Дариус 

 
Валентин Обретенов, Росен Илиев 

 
В работата са представени резултати от опитни изследвания на вертикална 

вятърна турбина тип Дариус. Изследвано е влиянието на вида на работните лопатки 
върху характеристиките на турбината. Анализирани са резултатите от направените  
изследвания, които са сравнени с резултати от числено изследване. На тази основа са 
формулирани насоки за практическото приложение на получените резултати. 

 
Ключови думи: вятърна турбина Дариус, работни лопатки, опитни изследвания, 

характеристики. 
 

Introduction 
A main purpose in designing each vane machine is to achieve maximum workflow efficiency. 

Vertical axis wind turbines are characterized by relatively low efficiency and researchers are striving 
to achieve higher power coefficients with a variety of aerodynamic schemes [2,6,7] and more often 
- using different catalog aerodynamic profiles for runner blade synthesis [1,5,7]. Very rarely, 
publications reflecting research on development of blades, for example blade profile synthesis methods 

of this type of turbine [4]. 
In this work are presented results of 

comparatively experimental study of 
model VAWT with 4 runners, differing in 
the geometry of the working blades. 

 
Setting of the experimental 

research 
The researches has been done on 

the test stand of VAWT in HEHT lab of 
Technical University Sofia ( stand #7 ) [3]. 
The wind turbine runner consists of two 
carrier discs, between which the blades 
are mounted  –  fig.1. For the purpose of 
this study four sets of runner blades were 
made, with which 4 runners were 
composed, each with 6 blades. The 
runner blades are mounted on a circle 

 
Fig 1. Runner 
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with diameter D0=800mm and can be rotated around their axes, i.e. the  insertion angle of the blade 
- r  can be changed (fig.1). 

1.  Runner #1 
The blades are flat, with length L=180mm, thickness =6 mm and height Н=800mm (fig.2а). 

They are of constant thickness =5 mm, the inlet and outlet are rounded with radius r=3mm. 
2.  Runner #2 
The blades are part of cylindrical surface with radius R=100mm, chord L=150mm, thickness =5 

mm and height Н=800mm (fig.2b). They are of constant thickness, the inlet and outlet are rounded 
with radius r=2.5mm. 

3.  Runner #3 
The blades are profiled. NACA 0015 catalog profile has been used – symmetrical, with chord 

L=200mm and maximum thickness =30mm (fig.2c). The blades have height Н=800mm. 
4.  Runner #4 
Blades are cylindrical (as runner blade №2), but are mounted in a tilted position relative to the 

carrier discs (fig.2d), i.е. at angle δ relative to the horizon. This angle may change in range (00  900). 
The purpose of the study is to determine the influence of the tilt angle on the workflow efficiency. 

Photos of the tested runners are shown on  fig.3. 
 

 
2а. 2b. 2c. 2d. 

Fig.2. Blades 
 
The measurement of the shaft torque Mb, the rotational speed n (respectively shaft power 𝑃

𝑀  𝜔
   and the wind velocity Cw is described in detail in [3]. The shaft load (for modeling 

different modes of operation) is carried out using mechanical brake [3]. 
Experimental studies with runners №1, 2 и 3 are made for several values of  insertion angle φr, 

but with runner #4 – for the optimum value of this angle 𝜑 55 . The purpose is to obtain 
summarized characteristic 𝐶 𝑓 𝛿 , i.е. the dependence of the maximum valued of the power 
coefficient on the value of the angle of inclination of the blades δ. 
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#1 #2 #3 #4 

Fig.3. Runners 
 

The runners  #1  and #3  have been tested at wind speed  Cw=9m/s,  while runners #2 и #4 – at 
wind speed Cw=8.1m/s. 

 
Results 
On fig.4 and 5 are shown the dependencies of torque Mb and the regime parameter TSR (ratio 

of  peripheral speed in the peripheral section of the runner to the wind speed; 𝑇𝑆𝑅 𝑢/𝐶  [4]) of  
insertion angle  of the runners #1 и #3. Experimental studies have shown that the power values 
are very small (less than 1 W), respectively low power coefficient values. 
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Fig.4. Runner #1 Fig.5. Runner #3 

 
On fig.6 are shown analogous dependencies on the runner #2, while on fig.7 – for runner #4 

(here as the independent variable the angle of inclination of the blades δ is used – fig.2d). 
On fig.8 is shown dependencies of maximum values of power coefficient  𝐶   to  the angle of 
inclination  of the  blades  δ  (for  runner  #2  δ=900). The power factor is defined  as the ratio  of the 
turbine shaft power  to the air flow rate power.  
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Fig.6. Runner #2  
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The power factor is defined as the ratio of the turbine shaft power to the airflow power: 𝐶
𝑃/𝑃  , where 𝑃 𝜌𝑆𝐶 /2  and 𝑆 𝐷𝐻 is conditional area of the runner (his cross section area). 

 

Fig.8. Dependence of the power factor from the angle of inclination of the blades 
(runner #4)

 
Results analysis 
The main conclusions that can be drawn from the results of the experimental studies are the 

following: 
1.  Runners with flat and profiled blades (runners #1 and #3) work with very low efficiency (values 

of the power coefficient are under 1%), flat blades even surpass those profiled by this indicator. 
2.  The optimal value of the  insertion angle  of the blades for the runners #2 and #3 is in range 

𝜑 50 60 , while for runner #1 is lower (400  500). 
3. The slope of the blades towards the horizon has a noticeable impact on the efficiency of the 

work process. The slope of the blades towards the horizon has a noticeable impact on the efficiency 
of the work process. Moreover, the results of the experimental studies show that at θ=860 the value 
of the power coefficient is the highest (higher than upright blades: δ=900). 

4. The runner with cylindrical blades (#2) shows about 10 times higher values of power 
coefficient, in comparison with the runner #3 (with profiled blades) – table.1. Reasons should be 
sought in the particularities of the work process In these turbines: the interaction of the blades with 
the air flow in the active and passive zones, their curvature, etc. Obviously, only the angle of attack 
can not provide the necessary circularity around the blade. On the other hand, in these turbines 
significantly more important is the change of direction and velocity in the working blades. In support 
of this finding, on fig.9 are shown CFD result analysis: streamlines and velocity distribution for the 
optimum operating mode of runners #2 (𝜑 55 ; 𝐶 9 ; 𝑛 20 𝑚𝑖𝑛   and #3 (𝜑 55 ; 𝐶

9 ; 𝑛 18 𝑚𝑖𝑛 . 
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Maximum value of the power coefficient Table1.
Runner #1 #2 #3 #4 
Maximum value of Cp, % 0.25 3.07 0.20 4.6

 

 Runner #2 Runner #3 
Fig.9. Streamlines and velocities 

 
5. The results of the experimental studies show low energy efficiency of the runners. One possible 

hypothesis about the relatively low power factor for the tested runners is the higher values of the 
mechanical losses in the model block. Therefore, studies have been conducted for several air flow 
speed at the optimum value of the  insertion angle of the runner blades. The results of these studies 
for optimum turbine operation are presented in table 2. 

 
Main results for optimal mode of operation Table 2.

No Сw, m/s 4 6 8 9 10 
1. n, min-1 12 22 32 38 44 
2. P, W 0.38 2.30 6.70 9.72 13.36 
3. TSR 0.14 0.17 0.19 0.20 0.21 
4. Cp, % 1.35 2.45 3.07 3.07 3.08 
5. Re.10-5 2.78 4.18 5.57 6.27 6.96 

 
The data in Table 2 shows that with increasing of the air velicity, the rotation frequency of the 

turbine naturally increases (in it’s optimal mode), respectively the number of Reynolds 𝑅𝑒 𝐶 𝐷 /𝜈 
(D1 – inner diameter  of  the runner, ν – coefficient of kinematic viscosity), while the values of the 
power factor increase to current speed, then practically do not change. On the other hand, it is 
known that mechanical losses in bearings increase linearly with an increase in the rotational speed 
of the runner. Low values of the power factor and the nature of the change in its values with an 
increase in the flow rate show that, the mechanical losses in the bearings do not significantly affect 
the turbine's energy balance. 
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Conclusion 
The results of the research have given rise to the following more important conclusions: 
1. The characteristics of a vertical wind turbine with four rotors have been investigated, differing 

in the geometry of the blades (flat, cylindrical, profiled, cylindrical with tilted axis). 
2. The results of the research are analyzed, with the most important conclusions being drawn: 

 the highest values of the power factor are obtained with the rotor with cylindrical blades with 
inclined axis; 

 the optimum  insertion angle  for the rotors with cylindrical and profiled blades is in the range 
𝜑 50  60 , while for runner with flat blades is (400  500); 

 the mechanical losses in the bearings do not affect significantly  the turbine's energy balance. 
3. The results obtained, in addition to expanding the knowledge of vertical wind turbines, enable 

the development of more efficient machines of this type. 
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Modernization of the blade system of the runners of the Chaira PSPP  
 pump-turbines 

 
Evgeniy Ivanov, Konstantin Lebedev, Sergei Shumilin, Valentin Obretenov 

 
Presented are the results demonstrating improvement the cavitation characteristics of the 

reversible pump – turbines of Chaira PSPP, designed for 700 m head and 200 MW power. Such an 
improvement may be reached by change of blades quantity from 6 to 7. The results of the 
calculations of the  runner blade cascade in the pump and turbine modes of operation are shown.    

 
Key words: stream part, runner, hydraulic losses, dynamic vacuum, pump and turbine modes 

of operation. 
 
Модернизация на лопатъчната система на работните колела на обратимите 

турбомашини от ПАВЕЦ“Чаира“ 
 

Евгений Иванов, Константин Лебедев, Сергей Шумилин, Валентин Обретенов 
 

 
Представени са резултати от изследвания, насочени към подобряването на 

кавитационните характеристики на обратимите турбомашини от ПАВЕЦ“Чаира“, 
проектирани за напор 700 m и мощност 200 MW. Това се постига чрез промяна на броя на 
работните лопатки от 6 до 7. Показани са резултатите от пресмятането на новата 
лопатъчна система на работното колело в помпен и турбинен режим на работа. 

 
Kлючови думи: проточна част, работно колело, хидравлични загуби, динамично 

разреждане, помпен и турбинен режим. 
 
Introduction  
The Chaira pumped storage power plant (PSPP) in Bulgaria is the most high-pressure 

hydropower plants in Europe of this type with a maximum head of 701 m in pump mode, equipped 
with four hydraulic units of radial-axial type with a single-unit power of 200 MW in the turbine mode 
and 186 MW in the pump mode. 

The stream part and construction was designed by the Japanese company Toshiba, the first unit 
was manufactured there,  other three were made at the Vaptsarov plant in Bulgaria. In April 1995, 
the first unit was put into operation, the rest in 1999. Table 1 shows the main parameters of the 
hydraulic unit when operating in the pump and turbine mode [2]. The machine room of the station is 
located at 1169 m in the underground gallery with a size of 115x22x43 m. 

 
The main parameters of the unit in pump and turbine mode Table 1.

Pump mode Turbine mode 

Н, 
m 

Q, 
m3/s 

η, % 
P, 

MW 
Hs, 
m 

Hsv, 
m 

𝑛 , 
rpm 

𝑄 , 
m3/s 

Н, 
m 

P, 
MW 

Q, 
m3/s 

η, % 
𝑛 , 
rpm 

𝑄 , 
m3/s 

704 23.0 89.8 176,0 -62 71 81.4 0.062 676.8 216.0 36.0 90.6 83 0.106 

660 25.9 90.1 186.2 -76 85 84.1 0.078 640.0 200.0 35.4 90.0 85.4 0.108 

613 29.5 90.0 196.9 -91 100 87.3 0.092 578.0 176.6 34.8 89.5 89.8 0.112 
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Figure 1 shows photographs of the input (pump mode) of the runner of the unit #1, made after 
10 (a) and 12 (b) years of operation [5]. It is known that the wear intensity is continuously increased 
and the damage in a relatively short period of time can make the runner unusable. 

 
  

a. b. 
Figure 1. Zones of cavitation wear of a runner (unit #1) 

 
The work has examined the possibility of modernizing the runners of the pump-turbines in order 

to improve their cavitation characteristics. 
 
Calculate a new runner 
In accordance with the design parameters of the pump mode Q = 25.9 m3/s and H = 660 m and 

n = 600 rpm, the specific speed is ns = 86. The main diameter of the runner  D2 = 3.6 m. In terms of 
the above parameters, they are: 

 𝑛 ∙

√

∙ .

√
84.1 𝑟𝑝𝑚 (1) 

𝑄
𝑄

𝐷 ∙ √𝐻

25.9

3.6 ∙ √660
  0.078 𝑚 /𝑠 (2) 

 

The tailwater level varies from 1259 m to 1231 m, which provides an adequate supply of 𝐻
60 90 𝑚. The station scheme includes two pressure pipelines with a diameter of 2.2 m 

underground machine room with four units and two tailrace tunnels with a diameter of 4.5m. The 
stream part of each pump-turbine is composed of a spiral case with inlet diameter of 1.75 m, a 
cylindrical guide vanes with a diameter of the axles 4.3 m, a runner with a main diameter of 3.6 m 
and elbow draft tube (the terms are for turbine mode).    

The guaranteed values of the efficiency (90-90.6%) in both modes of operation for a given value 
of  high-speed corresponds to the modern level (actual values are 2-3% lower [6]). If we take the 
safety factor when assigning the value of the depth  Hs, φ = 1.5, then the critical value of the dynamic  
depression at the entry edge will be on the mode of the rated supply: 

 

𝐻𝑠𝑣
𝑃𝑎
𝛾

∇
900

𝐻𝑠 10.3
1160
900

76 85 𝑚; (3) 

𝐻𝑠𝑣
𝐻𝑠𝑣

φ
85
1.5

57 𝑚 (4) 
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it corresponds to: 

𝐶
5.62 ∙ 𝑛 ∙ 𝑄

𝐻𝑠𝑣 /

5.62 ∙ 600 ∙ √25.9
57 / 830 (5) 

 
It is below the present level. Experimental practice [1, 3, 4, 9] shows that the level of Сcrit for 

impeller of centrifugal-type pumps cantilever-mounted can be at least 1200. Therefore, it seems 
appropriate and necessary in the future to replace the vane system at the end of the service life of 
the hydraulic unit while maintaining its external dimensions. Initially, we take the number of  blades  
Z = 7, which should lead to an improvement in the vibration state of the unit, since the number of 
blades of the guide vane Z = 20 is excluded. In the process of computational research, we will 
determine which of the options by the number of blades is preferred. 

The design and hydrodynamic calculation process begins with a pumping mode of operation to 
ensure its energy-cavitation performance both in the design mode and in the operating range of 
operation, followed by testing operation in the turbine mode in its operating area and in the predicted 
optimum of the universal characteristic 𝑛 𝑄 . 

For a given level of specific speed ns = 86, the ratios of the main dimensions of the flow duct in 
the first approximation can be the following ratios: 

b2' = 0,07 и Dг' = 0,48. 
The main geometrical parameters of the blade system of runner, which are adjusted in the 

course of the calculation, finally made up the values given in Table 2. 
 

The main geometric parameters of the blade system of irunner Table 2. 

Parameter 
Number of streamline   

1 4 7 
Inlet angle, βвс 16.1 18.0 19.2 
Outlet angle, βн 20 21 22 
Plan approach angle, φ 145 145 145 
∆φ 0 0 0 
Lattice density, l/t 3.06 3.13 3.15 

 
Design and calculation of the blade system is made using software CKTI [8]. The main results 

in the pump mode of operation are given in table 3. 
 
The main results of the calculation in the pump mode for runner (Z=7) Table 3.

Mode Parameter 
Number of streamline   

1 4 7 

Q = 29,5 m3/s 
QI'=0,092 m3/s 
nI'=84,1 rpm 

RVu, m2/s 
hpr, %  
hsh, %   
𝜎 

1.21 
1.65 
0.00 

0.054 

1.22 
1.30 
0.00 

0.051 

1.24 
1.00 
0.00 

0.039 

Q = 25,9 m3/s 
QI' = 0,078 m3/s 
nI' = 84,1 rpm 

RVu, m2/s 
hpr, %  
hsh, %   
𝜎 

1.30 
1.50 
0.00 

0.032 

1.31 
1.10 
0.00 

0.028 

1.32 
0.90 
0.00 

0.026 

Q = 23,0 m3/s 
QI' = 0,062 m3/s 
nI' = 84,1 rpm 

RVu, m2/s 
hpr, %  
hsh, %   
𝜎 

1.37 
1.40 
0.00 

0.036 

1.38 
1.10 
0.10 

0.035 

1.39 
0.90 
0.40 

0.031 
 

As follows from table 3, in the mode of rated supply, profile losses are equal to 1.3%, impact 
losses are absent, and total hydraulic losses taking into account secondary losses caused by the 
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flow from the pressure side to the suction side, which according to G.Yu. Stepanov [7] is proportional 
to the profile losses of 2.6%. The averaged value of dynamic rarefaction is 0.028, which corresponds 
to Сcrit = 1924. A similar calculation was made for the rotor wheel with the number of blades Z = 6, 
the results of which are presented in Table 4. From Table 4, it can be seen that the dynamic 
rarefaction value is higher in the whole range of operation and only in the maximum feed mode these 
figures are almost the same. It should be noted that in the maximum feed mode, the downstream 
level has the highest mark, therefore, for both variants of the rotor wheel design, there is an adequate 
margin for the absence of cavitation phenomena. Figure 2 shows the dependence of the change in 
the dynamic vacuum value () and total hydraulic losses (ℎ ℎ ℎ   in the working range of 

the runner at Z = 6 and 7 blades. In the rated mode of operation, the values of the  are 0.034 and 
0.028, respectively. Hydraulic losses are almost equivalent. 

The main results of the calculation in the pump mode for impeller (Z = 6) Table 4.

Mode Parameter 
Number of streamline   

1 4 7 

Q = 29,5 m3/s 
QI'=0,092 m3/s 
nI'=84,1 rpm 

RVuout, m2/s 
hpr, %  
hsh, %   
𝜎 

1.17 
1.40 

0 
0.050 

1.18 
1.10 

0 
0.048 

1.20 
0.90 

0 
0.037 

Q = 25,9 m3/s 
QI' = 0,078 m3/s 
nI' = 84,1 rpm 

RVuout, m2/s 
hpr, %  
hsh, %   
𝜎 

1.26 
1.30 
0.00 

0.036 

1.27 
1.00 
0.10 

0.034 

1.28 
0.90 
0.30 

0.031 

Q = 23,0 m3/s 
QI' = 0,062 m3/s 
nI' = 84,1 rpm 

RVuout, m2/s 
hpr, %  
hsh, %   
𝜎 

1.33 
1.30 
0.30 

0.044 

1.32 
1.00 
0.50 

0.042 

1.33 
0.90 
0.90 

0.038 
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Figure 2. The change of dynamic vacuum and hydraulic losses (pump mode) 
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Let us now consider the operation of the hydraulic unit in the turbine mode. Table 5 shows the 
rated data both in the working area of operation and in the expected optimum of its characteristics. 
It is known [1, 3, 4, 9] that the optimum characteristics of a reversible hydraulic machine in turbine 
mode is formed at nI'=812 turns lower and QI' - 510% more than the same optimum pump mode. 
In accordance with the above the design parameters are given in table 5. The optimum turbine 

characteristic will thus be: 𝑛 84.1 9 75.1 𝑟𝑝𝑚 ;   𝑄 1.05𝑄 0.82 𝑚 /𝑠;  H

827 m. 
 

Estimated data in the area of operation Table 5.
Parameter H, m η, % P, MW Q, m3/s nI', rpm QI', m3/s RVu, m 2/s
max 676.8 90.6 216.0 36.0 83.0 0.106 1.07 
rated 640.0 90.0 200.0 35.4 85.4 0.108 1.04 
min 578.0 89.5 176.6 34.8 89.8 0.112 0.99 

 
The calculation results for the listed modes of operation are shown in Table 6. 
 

Calculation results for turbine mode Table 6.

Mode Parameter 
Number of streamline   

1 4 7 

Hmax = 676,8 m 
nI'=83 rpm 
QI'=0,106 m3/s 

RVuin, m2/s  
RVuout, m2/s 
hpr, %  
hsh, %   
𝜎 

1.070 
-0.047 
2.400 
1.000 
0.034 

1.070 
-0.079 
2.000 
1.200 
0.043 

1.070 
-0.084 
1.800 
1.600 
0.048 

Hrated 
nI'=85,4 rpm 
QI'=0,108 m3/s 

RVuin, m2/s  
RVuout, m2/s 
hpr, %  
hsh, %   
𝜎 

1.040 
-0.037 
2.600 
1.700 
0.034 

1.040 
-0.072 
2.300 
2.100 
0.042 

1.040 
-0.080 
2.200 
2.600 
0.047 

Hmin 

nI'=89,8 rpm 
QI'=0,112 m3/s 

RVuin, m2/s  
RVuout, m2/s 
hpr, %  
hsh, %   
𝜎 

0.990 
-0.036 
3.300 
3.500 
0.038 

0.990 
-0.074 
3.000 
4.000 
0.046 

0.990 
-0.087 
3.200 
4.800 
0.052 

 
From the presented data, it follows that in the expected optimum of the turbine mode, hydraulic 

losses with regard to secondary losses amount to 2.4%. Impact losses are absent and virtually axial 
flow is provided. The magnitude of the dynamic dilution is 0.023 which corresponds to Ccrit = 2056. 
This indicator is comparable to the level of cavitation qualities of high-pressure radial-axial hydro 
turbines. On the mode of the design head, as it follows from table 6, there appear shock losses of 
2.1%, comparable to the level of profile losses. The value of circulation losses increases to 7%. 
When performing rated, the value of RVu was set from the basic equation of hydraulic machines with 
a hydraulic efficiency  of 94%. 

Figure 3 shows some results of the calculation of the new runner: a meridional projection 
(compatible with existing) with the meridian streamlines (a) and a change the meridian  velocity along 
the streamlines (b). The length along the streamlines s* is normalized to the value of the main runnerr 
diameter. 

Figure 4 shows a 3D model of the new runner for the Chaira PSPP pump-turbines (a) and the 
existing runner (b). 
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Conclusion 
1. The blade system of a new runner for pump-turbines in Chaira PSPP has been calculated in 

order to improve their cavitation characteristics. 
2. The calculations show the possibility of increasing the number of blades from 6 to 7 and 

changing the geometry of the blade system. This leads to a noticeable improvement in the cavitation 
characteristics of the machines, respectively reduction of cavitation erosion in the area of the blade 
outlet (in turbine mode). 

3. Based on the experience, the vibrational state of the hydraulic units with the new runner can 
be predicted. 

 
References 

1. Arshenevsky N.N. Reversible hydraulic machines hydroelectric pumped storage power plant. 
Moskow. Energy 1977. (in Russian) 

2. Cascade “Belmeken-Sestrimo" Chaira pumped storage power plant and "Yadenitsa" hydro 
project (prospektus). Natsionalna Elektricheska Kompania EAD, p.14. Sofia, 2010. 

3. Gryanko L.P., Zubarev N.I., Umov V.A., Shumilin S.A. Reversible hydraulic machines 
L.Mashinostroenie, Leningrad branch, 1981. (in Russian) 

4. Lvovsky V.A., Rybakov V.N., Shumilin S.A. Design of a blade system for a reversible hydraulic 
machine rotor wheel for high-pressure underground hydroelectric pumped storage power plant. 
SPb, Polytechnic University Publishing House 2014, pp. 59-66. (in Russian) 

5. Obretenov V. Determination of the minimum power of the units in the CHAIRA PSPP in turbine 
mode of operation. "Machine Mechanics" №79, pp. 92-96, Varna, 2008, ISSN 0861-972. (in 
Bulgarian) 

6. Obretenov, V. Balance study of reversible hydraulic unit. Proceedings of the international 
conference “Hydraulic machines, hydraulic drives and hydropneumatic automation” , pp. 35-43, 
St. Petersburg, 2005. (in Russian) 

7. Stepanov G.Yu. Hydrodynamics of turbomachine grids. M. Fizmatizdat, 1965. (in Russian) 
8. Zharkovsky A.A, Morozov M.P, Shumilin S.A, Mathematical models of the working processes of 

blade hydraulic machines. Automated design and evaluation of energy-cavitational indicators of 
blade systems. SPb, SPbSPU Publishing House, 2002. (in Russian) 

9. Zubarev N.I., Shumilin S.A. Design of a vane system for reversible runner at a pressure of 350 
m. St. Petersburg, Polytechnic University Publishing House 2018, pp. 92-100. (in Russian) 
 
 

Engineer Evgeniy Ivanov, Ph.D    
E-mail: 20evgeniy08@mail.ru        

Assoc. Prof. Konstantin Lebedev,  Ph.D.,  
Phone: 904 6334916, E-mail:  lebkostia@gmail.com

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Department of Hydraulic Machines; Russia
 

Leading engineer Sergey Shumilin, 
Ph.D., Phone: 911 2422129,  
E-mail: sashumilin@mail.ru 

Prof. Dr. Valentin Obretenov
Phone: +359 888 678 577

Е-mail: v_obretenov@tu-sofia.bg 
Central Boiler and Turbine Institute 
Polzunov, St. Petersburg; Russia 

Technical university of Sofia, Laboratory of 
Hydropower and Hydraulic Turbomachinery; Bulgaria

www.hydrolab.tu-sofia.bg
 
 

  

 
  



292        Научна конференция ЕМФ 2019 
 

 
 
 

Optimization of the Position of the Mounting Holes for the Pelton Turbine 
Buckets 

 
Tsvetan Tsalov 

 
Load on the buckets of the Pelton turbine is discussed. The threatened zones of composite 

runners, where the blades are fastened with two studs, are pointed out. An analysis of the stresses 
in these areas is made. In terms of reducing the maximum values of these stresses, a method for 
determination of the position of the mounting holes of the buckets of such runners is described. 

 
Keywords: Pelton turbine, bucket, mounting holes 
 

Оптимизиране на положението на отворите за закрепване на работните 
лопатки на турбина Пелтон 

 
Цветан Цалов 

 
В работата е разгледано натоварването на работните лопатки на Пелтонова 

турбина. Посочени са застрашените зони на съставни работни колела, при които 
лопатките са закрепени с две шпилки. Направен е анализ на напреженията в тези зони. 
От гледна точка на намаляването на максималните стойности на тези напрежения е 
описан метод за определяне на положението на отворите за закрепване на лопатките 
при такива работни колела. 

 
Ключови думи: турбина Пелтон, работна лопатка, монтажни отвори 
 
Introduction 
The runner of the Pelton turbine is comprised of buckets located on the periphery of a massive 

disk. (computer model of the runner with mechanical fastening of the buckets is shown on fig. 1). 
The buckets have a complex form, which makes the production of the runner laborious and time-
consuming. Various technologies are used for its production. According to them, the impellers can 
be divided into two groups: indivisible and composite with mechanical fastening of the buckets. The 
indivisible ones are usually entirely cast or welded, but alternative solutions are increasingly being 
used, such as forgings or forgings of the disc with the roots of the buckets after which the peripheral 
portions of the blades are welded or are constructed by welding [3]. 

The main advantages of the composite runners with mechanical fastening of buckets are: 

Possibility of replacing the damaged blade. 
The working surfaces of the buckets are much more 

accessible for processing. 
Ability to shorten the production time. 
Significantly reduced requirements for machine equipment 

for their production. 
The more complex construction and the increased volume 

of machining should be pointed out as part of the 
disadvantages of composite runners with mechanical fastening 
of the buckets. The threatened areas of high stresses are 
shifted to the axis of rotation of the runner, which increases the 
requirements for the strength characteristics of the materials 
used and reduces reliability. On the other hand, the need for 

Fig. 1 Composite runner. 
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space to place the fastening elements leads to the impossibility of realizing the optimum relations 
between the diameters of runner and jet, which leads to the limited use of these impellers at low 
power [2]. This calls for the search for an optimal configuration of the fastening of the buckets. 

 
Forces acting on the buckets 
The runner of the Pelton turbine is subjected to significant dynamic loading. Two forces act on 

the buckets: the hydrodynamic force of their interaction 
with the jet Fh and the centrifugal force Fc. 

The hydrodynamic force loads the blade cyclically. It 
begins to act after the first contact of the bucket with the 
jet, increasing from zero to its maximum value, which is 
maintained during the full injection. Then it goes down to 
zero again. Its direction is located along the axis of the jet.  

If the angles of the inlet and outlet of the blade (fig. 2) 
are assumed equal (β1 = β2 = 0) and the hydraulic losses 
are neglected (relative velocities of the input and the output 
are equal w1 = w2), for the value of the hydrodynamic force 
during the full injection we have [2]: 

  𝐹 𝜌
𝜋𝑑

2
𝑐 1 𝜓 ,  (1)

where ρ is the density of the water; d0 is the diameter of the jet; c1 is the absolute velocity of the jet 
at the inlet of the bucket; ψ  u1/c1 is the mode parameter, and u1 is the value of the velocity of the 
bucket. 

If the velocity c1 is expressed by the head of the turbine H (𝑐 𝑘 2𝑔𝐻 – if the losses are 
ignored, the velocity coefficient is 𝑘 1) and the jet ratio m = D1/d0 is used (D1 is the main diameter 
of the turbine), for the value of the hydrodynamic force we have: 

  𝐹 𝜋𝜌𝑔𝐻
𝐷
𝑚

1 𝜓 .  (2)

The value of the centrifugal force Fc (fig. 3) is determined by the expression: 

  𝐹 𝑚 𝑟 𝜔 ,  (3)

where mb is the mass of the bucket, rc is the radius at which the mass center of the bucket is located, 
and ω is the angular velocity of rotation of the runner. 

If, in the above expression, the angular velocity is expressed by the main diameter of the runner 
and the velocity of the bucket on it ω = 2u1/D1, and the velocity of the bucket by the mode parameter 
and the head of the turbine 𝑢 𝜓 2𝑔𝐻, for the value of the centrifugal force we have: 

  𝐹 8𝑚
𝑟

𝐷
𝐻𝜓 ,  (4)

From the expressions for both forces, eq. (2) and eq. (4), it can be seen that they are proportional 
to the head of the turbine and they very strongly depend on the mode parameter. 

In addition to these two forces, the reactions at the sites of fastening: RI at the center of the outer 
hole and RII at the center of the inner hole, also act on the bucket (fig 3). The value of the reaction in 
the inner stud is determined by the moment equation relative to the axis of the outer hole: 

  𝑅 𝑅
𝐹 𝑙

𝑙
,  (5)

where l is the distance between the centers of the mounting holes of the bucket, and lI is the distance 
from the center of the outer hole to the axis of the jet. The centrifugal force has no moment relative 

Fig. 2 Interaction of the jet with the 
bucket. 
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to the center of the outer hole, because the hole is located on the straight-line connecting the axis of 
rotation of the runner with the center of gravity of the bucket [1]. The force RII is directed perpendicular 
to the straight line connecting the two holes. 

The force RI can be determined by the balance of the forces acting on the bucket: 

  𝑅⃗ 𝐹⃗ 𝐹 𝑅.  (6)

Obviously, this is the biggest force. It can be broken down into two components: 

  𝑅⃗ 𝑅 ⃗ 𝑅 ⃗.  (7)

RIx has the direction of the jet and RIy has a direction perpendicular to the direction of the jet and is 
directed to the axis of rotation of the runner. For the sizes of these components, the following can 
be written: 

  𝑅 𝐹 𝐹 sin 𝛿 𝑅 cos 𝛿 𝛾 ,  (8)

  𝑅 𝐹 cos 𝛿 𝑅 sin 𝛿 𝛾 .  (9)

Here γ is an angle between the straight lines, connecting the center of the outer hole with the center 
of the inner hole and the axis of rotation of the runner (fig. 3), and δ is the angle between the straight 
line, connecting the axis of rotation of the runner with the center of the outer hole and the straight 
line perpendicular to the axis of the jet. Angle δ has the maximum value at the beginning of the full 
injection – the position of the bucket is shown with bold lines. Its minimum value is at the end of the 
full injection – the position is shown with thin lines. 

If in eq. (8) and eq. (9), the value of the force R is expressed from eq. (5) for the components of 
the force RI we have: 

Fig. 3 Forces acting on the bucket. 
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  𝑅 𝐹 sin 𝛿 𝐹 1
𝑙
𝑙

cos 𝛿 𝛾 ,  (10)

  𝑅 𝐹 cos 𝛿 𝐹
𝑙
𝑙

sin 𝛿 𝛾 .  (11)

 
Analysis of the stresses in the threatened zones of the bucket and fasteners 
In the case of runners with mechanical fastening of the 

buckets, the threatened areas are in the attachment points. 
The threatened section of the bucket is located at the outer 
hole, passing through its center. Its shape and geometric 
dimensions are shown in fig. 4. Shear stresses in the 
fasteners and the disc also have great values. During the 
construction, care must be taken to prevent crushing on the 
contact surfaces of the fasteners with the bucket and the 
disc. 

The maximum stress in the threatened section of the 
bucket σ is determined by the following expression: 

 
𝜎 𝜎 𝜎

𝐹 𝑙
𝑊

𝐹
𝑆

𝐹
𝐷 𝐷

2
𝑏 ℎ 𝑑 ℎ 𝑑 12ℎ 𝑑 𝑒

3 ℎ ℎ 𝑑 2𝑒 𝑑

𝐹
2𝑏 ℎ 𝑑

.  (12)

Here: σ1 is bending stress and σ2 is tensile stress; lb is the hydrodynamic force arm relative to the 
section under consideration; W and S are respectively its resistance moment and its area; DI is the 
diameter on which the outer holes are arranged; bb is the thickness of one part of the tail of the blade; 
dI is the diameter of the outer hole and eI is the distance from its center to the middle of the height 
of section hI. For the height, it can be written ℎ 𝐷 tan ℎ , where z is the number of buckets 

and ht is the thickness of the wedges between the blades of this diameter. 
From eq. (12), it is seen that increasing the diameter DI and the thickness bb, as well as reducing 

the diameter of the outer holes dI and its eccentricity eI, the thickness of the wedges ht and the 
number of buckets z lead to a decrease in the maximum value of the stress σ in the considered 
section. 

The number of buckets z is determined by the hydraulic dimensioning of the runner. In 
exceptional cases, a compromise is possible to reduce them by one. 

With precise processing of tails of buckets, it is possible not to use wedges ht = 0 in the fastening. 
The thickness bb is inversely proportional to the stress. It cannot be increased indefinitely, and 

its size after a certain value stops to affect the sizes and the location of the mounting holes. 
The eccentricity eI depends on the orientation of the buckets and the location of the mounting 

holes. The orientation is determined by the hydraulic sizing process. The value of the eccentricity 
varies in proportion to the change in the value of the diameter DI. 

The analysis of eq. (12)a shows that in the design of runners with mechanical fastening of the 
buckets, in order to reduce the maximum stresses, a solution should be sought whereby the outer 
holes are as small as possible and are positioned as far as possible from the axis of rotation of the 
runner. 

The maximum value of the diameter DI s limited by the risk of cutting the disc of the runner. The 
shear stress in the disk τd is determined by the dependence: 

  𝜏
𝐹
𝑆

𝐹 𝐹 sin 𝛿
𝑙
𝑙 sin 𝛾

𝑏 𝐷 𝐷 4 𝜋 𝑟
𝜏 ,  (13)

Fig. 4 Geometry of the threatened 
section of the bucket. 
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where Fd is the value of the shear force, Sd is the cross-sectional area, Dd is the diameter of the 
periphery of the disk, rd is the radius of rounding, and [τ]d is the allowable shear stress for the material 
of the disk. 

From eq. (13) for the maximum value of the diameter DI, we have: 

  𝐷 𝐷
4 𝜋 𝑟

𝑏

𝐹 𝐹 sin 𝛿
𝑙
𝑙 sin 𝛾

𝑏 𝜏
𝐷

4 𝜋 𝑟
𝑏

𝐹
𝑏 𝜏

.  (14)

For a given mode of operation, the force Fd has the highest value at the end of the full injection 
– then the angle δ has the smallest value. The maximum force value is obtained at the runaway 
speed – the mode parameter is ψ  1. 

The diameter of the outer hole dI depends on the shear stress in the stud τI and the crushing 
pressures between the stud and the disk pId and between the stud and the tail of the bucket pIb. They 
are determined by the following dependencies: 

  𝜏
2𝑅
𝜋𝑑

𝜏 ,  (15)

  𝑝 𝑝
𝑅

𝑏 𝑑
𝑝 ,  (16)

  𝑝 𝑝
𝑅

𝑏 𝑏 𝑑
𝑝 ,  (17)

where bs is the contact length of the studs (fig. 3), [τ]s is the allowable shear stress for the stud 
material, and [p]s, [p]d and [p]b are the allowable surface pressures for the materials of the studs, disc 
and buckets respectively. 

The diameter dI must be greater than or equal to the maximum value satisfying the above 
inequations – eq. (15) – (17): 

  𝑑 𝑚𝑎𝑥
2𝑅

𝜋 𝜏
; 

𝑅
𝑏 𝑝

; 
𝑅

𝑏 𝑝
;

𝑅
𝑏 𝑏 𝑝

;
𝑅

𝑏 𝑏 𝑝
.  (18)

Reducing the diameter of the outer hole can be achieved by selecting materials with high 
strength characteristics, reducing the value of force RI, or by increasing the contact lengths. The 
value of the RI is determined by the dependence: 

  𝑅 𝑅 𝑅 .  (19)

It can be seen from equations (10), (11) and (19) that the reduction of the force RI can be 
achieved by reducing the distance lI or increasing l or γ. 

The value of lI (fig. 3) is determined by the dependence: 

  𝑙
𝐷 𝐷 cos 𝛿

2
.  (20)

The above equation shows that to reduce lI, respectively RI, it is necessary to increase the value 
of DI, which is also necessary to reduce the maximum stress in the threatened section of the bucket. 

From fig. 3 it can be seen that for given diameters DI and DII, within the design restrictions for 

this type of fastening of the buckets 𝑙 , the increase in the value of either of the two 

parameters l and γ increase the other. The values of these parameters are minimal when the inner 
hole is positioned on the straight line connecting the outer hole with the axis of rotation of the runner. 
Then γ = 0 and l = 0.5(DI - DII). To increase l it is necessary to reduce DII. 

The reduction of DII is limited constructively by the size of the hub and 
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  𝐷
2𝑑

tan
𝜋
𝑧 cos 𝛾

.  (21)

From the above dependence, it can be seen that a decrease in the minimum value of DII can be 
achieved by reducing the diameter of the inner holes dII. 

If in equations (15) – (17) the force in the axis of the inner hole RII is introduced by way of 
replacement, the requirements for the size of the diameter dII are obtained: 

  𝑑 𝑚𝑎𝑥
2𝑅
𝜋 𝜏

; 
𝑅

𝑏 𝑝
; 

𝑅
𝑏 𝑝

;
𝑅

𝑏 𝑏 𝑝
;

𝑅
𝑏 𝑏 𝑝

.  (22)

To reduce the diameter of the inner holes, it is necessary to reduce the RII force. This can be 
done by decreasing lI or increasing l eq. (5). These are also part of the conditions for reducing the 
diameter of the outer holes dI. 

The analysis carried out shows that in order to reduce the stresses in the threatened section of 
the bucket, the mounting holes need to be small, with the outer one as far as possible from the axis 
of rotation and the inner one as close to it as possible, with a maximum value of the angle γ. 

 
Optimal arrangement of the mounting holes of the bucket 
In the process of runner design, the materials for the buckets, disc and fasteners are selected 

and their strength characteristics are known. The thicknesses of the disc and the tail of the bucket 
are determined. The diameter of the disc has the largest value that the construction allows. The sizes 
of the mounting holes of the buckets dI and dII, the diameters of which these holes are located DI 
and DII, as well as the size of the angle γ (fig. 3) must be determined. 

First, eq. (14) determines the value of the diameter on which the outer holes are located DI. The 
value of the force Fd is taken at the runaway speed of the runner. It is determined by eq. (4) when 
the value of the mode parameter is ψ = 1. 

The position of the axis of the outer hole is determined. It is at the point of intersection of a circle 
with diameter DI and the line connecting the center of gravity of the bucket and the axis of rotation 
of the runner. 

The size of the diameter DII is considered to be the minimum that allows the chosen construction. 
The angle γ and the diameter dII are determined iteratively by the following procedure. 
1. For the initial value of the distance between the outer and inner holes l accepted maximum 

theoretical. 

  𝑙
𝐷 𝐷

2
.  (23)  

2. With the obtained value, the value of the force RII is determined using eq. (5). It has a 
maximum at the beginning of the full injection δ = δmax when the runner is stopped – the mode 
parameter is ψ = 0. 

3. The value of the diameter of the inner holes dII is calculated by eq. (22). The resulting value 
is rounded up. 

4. This value of dII is checked: 

  𝑑
𝐷
2

tan
𝜋
𝑧

.  (24)  

If the value of dII does not satisfy the above inequation, these parameters (strength of materials and 
dimensions in the field of fastening – bb, bd and bs) make it impossible to securely fasten the bucket 
in this way. Modification of the limiting parameter in eq. (22) can be sought. If eq. (24) is satisfied, 
proceed to the next step. 

5. With the obtained value of diameter dII, the maximum value of the angle γ can be determined. 
The angle is obtained by converting eq. (21): 
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  𝛾 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
2𝑑

𝐷 tan
𝜋
𝑧

.  (25)

6. The distance between the two holes l is determined. 

7. If the obtained value differs from that used in step 2, step 2 is repeated with the new value 
for l. If both are equal, the procedure for determining dII, γ and l is completed. 

The diameter of the outer hole dI is then determined. It is calculated by eq. (18), taking into 
account the maximum value of the force RI obtained when calculating it for normal operation, a 
stopped runner and at a runaway speed – mode parameters ψ = ψnom, ψ = 0 and ψ = 1, respectively. 
For the first two modes, the force is calculated at the beginning and the end of the full injection – the 
values of the angle δ = δmax and δ = δmin, respectively, and at δ = 0. 

The dimensioning ends with the calculation of the safety coefficient of stress in the threatened 
section of the bucket ks: 

  𝑘
𝜎
𝜎

.  (27)

Here [σ]b is the allowable normal stress for the material of the bucket, and σ is the maximum 
value obtained by calculating eq. (12), for the three modes of operation ψ = ψном, ψ = 0 and ψ = 1. 

 
Conclusions 
A methodology has been developed to determine the optimal position of the holes for fastening 

the buckets of a composite runner for a Pelton turbine in terms of minimum stresses in the threatened 
zones. 

The methodology can be used in the construction of new runners, as well as in the repair and 
modernization of runners of already commissioned Pelton water turbines. 
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Вграден робастен µ-регулатор в електрохидравличен управляващ модул за 
цифрово управление на хидравлични кормилни системи 

 
Александър Митов, Йордан Кралев, Цоньо Славов, Илчо Ангелов 

 
Статията представя проектиране и реализация на вграден робастен µ-регулатор в 

електрохидравличен управляващ модул за цифрово управление на хидравлични кормилни 
системи. Експерименталните изследвания са извършени на лабораторен стенд за 
изследване на електрохидравлични кормилни системи за нискоскоростни мобилни машини. 
Регулаторът е синтезиран на база на линеен многомерен модел в пространство на 
състоянията получен чрез процедура за идентификация по експериментални данни. В 
модела е въведена входна мултипликативна неопределеност, отчитаща немоделираните 
динамични ефекти, дължащи се на нелинейности в кормилната система. Системата е 
представена като М-Δ структура даваща възможност да се изчисли структурираното 
сингулярно число (µ) на затворената система за управление, което е минимизирано чрез 
D-K итеративен алгоритъм осигуряващ робастна устойчивост и качество на цялата 
електрохидравлична система. 

 
Ключови думи: робастен, µ-регулатор, електрохидравличен модул, кормилни системи 

 
Design of robust µ-controller in electrohydraulic control module for digital 

control of electrohydraulic steering systems 
 

Alexander Mitov, Jordan Kralev, Tsonyo Slavov, Ilcho Angelov 
 

The focus is on developing a robust embedded mu-regulator of electrohydraulic control module 
for the digital control of hydraulic steering systems. The experimental studies were performed on a 
laboratory bench for investigation of electrohydraulic steering systems for low-speed mobile 
machines. The controller development begins from a previously identified multivariable LTI state-
space model. Uncertain components are also present in the model to account for nonlinear effects.  
Then the system is represented in appropriate form for robust controller design. The closed-loop 
structured singular value (μ) is minimized with a D-K iterative algorithm in order to achieve the robust 
stability and performance of the electrohydraulic system. 

 
Keywords: robust, µ-controller, electrohydraulic module, steering systems 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 
В съвременните мобилни машини пропорционалното електрическо управление на 

кормилната система е от решаващо значение за работата и безопасността на машината. 
Необходимостта от робастна устойчивост на вградена в нея система за управление е 
продиктувана от наличието на товарни смущения предизвикани от външни съпротивителни 
сили, действащи върху кормилната (управляема) ос, които могат да доведат до нежелана 
промяна на посоката на движение на машината. Също така, математичният модел за синтез 
на управляващи алгоритми не може да вземе предвид всички конструктивни особености на 
работната среда, тъй като това ще доведе до непрактична сложност на модела. 
Пропорционално-интегрално-диференциалните (ПИД) регулатори са често използвани в 
индустрията. Въпреки това настройката на ПИД регулатора става трудна задача в случай на 
система с няколко входа и изхода (multiple-input multiple-output, MIMO). За такива многомерни 
системи са приложими различни усъвършенствани техники за управление. Авторите са 
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разработили лабораторен стенд за изследване електрохидравлични кормилни системи 
(ЕХКС) изградени на база на електрохидравлични кормилни устройства (ЕХКУ) тип OSPE, 
като са взети предвид технически спецификации на ЕХКУ от производителя [1]. Фиг. 1 показва 
хидравличната схема на кормилната системата реализирана на лабораторния стенд, описана 
подробно в [2]. Ключово звено в нея е ЕХКУ. Основната идея на ЕХКУ се състои в 
едновременно постигане на качество на управление, сигурност, надеждност и относително 
ниска себестойност. Управляващата степен на съвременните кормилни устройства 
представлява електрохидравличен управляващ модул състоящ се от двупътни 
двупозиционни (2/2) клапани с малък типоразмер свързани в паралел (тип мостова схема)[3]. 
Това от своя страна свидетелства за приложение на дигиталната хидравлика, като 
относително ново направление в практиката на хидрозадвижването. Тези бързодействащи 
клапани се превключват от електромагнити и осъществяват непряко хидравлично управление 
на вграден пропорционален разпределител (от плунжерен тип) управляващ посоката на 
движение на буталото на кормилен серво цилиндър [4].  

ЕХКС реализирана на лабораторния стенд е в съответствие със стандартизираните 
изисквания за изпитване на електрохидравлични кормилни уреди с различни натоварвания 
по налягане. Разработена е система за натоварване по налягане, състояща се от 
хидравличен блок с подпорни клапани (поз. 11, Фиг. 1), които са свързани към двете работни 
камери на серво цилиндъра. 

Основна цел на настоящата работа е да се представи проектиране и реализация на 
система за управление на електрохидравлична кормилна система, предназначена за 
вграждане в нискоскоростни мобилни машини. В този аспект алгоритъмът за управление 
трябва да постига високо бързодействие без пререгулиране и статична грешка, въпреки че 
немоделираната динамика на обекта за управление въвежда неопределеност в 
математичния модел. 

За постигането на тази цел e разработена робастна система за управление, която да 
гарантира устойчивост и качество при наличие на неопределеност в модела. Това предполага 
извеждане на многомерен модел на обекта чрез процедура за идентификация по 
експериментални данни. Полученият модел е валидиран чрез различни статистически 
тестове. След това е разширен до модел с входна мултипликативна неопределеност, която 
отчита зоната на нечувствителност в реакцията на плунжера, причинена от положително 
припокриване в пропорционалния хидравличен разпределител, който управлява 
положението на буталото на серво цилиндъра [5]. На база на неопределения модел е 
извършен синтез на многомерен робастен регулатор. За реализацията на робастния 
регулатор в 32-битов микроконтролер е разработен подходящ софтуер. Представени са 
експериментални резултати, които потвърждават, че системата за управление постига 
поставените изисквания за качество на управление. 

 
1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА МОДЕЛ В ПРОСТРАНСТВО НА СЪСТОЯНИЯТА. 
За да се определи математичен модел на електрохидравлична кормилна система най-

често се използват два подхода – физическо моделиране или идентификация. Физическото 
моделиране изисква задълбочено познаване на конструкцията на обекта и съответните 
физически параметри (характеристики дебит-налягане, хидравлични съпротивления, обеми, 
геометрия на управляващите ръбове и др.). Поради липсата на такава априорна информация, 
настоящото изследване изучава числен модел получен чрез процедура за идентификация [6].  

 Целта на идентификацията е да достигне до линеен модел тип „черна кутия“, който 
достатъчно добре описва динамиката на електрохидравличната кормилна система и 
действащите смущаващи въздействия за целия работен диапазон. За да се получи този 
модел се провежда експеримент с обекта в отворен контур съгласно схемата от Фиг. 2.  

Тактът на дискретизация е избран достатъчно малък ( 0.05ST s ). За да се осигури 
необходимото възбуждане към обекта се подава случаен сигнал тип псевдо-случайна 
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двоична последователност (RBS) – получена като бял гаусов шум преминал през релеен 
елемент.  Амплитудата на случайния сигнал е 2500 . 

 

 
Фиг.1 Хидравлична схема на лабораторния стенд 

 

По този начин се използва целият допустим диапазон на входния сигнал.  Обекта е 
представен като модел с един вход и два изхода. Първият изход е измереното преместване 
на буталото на серво цилиндъра. Вторият изход е измеримият пад на налягане между двете 
работни камери на серво цилиндъра. 

Записаните данни се центрират и се разделят на две извадки – за идентификация и за 
валидация. Нивото на възбуждане на входния сигнал е 500, което означава че може да бъде 
оценен модел с до 500 параметъра от записаната извадка. Процедурата по идентификация 
започва с оценяване на модел в пространство на състоянията с пълна параметризация 

( 1) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
vx k Ax k Bu k K v k

y k Cx k Du k v k

   

  
, (1)

където  1 2( ) ...
T

nx k x x x е векторът с променливи на състоянието, ( )u k  е входният 

сигнал, ( )
T

pres posy k y y     е изходният сигнал, ( )v k  е грешката в модела, а , , , . vA B C D K  са 

матрици с подходяща размерност. Допускайки, че възможният ред на модела е между първи 
и пети, се формира множество от пет модела в пространство на състоянията [7]. Моделът 
от трети ред се оказва най-опростен модел, който достатъчно добре апроксимира извадката 
за валидация. Оценените параметри на модела са: 
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0.8769 0.3987 0.3986 0.0043 0.1112 0.06214
1 0 0 0

0 0 1 , 0.0011 , , , 0.09525 1.55
0 1 0 0

0.1666 0.5099 1.509 0.0021 0.2003 1.897
vA B C D K

       
                                    

 
 

(2)

posy

presy

 
Фиг.2 Схема на идентификационния експеримент в отворен контур 

 
Сравнението между измерените изходни сигнали (налягане и преместване на буталото 

на цилиндъра) и изходните сигнали на модела е показано на Фиг. 3. Стойността на показателя 
за съвпадение FIT за канала по налягане е 56.12%, а при канала за преместване е 76.5%. 
Тези резултати означават, че оценения модел обхваща в достатъчна степен за целите на 
управлението динамиката на обекта. Резултатите за независимост на остатъчната грешка са 
показани на Фиг. 4. Както се вижда от Фиг. 4, моделът на шума е адекватен и няма значителна 
корелация между входния сигнал и остатъците. 

 

Фиг.3 Изходни сигнали на модел и 

обект 

Фиг.4 Тест на остатъчната грешка 

 
2. МОДЕЛ НА НЕОПРЕДЕЛОСТ. 
Робастността на една система означава, че тя запазва определени свойства, независимо 

от измененията на параметрите на изграждащите я елементи в допустимите за тях граници. 
От друга страна робастната система запазва своите динамични качества при наличието на 
немоделирани елементи в системата. Проектирането на робастен  -регулатор е свързано с 
въвеждането на неопределени параметри в модела на системата [8]. В настоящото 
изследване се приема наличие на 30% неопределеност в елементите на матрицата B , която 
характеризира въздействието на управляващия сигнал върху вътрешното състояние на 
системата. Тази неопределеност е породена от наличието на зона на нечувствителност в 
реакцията на основния плунжер, който е проектиран с положително припокриване на 
управляващите ръбове спрямо отвора в тялото. Тогава матрицата B има вида 
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  (3)

където 1 2 3, , [ 1,1]     . Неопределената отворена система е представена на Фиг. 5 и има 
следния формален вид 

   
   

1 ( )x k Ax k Bu k

y k Cx k

   





. (4)

 

 
Фиг. 5 Структурна схема на неопределения модел 

 
Фиг. 6 показва преходните процеси на неопределената система по пад на налягане и 

позиция. Както може да се види оттам, неопределеността е съсредоточена в ниските честоти 
и върху изменението на статичния коефициент на усилване. Фиг. 7 показва сингулярните 
числа на отворената система, които дават информация за честотните й характеристики.  

 
3. СИНТЕЗ НА µ - РЕГУЛАТОР 
Целта на  -регулатора е да осигури робастна устойчивост и робастно качество на 

затворената система по позиция на буталото на серво цилиндъра при наличие на 
неопределеност в линейния модел на системата. Моделът на затворената система включва 
неопределения линеен модел, както и тегловни филтри за позицията и управляващия сигнал, 
чрез който се задават изискванията към качеството на управление – желаното 
бързодействие, точност в установен режим и пререгулиране – Фиг. 8. 

 

Фиг. 6 Преходни характеристики на 
неопределeния модел 

Фиг. 7 Сингулярни числа на 
неопределeния модел 
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Фиг. 8 Схема за проектиране на  -регулатор 

 
Преходната матрица uncG  съдържа номиналната динамика на системата, както и 

въведените неопределени елементи 

,11

,2
( ) ( ) unc

unc
unc

G
G C zI A B

G
  

     
 

 . (5)

Управляващият сигнал е ограничен в интервала  5000,5000u   и представлява 

напрежение с широчинно-импулсна модулация (ШИМ), подавано от микроконтролера към 
модула с двупозиционните клапани. Претеглените изходни сигнали на затворената система 

( Sz  и KSz ) са свързани със задаващия сигнал r  като 
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 и  int, ,

T
S press posz z z z  е вектор 

с претеглените изходни сигнали. Предавателната функция от грешката към сигнала по 
налягане е 

,1

,1 1

( )

1
unc i
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G K
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 , (7)

предавателната матрица от пада на налягане към изходния сигнал е 

,2 1

,2

( )

1
unc
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unc i

G K
W
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  (8)

и предавателната матрица от задаващия сигнал към изходния сигнал е 

,2

,2

( )

1
unc i

yr
unc i

G K
W

G K




 , (9)

където 2 3i iK K K W  , а предавателната функция на интегратора в z -областта е 
апроксимирана с 

1
S

i
T

W
z


 . 

 
(10)
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Тегловните филтри за изходната чувствителност на затворената неопределена система 
са избрани, така че да гарантират минимална грешка от следене на задание за позиция без 
пререгулиране, както следва: 

int( , 0.1, )S pW diag W W , 
 

(11)
 

0.01 1
2

0.05 1p
s

W Z
s

    
и 

 
(12)

 

int
0.1 1

2
0.5 1

s
W Z

s

    
. 

 
(13)

 
Тегловният филтър за чувствителността на управляващия сигнал е 

5 1
10

0.1 1KS
s

W Z
s

     
. 

 
(14)

 
Той е избран с оглед потискане на високочестотните хармоници в управляващия сигнал, 

както и да ограничи неговата амплитуда в постижимите граници за изпълнителния механизъм.  
 -регулаторът е представен със своята предавателна матрица, която съдържа три 

елемента съответни на трите входа на регулатора (пад на налягане, грешка от следене на 
позиция и интегрална грешка от следене на позиция)  

 1 2 3K K K K . 
 

(15)
 

Целта на процедурата по синтеза е да намери такъв регулатор, който да гарантира 
робастно качество за всяка стойност на неопределеността съгласно критерия 
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(16)
 

При  -синтеза това се постига като се оптимизира структурираното сингулярно число (  ) 
на затворената система за всяка честота [0, / ]ST  , и 

    ( ), , 1U L unc Fp
F F G K    ,  

 
(17)

 
където  ( ),L uncF G K  означава долно линейно дробно преобразувание, а  UF  означава 

горно линейно дробно преобразувание. Изпълнението на този критерий гарантира робастното 
качество на системата. Полученият контролер е от 33-ти ред. От практическа гледна точка 
този ред изглежда ненужно висок, но може да бъде редуциран до 6-ти без загуба на 
полученото качество. На Фиг. 9 са представени честотните характеристики на регулаторите 
от 33-ти и 6-ти ред. Както се вижда от Фиг.9, редът на проектирания регулатор може да бъде 
редуцуран до 6-ти без значителна промяна в динамичните характеристики. Това означава, че 
μ-регулаторът от 6-ти ред е подходящ за реализация в микроконтролер. 

Честотните характеристики на сингулярните числа на изходната чувствителност, 
изходната допълнителна чувствителност, чувствителността на управляващия сигнал към 
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заданието и преходните характеристики на затворената система за 100 случайни стойности 
на неопределените параметри на обекта са показани, както следва от Фиг. 10 до Фиг.13. 
Фиг.10 показва, че критериите за качество по отношение на грешката от следене на позиция 
са изпълнени. Системата е нечувствителна към допустимата неопределеност в обекта. От 
Фиг.11 се вижда, че честотната лента на затворения контур е достатъчно широка – 
приблизително 2 rad/s. Нискочестотните смущения ще бъдат потиснати много добре. Фиг.12 
показва, че критериите за качество по отношение на чувствителността на управляващия 
сигнал са изпълнени. Отново се вижда, че управляващият сигнал е нечувствителен към 
неопределеността в обекта. В резултат на това е налице бърз преходен процес (Фиг.13) с 
допустимо пререгулиране от 2%.  

 

Фиг. 9 Сингулярно число на  -
регулатора 

Фиг. 10 Изходна чувствителност на 
затворената система 

Фиг. 11 Допълнителна чувствителност 
на затворената система 

Фиг. 12 Чувствителност на управляващия 
сигнал на затворената система 
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Фиг. 13 Преходна характеристика на неопредената затворена система 

 
Фиг.10 до Фиг.13 показват робастното качество на проектираната система за управление. 

Тези резултати са потвърдени също от изчислените граници на изменение на 
структурираното сингулярно число (  ), което служи за анализ на робастната устойчивост и 
робастното качество на неопределената затворена система, които са представени съответно 
на Фиг.14 и Фиг.15. 

Фиг.14 Робастна устойчивост на 
затворената система 

Фиг.15 Робастно качество на 
затворената система 

 
 
4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РЕЗУЛТАТИ 
Проведени са реални експерименти със синтезирания  -регулатор, който е вграден в 

микроконтролера MC012-022 на лабораторния стенд за изследване на ЕХКС. За целта е 
разработен софтуерът за него като е използван ST език за програмиране и технологията за 
автоматично генериране на код. Фиг.16 до Фиг.18 показват задаващия сигнал по позиция 
сравнен с измерените сигнали за позицията на буталото и измереният пад на налягане в 
камерите на цилиндъра, както и управляващия сигнал подаден към управляващия модул на 
ЕХКУ. Времето за установяване на затворената система е около 0.5 s, без наличие на грешка 
в установен режим.  Преходните процеси в положителна и отрицателна посока на движение 
на буталото на цилиндъра (спрямо средната позиция) запазват своите качества. 
Управляващият сигнал спазва ограниченията по амплитуда и по честотна лента. 
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Фиг. 16 Измерена позиция и задание Фиг. 17 Измерен управляващ сигнал 

 
Фиг. 18 Измерен пад на налягане 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проектиран е робастен  -регулатор за електрохидравлична кормилна система, който е 

вграден в промишлен 32-битов микроконтролер и е експериментално изследван в 
лабораторни условия. Проектираният регулатор е получен въз основа на многомерен модел 
в  пространство на състоянията с входна мултипликативна неопределеност. Извършен е 
анализ на робастната устойчивост и робастното качество. Резултатите показват, че 
проектираният и реализиран  -регулатор ще запази своето робастно качество при 25% по-
голяма неопределеност и ще запази своята робастна устойчивост при около 300% по-голяма 
неопределеност. 
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The research of optimization the main technological parameters in hot spif by 
regression equation of forming dimensional tolerance of the titanium sheet 

 
Khuc Lam Dong, Chu Thai Tan, Nguyen Quoc Trieu, Tran Khanh Duy, Nguyen Van Thanh, Nguyen Hoang 

Hiep, Svetlin Antonov, Ivan Antonov 
 

Abstract: The technology of Incremental Sheet Forming (ISF) is known as a potential technique 
to dieless sheet forming based on the motion of the digital control device. This method uses a simple 
device that deforms the sheet that is held on the table to create the desired product shape. The 
paper presents an optimal study of 4 parameters: temperature T(0C), the horizontal feed rate 
Vxy(mm/min), the step in dept ∆z(mm) and forming tool diameter (D) to get the smallest dimensional 
tolerance after forming of the Titantium sheet by experimental designing to forming the sample 
Titanium sheet on the spesialized machine for ISF, measuring the dimensional tolerance on the 
sample, using Minitab software to determine the regression equation and optimize the 4 control 
parameters to achieve the smallest dimensional tolerance of the Titanium sheet. 

 
Keywords: Incremental sheet forming, ISF, HOT SPIF, dimensional tolerance. 

 
Introduction of HOT SPIF technology for forming Titanium sheet: 
Incremental Sheet Forming - ISF is known as a potential technique to create metal on the forming 

limit of the traditional methods. Unlikely, other sheet metal forming processes, the ISF process does 
not require any specialized punch or die to create complex shapes, it only uses a forming tool digital 
controlled by the computer so that the product forming process is connected flexibly with the CAD 
model design phase, the cost of manufacturing the product is significantly reduced and is particularly 
suitable for processing series of small and medium products, reducing the cost of product [1]. In the 
present time, researchers have focused on almost all aspects of the processing process such as: 
machine - equipment, forming tools, parameters affecting forming process (tool diameter, sheet’s 
thickness, spindle rotational speed, contact conditions, material type...) [2]. Research teams are 
trying to study the characteristics of metal sheet forming occurring during the HOT SPIF process. 
The authors mainly focused on determining the effect of temperature on the ability and accuracy of 
forming of hard metal sheets by performing the process at normal temperature (without laser) and 
at high temperature (with laser) [4]. Our study will focus on experimental analyzing the HOT SPIF 
forming process for Titanium sheet to optimize 4 control parameters to achieve the minimum 
dimensional tolerance of the Titanium sheet. 

 
Experimental methods to optimize technological parameters by the regression equation 

of the dimensional tolerance 
The research method begins with building the experimental model, experimental designing to 

optimize the main technological parameters in HOT SPIF for Titanium to achieve the minimum 
dimensional tolerance of Titanium sheet material. 

The experiment of forming to surveying the dimensional tolerance of Titanium sheet material is 
done at DCSELAB, the experimental results determine the size error of Titanium sheet material for 
total experimental designing in relation to 4 technological parameters: the forming tool’s diameter D, 
the feed ∆z, the feed rate Vxy and forming temperature T as in table 1 [5 ]. 
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Table 1.  
Experimental result to determine dimensional tolerance of Titanium sheet for experiment designing 

[5] 

No. 
D(mm) 

(x1) 
∆z(mm) 

(x2) 
Vxy (mm/min)  

(x3) 
T(0C) 
(x4) 

Springback 
(mm) 

1 6 0.3 1000 480 0.4 
2 12 0.3 1000 480 0.3 
3 6 0.6 1000 480 0.5 
4 12 0.6 1000 480 0.18 
5 6 0.3 1500 480 0.32 
6 12 0.3 1500 480 0.32 
7 6 0.6 1500 480 0.05 
8 12 0.6 1500 480 0.1 
9 6 0.3 1000 600 0.03 

10 12 0.3 1000 600 0.11 
11 6 0.6 1000 600 0.02 
12 12 0.6 1000 600 0.31 
13 6 0.3 1500 600 0.05 
14 12 0.3 1500 600 0.1 
15 6 0.6 1500 600 0.2 
16 12 0.6 1500 600 0.03 

 
Encoding the parameters of Titanium materials as in Tab. 2: 
 

Table 2.  
Encoding the main technological parameters 

TITANIUM 
Sheet’s thickness t=1mm 

Valuables 

 
Tool 

diameter 
D (mm) 

 

Vertical 
pitch z 

(mm) 
 

Feed rate 
Vxy (mm/ 

phút) 

Temperature 
(T0C) 

 

Parameter Xi X1 X2 X3 X4 
Min 6 0,3 1000 480 
Max 12 0,6 1500 600 

X0=(Max+Min)/2 9 0,45 1250 540 
∆Xi 3 0,15 250 60 

Encoding xi (D-9)/3 
(z-

0,45)/0,15
 

(Vxy -
1250)/250

(T-540)/60 

 
After encoding all the technological parameters, we have a encoding table 3 as below: 
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Table 3.  
The result of experimenting dimensional tolerance of Titanium sheet (Springback) for 

experimental design [5] 
No. D(mm)  

(x1) 
∆z  

 (mm) 
(x2) 

Vxy (mm/min)
(x3) 

T(0C)
(x4) 

Springback 
(mm) 

1 +1 -1 -1 -1 0.4 
2 +1 +1 -1 -1 0.3 
3 +1 +1 -1 +1 0.5 
4 +1 -1 -1 +1 0.18 
5 +1 +1 +1 +1 0.32 
6 +1 -1 +1 -1 0.32 
7 +1 -1 +1 +1 0.05 
8 +1 +1 +1 -1 0.1 
9 -1 +1 -1 +1 0.03 
10 -1 -1 +1 -1 0.11 
11 -1 +1 -1 -1 0.02 
12 -1 -1 -1 -1 0.31 
13 -1 +1 +1 -1 0.05 
14 -1 -1 -1 +1 0.1 
15 -1 +1 +1 +1 0.2 
16 -1 -1 +1 +1 0.03 

 
The regression equation of the whole experimental designing of Springback (24=16 cases) has the 
following form: 
𝑺𝒑𝒓𝒊𝒏𝒈𝒃𝒂𝒄𝒌=b0+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4+b12x1x2+b13x1x3+b14x1x4+b23x2x3+b24x2x4+b34x3x4+b124x1x2x4+b
134 x1x3x4+b234 x2x3x4+b1234 x1x2x3x4 

Using Minitab, we have the following calculating result in Figure 1: 



Хидроаеродинамика, хидро- и пневмотехника  313 

 

Figure 1. The result of Springback’s experimental designing by Minitab 
 
We have the regression equation of the dimensional tolerance of Titanium sheet showed by 
technological parameters: 

𝑆𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔𝑏𝑎𝑐𝑘 0.1887  0.007500 𝑋1  0.01500 𝑋2  0.04250 𝑋3  0.08250 𝑋4  0.01125 𝑋1
∗ 𝑋2  0.001250 𝑋1 ∗ 𝑋3  0.03875 𝑋1 ∗ 𝑋4  0.03625 𝑋2 ∗ 𝑋3  0.04875 𝑋2
∗ 𝑋4  0.03125 𝑋3 ∗ 𝑋4  0.01000 𝑋1 ∗ 𝑋2 ∗ 𝑋3  0.01000 𝑋1 ∗ 𝑋2 ∗ 𝑋4 

 0.06000 𝑋1 ∗ 𝑋3 ∗ 𝑋4  0.02250 𝑋2 ∗ 𝑋3 ∗ 𝑋4  0.04375 𝑋1 ∗ 𝑋2 ∗ 𝑋3 ∗ 𝑋4 
 
3. Result and discussion 
Decoding the regression equation by replacing the encoded variables (Table 2) with the actual value, 
we have: 

𝑆𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔𝑏𝑎𝑐𝑘 8.700  1.003 𝐷  45.33 ∆𝑧  0.008920 𝑉   0.01658 𝑇  4.489 𝐷 ∗ ∆𝑧 
 0.000817 𝐷 ∗ 𝑉   0.001931 𝐷 ∗ 𝑇  0.03707 ∆𝑧 ∗ 𝑉   0.08333 ∆𝑧 ∗ 𝑇 
 0.000017 𝑉 ∗ 𝑇  0.003411 𝐷 ∗ ∆𝑧 ∗ 𝑉   0.008472 𝐷 ∗ ∆𝑧 ∗ 𝑇  0.000002 𝐷

∗ 𝑉 ∗ 𝑇  0.000068 ∆𝑧 ∗ 𝑉 ∗ 𝑇  0.000006 𝐷 ∗ ∆𝑧 ∗ 𝑉 ∗ 𝑇 
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From this point, we use the optimization tool to calculate the dimesional tolerance value of the 
smallest sheet of Titanium material under binding conditions: 

o 6 𝐷 12 𝑚𝑚 
o 0.3 ∆𝑍 0.6 𝑚𝑚 
o 1000 𝑣 1500 𝑚𝑚/𝑝ℎ 

o 480 𝑇 600℃ 

 

Figure 2. the result of optimzing the regression equation by Minitab  
 
We use the statistical software Minitab to find out the optimized value of springback: choose the 

goal optimizer is "minimize", Minitab will shows when the minimum value is found as in Figure 2: 

The minimum dimensional tolerance is ∆ 0.02 with 

𝐷 6𝑚𝑚
∆𝑧 0.6𝑚𝑚

𝑣 1000 𝑚𝑚/𝑝ℎ
𝑇 600℃

 

4. Conclusion 
Experiments on forming Titanium sheet on the machine specially made for ISF, measuring the 

dimensional tolerance of the Titanium sheet sample, implementing experimental designing to build 
the regression equation for dimensional tolerance of Titanium sheet, using Minitab software to 
optimize 4 technological parameters to receive the minimum dimensional tolerance of the Titanium 
sheet, we have the minimum dimensional tolerance of ∆min = 0.02 when 4 technological parameters 
have the values of: 𝐷 6𝑚𝑚; ∆𝑧 0.6𝑚𝑚; 𝑣 1000𝑚𝑚/𝑝ℎ; 𝑇 600℃. 

This research is supported by DCSELAB and funded by Vietnam National University Ho Chi 
Minh City (VNU-HCM) under grant number TX2019-20b-01. We appreciate highly the great grant 
from the DCSElab that contributed all the effort and materials to achieve this research 
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Experimental research effects of technology parameters on the density and 
moisture content in bamboo particle board using for interior decoration sheet  

 
Nguyen Đinh Chien, Vo Tuyen, Le Khanh Dien, Rositsa Velichkova, Svetlin Antonov 

 
Abstract: The use of bamboo by-products such as bamboo branches to recycle and produce 

interior decoration panels from bamboo particle board, perfectly replaces the monolithic wood panel 
to ensure raw material, environmental protection, also bring economic benefits ... is an urgent task 
in Vietnam. The paper presents a study of the effect of technological parameters on the density and 
moisture content of the bamboo particle board in accordance with the standard of Particle Board IS 
3087-1985. 

 
Keywords: Bamboo particle board; Experimental research; Density; Moisture. 

 
Introduction 
Nowadays, the issue of environmental protection and sustainable exploitation of natural 

resources is increasingly focused. Therefore, green industries are being developed. Over the past 
50 years, the lumber industry has taken steps to perfectly replace the use of solid wood for 
applications in the furniture industry, flooring ... The global value of wood processing has increased 
from 283 billion USD in 2012 to 373 billion USD in 2016[1] and is expected to reach 531 billion USD 
in 2020 [2]. With rapid growth, research in the wood industry is also increasing in quality as well as 
the number of studies 

Currently, in the world as well as in Vietnam, improving the quality of particle board is a basic 
demand during the development process of wood industry. The use of different types of wood has 
also been studied, in which bamboo wood stands out as a potential candidate. In the study [3], the 
authors presented the general advantages and disadvantages of bamboo compared to other woods, 
as well as their potential for use in pressed wood technology. In the study [4], the author has 
presented the process of manufacturing bamboo particle board, the effect of particle size and 
temperature on the flexural strength, elastic module, the degree of perpendicular drag. The limitation 
of the study is to study only with few technological parameters (particle size and pressing 
temperature). This study will use experimental and statistical methods to study the effects of 
technological parameters: Particle size of bamboo powder; Rate of Bamboo Powder in mixture; Rate 
of additives/bio-glue mixture; Pressure Force; Holding time on the Density and moisture content of 
the bamboo-wood particle board panel conforms to the standard of Indian Standard 3087-1985. 

 
Samples Preparation and Experiments Conduction  
Bamboo Particle Board Manufacturing Process  
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Figure 1 Bamboo Particle Board Manufacturing Process [5] 

 
Bamboo and its byproducts are harvested in Phu An bamboo village, Binh Duong. After that, 

they are cleaned and put into a bamboo shredding machine to form bamboo chips. Next, the bamboo 
chips are put through the bamboo pulverizer using impact kinetic energy to crush the bamboo chips 
into bamboo powder. In the next step, the bamboo powder is put into the dryer at 80 ℃ for one hour 
to evaporate the remaining moisture. Bamboo powder is mixed with CU-O bio-glue and CUH 
adhesive admixture of Konishi Lemindo Vietnam Company according to an appropriate ratio on the 
mixer (Tab. 1). The mixed mixture will be put into a cold press using a hydraulic cylinder, pressed 
and held for a certain period of time for the colloidal molecule and additive to the wood molecule to 
create a bamboo particle board (Fig. 1). 

 
Table 1  

Specifications of bio-glue and adhesive additives use un the study [4] 
 Bio-glue CU-O Adhesives CU-H 

Solid content (%) 57 – 61 100 
Viscosity (cps at 30℃) 7.000 - 12.000 150 – 250 

pH 6 – 8 - 

 

Making samples for experiments to measure density and moisture content  
After creating bamboo particle board samples with components and machining conditions as in 

the planning matrix (16 samples), we use saws to cut them into blocks of 50x50 (Fig. 2), thickness 
depending on each individual sample of bamboo particle board [6]. 
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Figure 2 Bamboo particle board and samples for experiment [6] 

Measurement density and moisture content of bamboo particle board samples: 
Density: We use caliper to measure the length, width and height of the samples. After that, we 

use technical scales to measure the weight of each sample of bamboo particle board. The density 
of each sample is calculated as equation below [4]:  

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦
𝑚

𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ 𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡
 𝑘𝑔/𝑚  

Moisture Content: We measure the mass of the samples under normal conditions, then put them 
into the dryer at 80℃ for one hour and measure the mass of the samples again: (𝑚  is the mass of 
the samples after put them into the dryer; 𝑚 is the mass of the samples under normal conditions) [4]. 

𝑀𝐶
𝑚 𝑚

𝑚
100 %  

Choosing the Experimental Method, Factor and Experimental Matrix as the follows [6]: 
The experimental values of technological parameters: 

 

Factor 
Symbol Level

Variable equations 
Uncoded Coded -1 +1 

Particle size 
of bamboo 
powder 

𝑑 𝑚𝑚  A -1(fine) +1(coarse) 𝐴 𝑑 

Rate of 
Bamboo 
Powder in 
mixture 

𝑇  %  B 50 65 𝐵
𝑇 57.5

7.5
 

Rate of 
additives/bio-
glue mixture 

𝑇  %  C 20 30 𝐶
𝑇 25

5
 

Pressure 
Force 

𝑝  𝑀𝑃𝑎  D 90 120 𝐷
𝑝 105

15
 

Holding time 𝑡  𝑚  E=ABCD 60 120 𝐸
𝑡 90

60
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The experimental matrix [6]: 
 

Factor 
 
 
No. of  Ex. 

A B C D E 

Result 
Density Moisture Content 

𝐷 𝒔𝑫 𝑴𝑪 𝒔𝑴𝑪 

1 -1 -1 -1 -1 1 955.83 15.04 6.53 0.62 
2 1 -1 -1 -1 -1 946.84 29.03 5.5 0.47 
3 -1 1 -1 -1 -1 668.77 8.73 9.44 0.86 
4 1 1 -1 -1 1 680.18 11.78 8.36 0.24 
5 -1 -1 1 -1 -1 706.39 12.6 9.15 0.77 
6 1 -1 1 -1 1 916.46 56.23 6.93 2.11 
7 -1 1 1 -1 1 662.2 31.47 9.65 1.51 
8 1 1 1 -1 -1 728.75 31.34 7.77 0.66 
9 -1 -1 -1 1 -1 875.38 10.86 6.64 0.68 
10 1 -1 -1 1 1 851.69 7.29 6.48 0.88 
11 -1 1 -1 1 1 680.84 3.71 8.31 0.53 
12 1 1 -1 1 -1 788.57 40.39 5.4 2.66 
13 -1 -1 1 1 1 737.68 19.33 8.87 0.26 
14 1 -1 1 1 -1 974.62 13.95 5.24 0.48 
15 -1 1 1 1 -1 647.36 29.69 8.73 0.54 
16 1 1 1 1 1 895.05 65.44 6.65 0.96 

 
Result and Discussion 
Analysis the Experiment Result 
Using Minitab® 18 software, we have some statistical results: 
Density 
ANOVA analysic for the factorial design (2 , we have the results:  
 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Model 15 638329 42555 48.20 0.000 

  Linear 5 423573 84715 95.95 0.000 

    Particle size of bamboo 
powder 

1 134744 134744 152.62 0.000 

    Rate of Bamboo Powder in 
mixture 

1 275959 275959 312.57 0.000 

    Rate of additives/bio-glue 
mixture 

1 6048 6048 6.85 0.013 

    Pressure Force 1 6471 6471 7.33 0.011 

    Holding time 1 350 350 0.40 0.533 Insignificant

  2-Way Interactions 10 214757 21476 24.33 0.000  

   Particle size of bamboo 
powder * Rate of Bamboo 
Powder in mixture 

1 68 68 0.08 0.783 
Insignificant

   Particle size of bamboo 
powder * Rate of additives/bio-
glue mixture 

1 85380 85380 96.71 0.000 
 

   Particle size of bamboo 
powder *Pressure Force 

1 15728 15728 17.81 0.000 
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   Particle size of bamboo 
powder *Holding time 

1 10272 10272 11.63 0.002 
 

   Rate of Bamboo Powder in 
mixture * Rate of additives/bio-
glue mixture 

1 31456 31456 35.63 0.000 
 

   Rate of Bamboo Powder in 
mixture *Pressure Force 

1 24042 24042 27.23 0.000 
 

   Rate of Bamboo Powder in 
mixture *Holding time 

1 2996 2996 3.39 0.075 
Insignificant

   Rate of additives/bio-glue 
mixture *Pressure Force 

1 16434 16434 18.61 0.000 

   Rate of additives/bio-glue 
mixture *Holding time 

1 13196 13196 14.95 0.001 

    Pressure Force*Holding 
time 

1 15185 15185 17.20 0.000 

Error 32 28251 883        

Total 47 666581           
 

From the ANOVA analysis table, we see p-Value values of the parameters “Holding time”, 
“Particle size of bamboo powder * Rate of Bamboo Powder in mixture”, “Rate of Bamboo Powder in 
mixture *Holding time” higher than 5%, that means these parameters don’t affect the regression 
equation, we remove them from the ANOVA table and recalculate. 

 

Term Effect Coef 
SE 

Coef
T-

Value 
P-

Value  

Constant    794.79 4.38 181.44 0.000  

    Particle size of bamboo 
powder 

105.97 52.98 4.38 12.10 0.000 

    Rate of Bamboo Powder in 
mixture 

-
151.65

-75.82 4.38 -17.31 0.000 

    Rate of additives/bio-glue 
mixture 

-22.45 -11.23 4.38 -2.56 0.015 

    Pressure Force 23.22 11.61 4.38 2.65 0.012 

    Holding time 5.40 2.70 4.38 0.62 0.542 

Particle size of bamboo powder 
* Rate of additives/bio-glue 
mixture 

84.35 42.18 4.38 9.63 0.000 

Particle size of bamboo powder 
*Pressure Force 

36.20 18.10 4.38 4.13 0.000 

Particle size of bamboo powder 
*Holding time 

-29.26 -14.63 4.38 -3.34 0.002 

Rate of Bamboo Powder in 
mixture * Rate of additives/bio-
glue mixture 

51.20 25.60 4.38 5.84 0.000 
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Rate of Bamboo Powder in 
mixture *Pressure Force 

44.76 22.38 4.38 5.11 0.000 

Rate of additives/bio-glue 
mixture *Pressure Force 

37.01 18.50 4.38 4.22 0.000 

Rate of additives/bio-glue 
mixture *Holding time 

33.16 16.58 4.38 3.79 0.001 

Pressure Force*Holding time -35.57 -17.79 4.38 -4.06 0.000 
 
 
We see the remaining terms form a regression equation with all coefficients that are 

appropriate. 
We check the suitability of the regression equation with the above coefficients: 
 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Model 13 635266 48867 53.06 0.000 

  Linear 5 423573 84715 91.98 0.000 

  2-Way Interactions 8 211693 26462 28.73 0.000 

Error 34 31315 921       

  Lack-of-Fit 2 3064 1532 1.74 0.193 

    Pure Error 32 28251 883       

Total 47 666581          
 
With the Lack-of-fit test above, the p-Value of lack-of-fit is 0.193>0.05, from which we 

conclude: he regression equation with the above parameters is consistent with the data. 
The complete MITNITAB regression equation is: 

D = 4048 - 240.7 d - 48.06 𝑇  - 77.35 𝑇  - 13.27 𝑝 + 1.48 𝑡  + 8.435 d *𝑇 + 1.207 d *𝑝 -
0.488 d *𝑡 + 0.683 𝑇  *𝑇 + 0.1989 𝑇  *𝑝 + 0.2467 𝑇 *𝑝 + 0.1105 𝑇 *𝑡 - 0.03953 
𝑝 *𝑡  

 
- The relationship between technological parameters and Density as shown in Figure 3. 
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Figure 3 The relationship between Technological Parameters and Density 

 
Moisture Content 
We applied the same steps as the Density experiment to calculate the complete MITNITAB 

regression equation: 
Moisture 

Content 
= -16.9 - 0.447 d + 0.537 𝑇 + 0.441 𝑇 + 0.0794 Lực ép - 0.0604 𝑡

- 0.0580 d *𝑇 + 0.01065 d *𝑡 - 0.00629 𝑇 *𝑇 - 0.00291 𝑇 * 
𝑝 + 0.000652 𝑝 *𝑡  

 
- The relationship between technological parameters and Moisture content as shown in Figure 

4. 
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Figure 4 The relationship between Technological Parameters and Moisture content 

 
Compare product quality with standards and products that are available on the market 
 Bamboo particle board products of the experiment have the following quality parameters: 
 

Table 2 
 Quality of PB board according to standards (IS 3087: 2005)[5] 

Properties Unit 
IS 3087-2005 Bamboo powder 

particle board Grade I Grade II 

Density Kg/m3 600-900   794.79 

Moisture Content % 5-10   7.48 

 
According to the above standard, bamboo powder particle board manufactured in the test 

achieves Grade I in terms of density, moisture content; bamboo particle board used in the production 
of decoration panels have good quality, can be widely used in real life (Tab. 2). 

The authors also manufacture some decorative products using these bamboo powder particle 
boards as shown in Figure 5. These decorative board are hard, good surface finish, has some good 
properties [7]. 

 

 
Figure 5 Interior Decoration Sheet Using Bamboo-Powder Particle Board 

Conclusion 
With the appropriate mixing ratio, the bamboo particle board products used in the experiment 

has a density, moisture content within the Grade I of IS standard 3087-2005, can be used in a high 
humidity environment. The method of making bamboo particle board in the experiment do not use 
the hot-pressing technology and treated with environment pollutants such as urea formaldehyde, but 
using the cold pressing method with bio-glue, additives and bamboo powder mixture, environmental 
friendliness, also helped the bamboo harvesters handle by-products during the bamboo harvesting 
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process, contributed to protect the environment, and created products that can be used in household 
decoration. 
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Research using the object grouping algorithms in modularity analysis for the 
fused deposition modeling printer 

 
Le Khánh Đien, Nguyen Van Thạnh, Nguyen Thanh Nam,Svetlin Antonov, Ivan Antonov 

 
Abstract: Nowadays, Additive Manufacturing (AM) is becoming more and more popular in 

industries and life. AM technology uses material that are linked with each other or crystallized by 
layers under computer control to create three-dimensional parts. AM technology has many 
categories, in which, the process that uses the nozzle to extrude the molten material ((FDM - Fused 
Deposition Modeling) is more common. Machines using this method are now very popular in the 
market, with the ability to work in accordance with many types of objects, from personal scale to 
company. However, the design and manufacture of these machines are carried out according to 
traditional methods, which has many limitations. The paper presents a new avenue of research, 
applying modular design methods to overcome the limitations of traditional design methods, 
increasing product reliability. 

 
Keywords: Additive Manufacturing, Fused deposition modeling technology, Modularity Design, 

Object Grouping Algorithms 
 

Introduction FDM technology and FDM printers 
Nowadays, Additive Manufacturing (AM) is becoming more and more popular. According to the 

research [1], the market value of technology in 2018 is valued at about 10.58 billion USD. Additive 
Manufacturing has been widely available, applied not only in industries such as aerospace industry, 
transportation... but also applied in civil products such as toys, food, medical equipment 

AM technology has many categories, where the hot melt material extrusion through nozzle 
technology (FDM - Fused Deposition Modeling) [2] is the most popular technology. Figure 1 
describes the working principle of this technology. The molten material is extruded from the nozzle, 
crystallized into layer, then the next layer of material is built. The nozzle can move horizontally while 
the build platform will often have mechanical mechanisms to move in the other two directions. 
Currently, about 46% of 3D printers are using FDM technology [3]. 

 

     
Figure 1 Working principle of FDM technology [2] 

 
The current FDM printers are mostly designed by the traditional machine design method. Hence, 

when a failure occurs or the user wants to upgrade a certain part, it is very difficult to implement. The 
modularity design method was firstly presented by Ali K. Kamrani [3], shows many advantages 
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compared to traditional design methods such as standardizing the design process, reduce product 
development time, improve product reliability, easy to modify and upgrade, cost-saving… Therefore, 
the application of modularity design method into the process of designing FDM printers is necessary. 

 
Modularity design method applied the object grouping algorithms 
2.1 The process of modularity design FDM-technology-based 3D printers 
Modularization is a technique used in designing and manufacturing a complex product using 

parts that have the same function from different sources. Depending on your demand, you can 
replace or modify the module of the machine without affecting other modules of the machine. The 
design and manufacturing modularization process focuses on analyzing common function variables 
into secondary functions (core); give structure (idea) to implement those core functions; linking 
structures (corresponding to core functions) with great interactions into structural modules; integrate 
those modules into complete products. Accordingly, the interaction between the structural modules 
is minimal or completely independent of each other, so when there is a change in this module, it will 
be completely or only slightly affected other modules. The steps of the modularity design process for 
FDM-technology-based 3D printer are shown in Figure 2 [4]. 

 

 
Figure 2 Modularity design process FDM-technology-based 3D printers 

 
2.2. Modularity analysis for FDM-technology-based 3D printers applying object grouping 

algorithms 
Conduct the design steps [5] from 1 to 7 (Figure 2) of the FDM-technology-based 3D printer 

design process, we have the structure system of FDM-technology-based 3D printer as shown as 
diagram in Figure 3. 
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Figure 3 Structural Decomposition of FDM-technology-based 3D printer 

 
Components (parts, assemblies) in the system are listed in Table 1. 

Table 3  
Symbol of parts and assemblies in FDM-technology-based 3D printer 

No. Name Code name 
1 Motor Z M-Z 
2 Coupling C 
3 Ball screw & screwnut 

transmission 
BS 

4 Guide-mechanism G (X,Y,Z) 
5 Build platform B 
6 Motor X M-X 
7 Motor Y M-Y 
8 Belt B (X,Y) 
9 Extruder motor M-E 
10 Extruder head E-H 
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Motor Z

Coupling

 Ball screw & 
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Build platform
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Belt X Belt Y
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`

 
Figure 4 Function - Structure flow diagram of FDM-technology-based 3D printer 

 
Setting function flow - structure to determine the order, input and output of components in FDM-

technology-based 3D printer system as shown in Figure 4: Z motor transmits the mechanical energy 
via coupling - the drive screw, lifting the build platform with the support of the Z-guide-mechanism. 
After the build platform is raised, the X and Y motors perform the function of transmitting the 
mechanical energy to the X and Y belts with the support of the X and Y guide mechanism, which 
implements the function of extruding and forming the product. After the i-th profile of the product was 
printed, the Z motor continues to raise the build platform..., the process repeats until the product is 
created completely. 

Determine the relationship between System-Level Specification (SLS) on the physical structure 
and function with the General Functional Requirements (GFR) as shown in Table 2, where (1) 
indicates interaction Between SLS and GFR, (0) indicates no relationship between them. 

 
Table 4  

Relationship between System-Level Specification (SLS) on physical structure and function with 
the General Functional Requirements (GFR) of FDM-technology-based 3D printer 

Type System-Level Specification (SLS) 
General Functional Requirements (GFR)

Ease of Service 
Compactness 

 
High 

Performance

Physical 
Structure 

In-Line (I-L) 1 1 0 
Parallel (Pa) 1 1 0 
Perpendicular (Pe) 1 1 0 
Direct Contact (D-C) 0 1 1 
Separated (Se) 1 1 1 

Functional 
 

Direct Transmission (D-T)  0 0 1 
Indirect Transmission (I-T) 0 0 0 
Same Speed (S-S) 0 0 1 
Different Speed (D-S) 0 0 0 
Movement Mechanism (M-M)  1 0 0 
No Movement Mechanism (NMM)  0 0 0 

 
Applied the object group algorithm through SLS and GFR, we determine the relationship 

between Z motor (DCZ) and other parts of FDM-technology-based 3D printer as shown in Table 3: 
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Table 5  
Relationship between Z motor (DCZ) and other parts of FDM-technology-based 3D printer 

 
 
Similarly, we applied the object group algorithm to other machine parts in Table 1, we can 

synthesize into Functional Similarity Matrix (Table 4), Physical Similarity Matrix (Table 5) and the 
Combined Similarity Matrix (table 6). 

Table 6  
Functional Similarity Matrix of FDM-technology-based 3D printer 

 
 

(I-L) (Pa) (Pe) (D-C) (Se) (D-T) (I-T) (S-S) (D-S) (M-M) (NMM) 
M-Z C 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1

BS 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
G-Z 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
B 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1

M-X 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
G-X 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
B-X 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
M-Y 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
G-Y 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
B-Y 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
M-E 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
E-H 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1

Physical Structure Functional
Parts/ Assemblies Arrangement Proximity Power Speed Movement Mechanism 

M-Z C BS G-Z B M-X G-X B-X M-Y G-Y B-Y M-E E-H
M-Z 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BS 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

G-Z 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M-X 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
G-X 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
B-X 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
M-Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
G-Y 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
B-Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
M-E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
E-H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0



Хидроаеродинамика, хидро- и пневмотехника  331 

Table 7 
 Physical Similarity Matrix of FDM-technology-based 3D printer 

 
 

Table 8  
Combined Similarity Matrix of FDM-technology-based 3D printer 

 
 
With the number of elements in the system not too many (13 elements), we use the CIA (Cluster 
Identification Algorithm) to group and sub-assemble the parts, we obtain the Functional Modules 
Matrix (Figure 5) and Physical Modules Matrix of(Figure 6). 
 

 
Figure 5 Functional Modules Matrix of FDM-technology-based 3D printer 

 

M-Z C BS G-Z B M-X G-X B-X M-Y G-Y B-Y M-E E-H
M-Z 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

C 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BS 2 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

G-Z 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M-X 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
G-X 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0
B-X 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
M-Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
G-Y 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0
B-Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
M-E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
E-H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

M-Z C BS G-Z B M-X G-X B-X M-Y G-Y B-Y M-E E-H
M-Z 0 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

C 5 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BS 1 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0

G-Z 1 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
B 1 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M-X 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
G-X 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0
B-X 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
M-Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
G-Y 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0
B-Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
M-E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
E-H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

M-Z C BS G-Z B M-X G-X B-X M-Y G-Y B-Y M-E E-H
M-Z 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BS 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

G-Z 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M-X 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
G-X 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
B-X 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
M-Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
G-Y 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
B-Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
M-E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
E-H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
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Figure 6 Physical Modules Matrix of FDM-technology-based 3D printer 

 
 Result and Discussion 
Combining the Functional Modules Matrix (Figure 5) and Physical Modules Matrix (Figure 6), 

we get the Combined Modules Matrix as shown in Figure 7. 
 

 
Figure 7 Combined Modules Matrix of FDM-technology-based 3D printer 

 
Thus, applying the object group algorithm to analyze, we obtained 4 assemblies (modules) as 

follows: 
- Z axis assembly (module 1) includes parts: Z-axis motor, coupling, lead screw, Z-axis guide 

bar, the build platform; 
- X-axis assembly (module 2) includes parts: X-axis motor, X-axis guide bar, X-axis belt 

transmission; 
- Y axis assembly (module 3) includes parts: Y-axis motor, Y-axis guide bar, Y-axis belt 

transmission; 
- Extrusion head assembly (module 4) includes parts: Extruder head, extruder head motor, 

heating element. 
 
Conclusion 
The implementation of modular product design methods, using object grouping algorithms to 

identify modules for FDM-technology-based 3D printer, We have grouped 4 assemblies (modules) 
that can be designed, manufactured or purchased independently, along with other part such as 
controllers, machine base... that will form a complete FDM-technology-based 3D printer. 

This research is supported by DCSELAB and funded by Vietnam National University Ho Chi 
Minh City (VNU-HCM) under grant number C2019-20b-01. We appreciate highly the great grant from 
the DCSElab that contributed all the effort and materials to achieve this research. 

 

M-Z C BS G-Z B M-X G-X B-X M-Y G-Y B-Y M-E E-H
M-Z 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

C 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BS 2 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

G-Z 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M-X 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
G-X 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0
B-X 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
M-Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
G-Y 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0
B-Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
M-E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
E-H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

M-Z C BS G-Z B M-X G-X B-X M-Y G-Y B-Y M-E E-H
M-Z 0 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

C 5 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BS 1 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0

G-Z 1 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
B 1 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M-X 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
G-X 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0
B-X 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
M-Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
G-Y 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0
B-Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
M-E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
E-H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
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Research optimization main technology parameters in hot – spif process 
ensuring formability of titanium sheets 

 
Nguyen Van Thạnh, Nguyen Thanh Nam, Tran Van Hung, Nguyen Tan Hùng,  

Svetlin Antonov, Angel Terziev 
 

Abstract: Incremental Sheet Forming – ISF has known as a potential technique that can form 
metal sheet with the forming limits higher then other traditional methods. Previous researches only 
conduct to materials with normal hardness, durability such as aluminum, copper, steel, thermoplastic 
[3] ... but with sheet materials with high hardness and durability as: stainless steel, aluminum-copper 
alloy, aluminum-magnesium alloy, Titanium ... are not possible to apply SPIF. But it is possible to 
apply high temperature single-point incremental forming technology (HOT SPIF) to processing these 
materials. The paper presents an optimization study of 4 parameters: diameter of forming tool (D), 
step of forming tool in depth ∆z), horizontal speed of forming tool (Vxy) and forming temperature 
(T) to determine the maximum forming angle through experimental design. The paper also 
introduces the experimental process forming Titanium sheet materials on ISF specialized machines, 
Measuring the forming angle results on these samples; implementing experimental method to build 
regression equations for forming angle of sheet Titanium material; Using the statistical software 
Minitab® 18t to optimize 4-technology-parameters experimental data to find the optimized value of 
these parameters to get the maximum forming angle of sheet Titanium material. 

. 
Keywords: Incremental Sheet Forming, ISF, HOT SPIF, forming angle 
 
Introduction HOT SPIF technology for forming Titanium sheet 
Incremental Sheet Forming – ISF has known as a potential technique that can form metal sheet 

with the forming limits higher then other traditional methods. Unlike other sheet metal deformation 
process, the ISF shaping process does not require any specialized punch or die to create complex 
shapes, so it is very similar to rapid prototyping. The process only uses the forming tool which was 
numerically controlled by a computer so that the product forming process is connected flexibly with 
the CAD model design phase. Hence, the cost of creating products decreases significantly and it 
very suitable for processing small and medium products, reducing product cost [1]. At the present 
time, researchers have focused on almost all aspects of the forming process such as: machine - 
equipment, forming tools, parameters affecting formability (tool diameter, thickness of the sheet, 
spindle rotation speed, contact conditions, material type ...) [2]. Research groups are trying to study 
the characteristics of metal sheet deformation occurring during processing. There are many 
suggestions that have been formulated but there is no agreement among the authors. In addition, 
predicting and explaining the process of destroying materials (forming angle greater than the limited 
angle makes the part torn) is not mentioned. Researchers mostly performed at normal temperature. 
At this temperature we only apply to materials with normal hardness, durability such as aluminum, 
copper, steel, thermoplastic [3]... but with materials with higher hardness and durability as: stainless 
steel, aluminum-copper alloy, aluminum-magnesium, Titanium ... are not possible to apply. These 
materials are difficult to deforming and forming because of their high resilience. However, if we 
determine the appropriate main technological parameters (especially temperature) for these 
materials, it is possible to apply high temperature single-point incremental forming technology (HOT 
SPIF) to processing these materials [4]. This research will focus on analyzing the experimental data 
of the relationship between 4 main technology parameters of the HOT SPIF process with the 
maximum forming angle. 
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Experimental method to optimize the technology parameters in the HOT SPIF process: 
The research method starts from constructing experimental models, perform optimization the 

experimental data of main technology parameters in Hot SPIF for Titanium materials to get the 
maximum forming angle. 

Experiments of forming these titanium sheets by using ISF specialized machines to examine the 
formability and the forming angle are done at DCSELAB; the experiment results are used for the full 
factorial design with 4 main technology parameters using as 4 factor of the design: diameter of 
forming tool D, step in depth of forming tool ∆z, horizontal speed of forming tool Vxy and forming 
temperature T as shown in Table 1 [5]. 

Table 1.  
Experimental Forming Anglers for Experimental Design [5] 

No. 
D 

(mm) 
z 

(mm) 
Vxy 

(mm/min) 
T 

(℃) 
α (°)

1 12 0.3 1000 480 71,1
2 12 0.6 1000 480 72,4
3 12 0.6 1000 600 70,5
4 12 0.3 1000 600 72,4
5 12 0.6 1500 600 71,7
6 12 0.3 1500 480 71 
7 12 0.3 1500 600 71,3
8 12 0.6 1500 480 71 
9 6 0.6 1000 600 73,2

10 6 0.3 1500 480 70 
11 6 0.6 1000 480 69 
12 6 0.3 1000 480 70,4
13 6 0.6 1500 480 72 
14 6 0.3 1000 600 73,1
15 6 0.6 1500 600 70
16 6 0.3 1500 600 71,1

 
Encoding the technology parameters of Titanium materials as show in Table 2: 

Table 2.  
Coding table of technology parameter using in the experiment design 

TITANIUM 

Thickness (t) =1mm 

Level 

 

Tool 
Diameter 
D (mm) 

Step 
z (mm) 

 

Feedrate Vxy 
(mm/ min) 

Temperature 
(T0C) 

 

Factor Xi X1 X2 X3 X4 

Min 6 0,3 1000 480 

Max 12 0,6 1500 600 

X0=(Max+min)/2 9 0,45 1250 540 

∆Xi 3 0,15 250 60 

Decoding 
Equation 

(D-9)/3 (z-0,45)/0,15 (Vxy -1250)/250 (T-540)/60 
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After encoding the technology parameter, we have the experimental matrix as shown in Table 

3: 
 

Table 3. 
 Experiment Matrix and Experimental Forming Angle Results [5] 

No. D(mm)  
(X1) 

∆Z(mm) 
(X2) 

Vxy(mm/min)
(X3) 

T(℃) 
(X4) 

Alpha 
(°) 

1 +1 -1 -1 -1 71,1 
2 +1 +1 -1 -1 72,4 
3 +1 +1 -1 +1 70,5 
4 +1 -1 -1 +1 72,4 
5 +1 +1 +1 +1 71,7 
6 +1 -1 +1 -1 71 
7 +1 -1 +1 +1 71,3 
8 +1 +1 +1 -1 71 
9 -1 +1 -1 +1 73,2 
10 -1 -1 +1 -1 70 

11 -1 +1 -1 -1 69 
12 -1 -1 -1 -1 70,4 
13 -1 +1 +1 -1 72 
14 -1 -1 -1 +1 73,1 
15 -1 +1 +1 +1 70 
16 -1 -1 +1 +1 71,1 

 
The regression equation of the full factorial design of the experiment (2  has the following form: 
α=b0+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4+b12x1x2+b13x1x3+b14x1x4+b23x2x3+b24x2x4+b34x3x4+b124x1x2x4+b134 

x1x3x4+b234 x2x3x4+b1234 x1x2x3x4 

Using the statistical software Minitab® 18, we have some statistical result as shown in Fig. 1: 
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Figure 1. Statistical Result of the Experimental Design using Minitab 

 
We have the regression equation of the forming angle by the technological parameters (coded) 

as follows: 
𝛼 70.74  0.8616 𝑋1  0.3468 𝑋2  0.4459 𝑋3  0.3213 𝑋4  0.003500 𝑋1 ∗ 𝑋2  0.1126 𝑋1

∗ 𝑋3  0.07375 𝑋1 ∗ 𝑋4  0.04200 𝑋2 ∗ 𝑋3  0.04087 𝑋2 ∗ 𝑋4  0.1215 𝑋3 ∗ 𝑋4 
 0.1830 𝑋1 ∗ 𝑋2 ∗ 𝑋3  0.07363 𝑋1 ∗ 𝑋2 ∗ 𝑋4  0.06625 𝑋1 ∗ 𝑋3 ∗ 𝑋4 
 0.02538 𝑋2 ∗ 𝑋3 ∗ 𝑋4  0.07113 𝑋1 ∗ 𝑋2 ∗ 𝑋3 ∗ 𝑋4 

 
Result and Discussion 
Decode the coded regression equation by using the decoding equation in the Table 2, we have 

the regression equation in Uncoded Unit as shown below: 
𝛼 26.39  4.035 𝐷  99.74 ∆𝑍  0.02966 𝑉   0.06392 𝑇  10.61 𝐷 ∗ ∆𝑍  0.002648 𝐷

∗ 𝑉   0.004904 𝐷 ∗ 𝑇  0.07306 ∆𝑍 ∗ 𝑉   0.1526 ∆𝑍 ∗ 𝑇  0.000043 𝑉 ∗ 𝑇 
 0.007317 𝐷 ∗ ∆𝑍 ∗ 𝑉   0.01590 𝐷 ∗ ∆𝑍 ∗ 𝑇  0.000003 𝐷 ∗ 𝑉 ∗ 𝑇 
 0.000106 ∆𝑍 ∗ 𝑉 ∗ 𝑇  0.000011 𝐷 ∗ ∆𝑍 ∗ 𝑉 ∗ 𝑇 

From the equation above, we use some optimization tools to find the maximum forming angle 
under some constrains as below: 

o 6 𝐷 12 𝑚𝑚 
o 0.3 ∆𝑍 0.6 𝑚𝑚 
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o 1000 𝑣 1500 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 
o 480 𝑇 600℃ 
 

 
Figure 2. Respond Optimization of Forming Angle using the Regression Equation by using Minitab 
 

We use the statistical software Minitab® 18 to perform this response optimization: choosing the 
goal optimizer is “Maximize”, on the software MINITAB the maximum value is found as shown in 
Figure 2 accordingly: 

Maximum Forming Angle: 𝛼 73.069° at 

𝐷 12𝑚𝑚
∆𝑧 0.3𝑚𝑚

𝑣 1000𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛
𝑇 600℃

 

 
Conclusion 
Conducting experiments on forming Titanium sheet materials on ISF specialized machines, 

Measuring the forming angle results on these samples; implementing experimental design to build 
regression equations for forming angle of Titanium material sheet; Using the statistical software 
Minitab® 18 to optimize 4-technology-parameters experimental design to find the optimized value of 
these parameters to get  the best formability and we find the maximum forming angle 𝛼
73.069° when 4 technology parameters have the corresponding value:  𝐷 12𝑚𝑚; ∆𝑧 0.3𝑚𝑚; 
𝑣 1000𝑚𝑚/𝑝ℎ; 𝑇 600℃. 

This research is supported by DCSELAB and funded by Vietnam National University Ho Chi 
Minh City (VNU-HCM) under grant number TX2019-20b-01. We appreciate highly the great grant 
from the DCSELAB that contributed all the effort and materials to achieve this research. 
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Study on the design of bamboo – polymer fiber extrusion machine 
 

Nguyen Hoang Hiep, Nguyen Hoàng Quang Huy, Hoang Hai Quang, Hoang Duc Lien,  
Svetlin Antonov, Rositsa Velichkova 

 
Abstract: Nowadays, with the rapid development of composite material technology, scientists 

are increasingly focusing on the development and application of green composites. With the 
remarkable development of addictive manufacturing technology, scientists have also researched the 
creation of wood-polymer fibers used in this technology, initially creating basic products. Currently, 
researchers mainly focus on optimizing technology parameters to create usable wood-polymer 
fibers; studying the mixture of natural fibers together; usage of many types of additives or use 
physical and chemical processes to enhance bamboo-polymer fiber properties. In natural fibers, 
bamboo fibers have many advantages over other wood fibers [2]. Therefore, there are many 
researches using bamboo wood fibers with polymers to create bamboo-polymer fiber. However, the 
research on designing specialized machines for manufacturing bamboo-polymer fibers for additive 
manufacturing technology are not interested jet. Therefore, our research team conducted research 
to to design the specialized machine for manufacturing bamboo-polymer fiber. The research will 
focus on applying the mechanical design process on the specialized machine design for 
manufacturing bamboo-polymer fiber. 

. 
Keywords: Bamboo-polymer fiber, Extruder, mechanical design process, additive 

manufacturing 
 
Introduction Bamboo-Polymer Fiber and Bamboo-Polymer Fiber Extrusion Machine 
Nowadays, with the rapid development of composite material technology, scientists are 

increasingly focusing on the development and application of green composites, applied in both 
industrial and civil sectors. The application of natural wood fibers in the process of creating 
composites with polymers create a new material to combine outstanding features of wood fibers 
such as durability, hardness... and properties of polymers such as water resistance, ductility… [1]. 
With the remarkable development of addictive manufacturing technology, scientists have also 
researched the creation of wood-polymer fibers used in this technology, initially creating basic 
products. Currently, researches mainly focus on optimizing technology parameters to create usable 
wood-polymer fibers; studying the mixing of natural fibers together; usage many types of additives 
or using physical and chemical processes to enhance bamboo-polymer fiber properties. In natural 
fibers, bamboo fibers have many advantages over other wood fibers [2]. Therefore, there are many 
researches using bamboo wood fibers with polymers to create bamboo-polymer fiber. In the research 
[3], the authors have created the bamboo-polymer fiber from raw material, then they also analyzed 
the effect of different ratio of bamboo powder, polymer and additives on mechanical properties of 
samples. In the research [4], the author created the bamboo-polymer fiber from raw material, then 
they investigated the effect of different ratio of bamboo powder and polymer on the surface finish 
and mechanical properties of samples. However, the research on designing specialized machines 
for manufacturing bamboo-polymer fibers for additive manufacturing technology is not found [5]. 
Therefore, the research team conducted research to applied the mechanical design process to 
design the specialized machine for manufacturing bamboo-polymer fiber. The research will focus on 
applying the mechanical design process on the design of the specialized machine for manufacturing 
bamboo-polymer fiber. 

 
Structural Design for Bamboo-Polymer Fiber Extrusion Machine 
2.1 The standard mechanical design process for product [6]: 
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The standard mechanical design process is shown in Figure 1. 
 

 
Figure 1 Standard mechanical design process [6] 

 
2.2. Applied the standard mechanical design process for the Bamboo-Polymer Fiber Extrusion 

Machine [6] 
Conducting the design process from step 1 to step 7 for the Bamboo-Polymer Fiber Extrusion 

Machine design process, we have a General Function as a block diagram as shown in Figure 2.  
 

 
Figure 2 General Function of the Bamboo-Polymer Fiber Extrusion Machine 

 
After that, we analyze the general function to divided them into sub-function. The sub-function of the 
Bamboo-Polymer Fiber Extrusion machine as shown in Figure 3.  
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Figure 3 Sub-Function of the Bamboo-Polymer Fiber Extrusion Machine 

 
Thenceforth, we set up the function map to determine the order, input and output of sub-function 

in Bamboo-Polymer Fiber Extrusion Machine as shown in Figure 4. 
 

 
Figure 4 Function-Flow of the Bamboo-Polymer Fiber Extrusion Machine 

 
We will find some devices that can do the sub-function (example: power supply – AC motor), 

then evaluate and select the most appropriate devices for each sub-function. After that, we group 
these parts that are most beneficial geometrically or can work together. Finally, we get the structural 
diagram of the Bamboo-Polymer Fiber Extrusion Machine as shown in Figure 5.  

The operating principle of the designed machine is: PP Pellets, Bamboo Powder and Additives 
are supplied to the machine by the Feed Hopper System [(1), (2), (3)]. These materials will be 
screening the impurities by using the vibration-mesh (5), measure with the quantitative system and 
are sent to the mixer system (8) before going to extruder cluster. The extruder cluster includes the 
heater component (9), extruder (10), cooling system (11). The vibration-mesh (5), mixer system (8) 
and extruder (10) take the mechanical energy form the AC motor (7) through the mechanical 
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transmission (6). The heater component (9) and the cooling system (11) take the electricity from the 
AC current (7). The working progress of the extruder cluster is inspected by the inspector and 
warning system that has the temperature inspector (using thermocouple) (13), pressure inspector 
(using Pressure Gauge) (14) and Bamboo-Polymer Fiber’s diameter Inspector (using PID System) 
(12). The Bamboo-Polymer Fiber after exit the extruder forming tool, go through the Retrieve 
Bamboo-Polymer Fiber System (15) including the Roller System and Cooling Channel. The designed 
machine also has a Screening and Discharge Waste Module (16), cleaning the area around the 
machine. 
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Figure 5 Structural diagram of the Bamboo-Polymer Fiber Extrusion Machine 

 
Result and Discussion 
After using the mechanical design process for Bamboo-Polymer Fiber Extrusion Machine, we 

obtained 8 clusters as follow: 
1. Material Supply and Screening. Include parts and modules: PP Pellets’ Feed Hopper, Bamboo 

Powder’s Feed Hopper, Additives’ Feed Hopper, PP Pellets’ Vibration-Mesh, Bamboo Powder’s 
Vibration-Mesh, Additives’ Vibration-Mesh, PP Pellets’ Quantitative System, High Speed Mixer 
Module 

2. Mechanical Power Supply. Include parts and modules: AC Asynchronous motor (380VAC) 
and coupling 

3. Mechanical Transmission. Include parts and modules: Gearbox and belt 
4. Other energy supply. Include parts and modules: Hydraulic Circuit, AC circuit 
5. Bamboo-Polymer Fiber Extrusion System. Include parts and modules: Thermal Resistor, 

Extruder Screw, Water Cooling System 
6. Inspector and Warning System. Include parts and modules: Thermocouple, Pressure Gauges, 

PID System 
7. Retrieve Bamboo-Polymer Fiber. Include parts and modules: Roller System and Cooling 

Channel 
8. Screening and Discharge Waste. Include module: Screening and Waste Discharge Module 
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Conclusion 
The research shown an efficient design process to construct a Bamboo-Polymer Fiber Extrusion 

Machine that meets the technical requirements. The designed machine has 8 clusters that can be 
designed, manufactured independently.  
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Effect of sliver opening on neps in rotor spun yarns 
 

Radostina A. Angelova, Daniela Sofronova 
 

The paper presents the dependency of neps in rotor spun yarns (cotton 100%) on variations of 
opening roller speed, teeth inclination of the opening roller and opening of the carded sliver. Three 
types of opening rollers and three levels of opening speed were used to produce 40 tex rotor yarns 
while keeping the other spinning parameters constant. The coefficient of points per fiber was used 
to evaluate the joint effect of opening parameters on the number of neps in the spun yarns  

 
Keywords: rotor spinning, cotton spun yarns, neps, opening roller speed, coefficient of points 

per fiber 
 

Introduction 
Neps are one of the yarn imperfections that determine yarn quality. They are controlled via 

measurements on Uster apparatus. The neps cause yarn breaks during weaving and knitting due to 
the blocking of the holes of the yarn guides. In knitting machines, neps can also block the needle 
hooks, which provokes breaks and holes in the knitted fabric. The neps on the face side of the fabrics 
may cause unprinted or undyed spots that worsen the fabric appearance, especially when dark 
colors are applied.  

Neps in rotor yarns are frequently observed as the carding system is applied in the open-end 
(OE) rotor spinning. The absence of a combing machine allows several neps from the raw material 
to stay in the rotor spun yarns. The winding process is also not used in the OE spinning technology, 
as the rotor yarns are directly winded onto a bobbing. Thus, two essential processes for eliminating 
the neps in the rotor spun yarns – combing and winding – are missing. 

The opening of the sliver is the process in rotor spinning that can positively influence the number 
of neps in the spun yarn [1]. The proper opening reduces the neps and allows the separation of the 
imperfections in the rotor groove. It was reported in [2] that the increment of the opening roller speed 
(from 5000 to 7000 rpm) provoked decrement of the imperfections. Similar were the findings in [3, 
4]. The study in [5] investigated the effect of the opening roller speed on the fibers’ configuration in 
the yarn structure. The response surface methodology was applied in [6] to establish the effect of 
rotor spinning parameters on yarn imperfections and quality. 

Our previous studies investigated the effect of the exit nozzle [7], and the cleaner [8] on the 
properties of rotor spun yarns. The impact of the quality of the slivers and the pre-processing line on 
the quality of rotor yarns was discussed in [9, 10]. The present paper deals with the influence of the 
opening roller in the appearance of neps in rotor spun yarns, applied for knitting and weft threads in 
weaving. Three different angles of the teeth inclination and three different speeds of the opening 
roller were used to spin the rotor yarns from 100% cotton. The influence of the studied parameters 
on the fiber separation was also evaluated. 

 
Types of neps 
Different types of neps can be found in the structure of the cotton rotor yarns. According to the 

source of their appearance, they can be evaluated as: 
 Neps from the plant. Cotton fibers entangle with fragments from the seeds and seed coat. 

The percentage of this type of neps strongly depends on the ginning process. The 
imperfections can be removed during carding and combing if combing is applicable. The neps 
are visible as dark spots in the gray fabric. 
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 Neps from the raw material. Cotton bales contain a different percentage of dead or immature 
fibers, which easily bind in neps. The most effective way to remove these neps are the 
combing machines, which are not part of the technological process in OE rotor spinning. 
Carding machines can remove approx. 60% of all impurities in raw cotton [1]. 

 Neps from mechanical actions in the technological process. The opening line and carding 
machines can remove a significant part of the impurities and defects in raw cotton. However, 
improper machine settings or damaged machine parts can create additional neps in the 
carded sliver [9]. The immature or fine fibers tend to curl up and bend around other fibers, 
forming new neps. 

Large-sized neps (over 1 mm) are the easiest for removing, as the centrifugal forces of the fast 
rotating mechanical parts of the opening and cleaning machines act successfully on them. They are 
usually removed after carding. Medium-sized neps (0.4-1 mm) are more difficult for eliminating and 
some of the neps usually continue to stay in the carded sliver. Small-sized neps (less than 0.4 mm) 
are the most difficult for removing and can be eliminated only after combing. 

Experimental data 
Cotton fibers with 201 mtex mean linear density, were used for the study. The slivers were 

prepared on a Rieter’s Automated Line, a fully automatic production line from bale to finished draw 
frame sliver. The slivers (3.7 ktex linear density, 20.16 mm mean fiber length and 26.54 mm staple 
fiber length) were fed to a BD 200 RN rotor-spinning machine. The linear density of all rotor yarns 
was 40 tex, and the twist was set to 725 m-1 

Three different angles of the teeth inclination of the opening roller were tested: 0o (OK61 for 
cotton blends with chemical fibers, 452 teeth), 9o (OK37 for chemical fibers, 390 teeth) and 23o 
(OK40 for cotton fibers, 576 teeth). Three opening roller speeds were used to open the slivers: 6000, 
7000 and 8000 rpm. The speed of the rotor was kept constant: 36000 rpm. 

The neps in the rotor yarns (+280%) were tested using Uster Tester 3, with measurement speed 
of 400 m/min. Samples from three different bobbins were tested, and the average values were 
determined.  

To evaluate the fiber separation in each rotor yarn, the number of points per fiber Cppf was 
calculated according to the formula [2]:  

𝐶 10  , 

where n is the speed of opening roller [rpm]; pt is the number of teeth on the surface of the opening 
roller; vf is the speed of the sliver feed [m/min], nt

f is the fiber linear density [tex]; nt
s is the sliver 

linear density [tex], and L is the mean fiber length [m].  
Results and discussions 
Figure 1 presents microscopic images of neps in the cotton blend, used for spinning the rotor 

yarns. Figure 2 shows neps in microscopic pictures of the produced rotor yarns. Figure 3 illustrates 
neps, observed in knitted fabrics, obtained using rotor spun yarns.  
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Fig. 1 Microscopic pictures of neps in the carded sliver 
 

Figure 4 presents the results for the measured neps in the spun yarns. The results obtained 
show that the type of teeth and their inclination is much more important than the speed of the opening 
roller. The best results, concerning the number of the neps per kilometer in the spun yarn, are 
obtained with the opening roller OK61 with 0o inclination of the teeth, suitable for cotton blends with 
chemical fibers. Unexpectedly, the opening roller OK40 with 23o inclination of the teeth gave worse 
results, though this type of opening roller is designed for pure cotton blends. The application of the 
OK37 opening roller for chemical fibers (teeth inclination of 9o) led to the highest number of neps in 
the tested yarns.  
 

Fig. 2 Microscopic pictures of neps in the rotor spun yarns 
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Fig. 3 Microscopic pictures of neps in knitted fabrics 
 

The change of the opening roller speed did not provoke statistically proven differences between 
the number of the neps in the yarns, produced with the same opening roller type. 

The calculated coefficient of points per fiber Cppf for each of the studied regimes is shown in Fig. 
5. The most effective opening of the sliver was assured by the opening roller, meant for cotton blends 
(23o teeth inclination). The opening roller type that gave the lowest results for neps in the yarn (0o 
teeth inclination) is on the second place. In fact, this type of opening roller (OK61), working with 7000 
rpm and 8000 rpm gave similar results for Cppf as the OK40 opening roller, working with 6000 rpm. 
The opening roller, designed for chemical fibers, assured lowest values of the opening of the carded 
sliver. 

Obviously, the increment of the opening roller speed from 6000 rpm to 7000 rpm and 8000 rpm 
led to increased Cppf. However, the increment of Cppf cannot be an end in itself, because the studies 
in [5, 6] show that the increment of the opening roller speed leads to in deterioration in yarns strength 
due to fiber breaks. 

 

 
Fig. 4 Effect of teeth inclination angle and opening roller speed on the number of neps in the rotor 

spun yarns 
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Fig. 5 Effect of teeth inclination angle and opening roller speed on the opening of the carded sliver 

 
Conclusions 
We have investigated the effect of the opening roller speed, the angle of the teeth inclination of 

the opening roller and the sliver opening effect on the number of neps in rotor spun yarns made of 
cotton 100%.  

It was found that the type of opening roller had a more significant effect on the neps in the yarn 
than the speed of the opening roller. The highest opening effect of the sliver was obtained using 
opening roller speed of 8000 rpm and using the opening roller type for cotton fibers, followed by the 
opening roller type meant for blends of cotton with chemical fibers. 

Best results concerning the number of neps per kilometer in the rotor yarn were obtained using 
the opening roller for blends of cotton and chemical fibers. This result could be addressed to the joint 
effect of the teeth inclination and the opening effect. It can be assumed that the highest opening 
(highest Cppf), obtained by using opening roller for cotton blends, leads to unwanted effects (e.g. 
fibers breaking) that precondition neps formation.  
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Изследване на влиянието на натиска върху коефициентите на триене 
на тъкани, изработени от естествена коприна 

 
Райка Чингова, Диана Германова-Кръстева, Сашо Александров, Умме Капанък 

 
С помощта на уред MXD-02 на фирма Labthink, Китай, са определени коефициентите 

на триене при покой и движение на тъкани от естествена коприна. Изследвано е 
влиянието на големината на нормалния натиск върху коефициентите на триене. 
Проведени са опити в различни посоки на относително движение на тъканите: основни 
спрямо основни нишки и основни спрямо вътъчни нишки. Направен е анализ на получените 
резултати. 

 
Ключови думи: триене при покой и при движение, адхезия, сцепление, натиск, тъкани от 

естествена коприна 
 

Investigation of the Pressure Influence on the Coefficients of Friction 
of Fabrics Made from Natural Silk 

 
Rayka Chingova, Diana Germanova-Krasteva, Sasho Aleksandrov, Umme Kapanyk 

 
Using the MXD-02 of Labthink, China, the static and dynamic coefficients of friction of silk fabrics 

are determined. The influence of the normal pressure on friction coefficients is investigated. 
Experiments have been conducted in different directions of relative fabrics' movement: warp towards 
warp threads and warp towards weft threads. An analysis of the results is made. 

 
Keywords: static and dynamic coefficients of friction, adhesion, traction, pressure, fabrics from 

natural silk 
 

Въведение 
Чистото триене се описва със закона на Амонтон, съгласно който триещата сила 𝑇 е 

пропорционална на нормалния натиск 𝑁 и коефициентът на пропорционалност 𝜇 се нарича 
коефициент на триене: 

𝑇 𝜇. 𝑁.                                     (1) 

Както се вижда от формулата, силата на триене не зависи от размера на контактната площ 
между двете тела, а единствено от нормалния натиск. 

При текстилните материали триенето е съпроводено с възникване на адхезионни сили А, 
при което коефициентът на триене се изразява чрез закона на Амонтон-Кулон: 

𝜇
Т

.                                     (2) 

При значителни адхезионни сили, той може да заема стойности и над 1. 
Коефициентът на триене 𝜇 може да бъде статичен 𝜇ст (при покой) и динамичен 𝜇дин (при 

относително движение на двете триещи се повърхности). 
Изследването му за текстилната практика е от съществено значение за случаи като:  

накатаване на тъкани, кроене на многослоен текстил и последяващо разделяне, опаковане и 
складиране на тъкани и готови облекла и др. 

Редица автори [1, 2, 6], включително и настоящият авторски колектив [8-10], са 
изследвали коефициентите на триене на различни тъкани, различаващи се по състав, 
структура, заключителна обработка и др.  
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Вероятно поради малкия обем на производство на тъкани от естествена коприна (ЕК) в 
световен мащаб (в сравнение с други материали като памук, полиестер, вискоза, вълна и т.н.), 
в литературата не се намират актуални данни за коефициентите им на триене. 

Затова целта на представеното изследване е определяне на статичните и динамичните 
коефициенти на триене на тъкани от ЕК, като се изследва влиянието на силата на натиск и на 
посоката на триене на повърхнините. 

Използвани материали 
За изследването са подбрани 4 тъкани от ЕК, производство на фирма “Свила“ АД, 

Хасково. Тъканите са с различни структури, показани на Фиг. 1. 

 
а) Бойка б) Гергана 

в) Вероника г) Неда 

Фиг. 1 Структура на изследваните тъкани 
 

Характеристиките на тъканите са представени в Табл. 1. 
Таблица 1

Характеристики на изследваните тъкани от естествена коприна 
№ Артикул Площна маса, 

g/m2 
Линейна плътност, tex Гъстина, н./dm
основа вътък основа вътък

1 Бойка 76 31 31 х 3 1660 350 
2 Гергана 80 31 31 х 2 / 89 1550 175 / 175 
3 Вероника 170 31 62,5 2060 200 
4 Неда 140 31 62,5 980 195 
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Методика на изпитване 
За определяне на коефициентите на триене е използван уреда MXD-02 на фирма 

Labthink, Китай (Фиг. 2). 
 

Статичният коефициент се определя от 
силата, отчетена в 16-тата секунда от началото 
на теста, тъй като в този момент металната 
нишка, свързваща силоизмерителя и блокчето, 
се изправя и започва плъзгане на блокчето. 
Динамичният коефициент се определя от 
средната стойност на измерените триещи сили 
след 16-тата секунда (Фиг. 3). 

Тестерът позволява работа по различни 
стандарти, като изследванията са проведени 
съгласно БДС EN ISO 8295:2006. Триенето се 
извършва тъкан в тъкан, блокчето е с маса 200 
g, а скоростта на плъзгане – 100 mm/min. 

За определяне влиянието на силата на 
натиск върху коефициентите на триене върху 
блокчето се поставят допълнителни тежести. 
Извършени са измервания при натиск от 200 g 
(без допълнителна тежест), 300 g и 400 g. 

 
 

 

 

Фиг. 3 Изменение на силата на триене във времето 

 

Експериментална част 
За всяко изпитване се подготвят по 2 образеца. Единият образец е с размери 80 х 200 

mm. Той се изрязва, като по-дългата страна се разполага по посока на основните нишки. 
Поставя се с лицевата страна нагоре върху подвижната плоча 2 и се захваща чрез 
притискащата клема 5. Вторият образец се изрязва с размери 120 х 120 mm. Той се захваща 
с помощта на пружини към плъзгащото се блокче 4 с лицевата страна навън. Провеждат се 
две измервания: в първия случай образецът се поставя така, че триенето да се извършва по 
посока на основните нишки, а във втория – по посока на вътъчните нишки. 

За всеки материал са извършени по три измервания, като средните стойности са 
представени в Табл. 2. 
  

1. Силоизмерителен сензор; 2. Подвижна 
плоча; 3. Капак; 4. Плъзгащо се блокче; 5. 

Притискаща клема; 6. Направляваща релса; 
7. Контролен панел; 8. LCD дисплей; 9. 

Микропринтер 

Фиг. 2 Общ вид на уреда MXD-02 
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Таблица 2
Стойности на коефициентите на триене при покой и при плъзгане 

Артикул Сила на 
натиск, gf 

При покой  При плъзгане 
ОЛС-ОЛС ОЛС-ВЛС ОЛС-ОЛС ОЛС-ВЛС 

Бойка 200 0,333 0,410 0,292 0,360 
300 0,450 0,586 0,412 0,521 
400 0,582 0,759 0,530 0,674 

Гергана 200 0,453 0,650 0,494 0,395 
300 0,637 0,729 0,589 0,623 
400 0,837 0,883 0,774 0,773 

Вероника 200 1,148 1,190 0,904 0,928 
300 1,438 1,486 1,184 1,211 
400 1,640 1,742 1,387 1,467 

Неда 200 1,054 1,167 0,991 0,993 
300 1,151 1,434 1,106 1,284 
400 1,241 1,567 1,279 1,450 

Забележка: ОЛС – основа лицева страна; ВЛС – вътък лицева страна. 
 

Резултатите са представени графично на Фиг. 4 ÷ 11. 

Фиг. 4 Коефициент на триене при покой 
за артикул Бойка 

Фиг. 5 Коефициент на триене при плъзгане 
за артикул Бойка 

Фиг. 6 Коефициент на триене при покой 
за артикул Гергана 

Фиг. 7 Коефициент на триене при плъзгане 
за артикул Гергана 
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Фиг. 8 Коефициент на триене при покой 
за артикул Вероника 

Фиг. 9 Коефициент на триене при плъзгане 
за артикул Вероника 

Фиг. 10 Коефициент на триене при покой 
за артикул Неда 

Фиг. 11 Коефициент на триене при плъзгане 
за артикул Неда 

 
Анализ и изводи 
В резултат на проведеното изследване могат да се направят следните изводи: 
 Определени са коефициентите на триене при покой за тъкани от естествена коприна, 

като в зависимост от структурата и посоката на триене те се изменят в границите от 0,333 до 
1,742. 

 По-високи коефициенти на триене се наблюдават при тъканите с по-гладка структура, 
като Вероника и Неда, тъй като при тях контактната зона е по-голяма. 

 По отношение на взаимното разположение на тъканите, силите на триене са по-големи 
при успоредно разположение на основните нишки от едната тъкан спрямо вътъчните нишки 
от другата тъкан. Този резултат е очакван и се потвърждава и от други изследвания [10]. 
Разликите между двете посоки са по-значими при по-релефните тъкани като Бойка и Гергана, 
където има ясно изразени вътъчни ефекти.  

 Коефициентите на триене при движение (плъзгане) логично са по-ниски от тези при 
покой и варират в границите 0,292 ÷ 1,467. 

 Влиянието на структурата и посоката на относително движение на тъканите върху 
коефициентите на триене при плъзгане е аналогично на това при покой. Причината отново е 
по-голямата контактна повърхност. 

 Очаквани са резултатите за влиянието на силата на натиск върху коефициентите на 
триене при покой и при движение, т.е. че при увеличаване на натиска коефициентите на 
триене растат. Това, което обаче прави силно впечатление, е, че зависимостите са силно 
линейни. Изведените линейни регресионни уравнения (Фиг. 4 ÷ 11) имат изключи-телно 
висока степен на съвпадение – практически, а в някои случаи и фактически равни на единица. 



Дизайн и технологии за облекло и текстил  357 

Това означава, че деформацията е еластична и се подчинява на закона на Хук, което в общия 
случай за текстилните материали, които са полимери, не е вярно. Тук причината следва да се 
търси в строежа на фиброиновата нишка и факта, че тя гладка и с висока обемна плътност. 
Липсата на къдравини и дублирането на няколко грежни нишки за получаването на коприна с 
желана линейна плътност води да формирането на плътна структура на нишката. Това, 
заедно с високите гъстини по основа и по вътък, води до формирането на тъкан с подобно 
поведение. 

 
Заключение 
Получени са нови данни за статичните и динамични коефициенти на триене на тъкани от 

естествена коприна. Потвърдени са тенденции за влиянието на посоката на триене, 
установени за тъкани с други структури и състав. Установено е, че изследваните копринени 
тъкани увеличават коефициента си на триене пропорционално на нормалния натиск. Това е 
в сила, както за статичния така и за динамичния коефициент на триене. 
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Влияние на количеството наноразтвор и броя на пранетата на текстилни 
платове върху сумарния индекс на еднопосочен транспорт 

 
Михаил Панчев 

 
В статията са представени резултатите от изследвания за влиянието на 

количеството наноразтвор, нанесен върху лицевата страна на текстилни платове за 
придаване на водо- и маслоотблъскване и броя на изпиранията върху сумарния индекс на 
еднопосочен транспорт. Чрез използване на оптимален композиционен план са изведени 
регресионни уравнения, описващи връзката между изследваните фактори и сумарния 
индекс на еднопосочен влаготранспорт. 

 
Ключови думи: наноразтвор, режим на пране, сумарен индекс на еднопосочен 

транспорт.  
 
Impact of the nanosolution quantity and the washing cycles on the accumulative 

one-way transport index of textile fabrics 
  

Mihail Panchev 
 

The article presents the results of studies on the influence of the amount of nanosolution applied 
on the face of textile fabrics for water and oil repllency and the number of washing cycles on the 
accumulative one-way transport index. By using an optimum compositional plan, regression 
equations are derived, describing the relationship between the factors examined and the one-way 
transport index. 

 
Keywords: nanosolution, washing, accumulative one-way transport index.  
 
Въведениe 
Текстилните платове, които се използват за работно облекло се подлагат на различни 

заключителни обработки, за да придобият нови или подобрят съществуващите свойства. 
Една от най-разпространените обработки е за водо- и маслоотблъскване. Тя се прави с 
флуоросъдържащи полимери или наноразтвори, съдържащи SiO2. Когато се използват 
полимери, те най-често се нанасят по метода на пълно напояване [1], а при наноразтворите 
нанасянето става чрез напръскване. При пълно напояване текстилния материал трябва да не 
пропуска влага както от лицевата, така и от опаковата страна. Когато се използва 
наноразтвор, нанасянето е едностранно, обикновено от лицевата страна на плата и тогава 
ефектът на задържане се проявява само от тази страна. Като недостатък на наноразтворите 
може да се отбележи, че ефектът от обработката с тях е временен. Производителите на тези 
препарати гарантират дълготрайност на обработката до 20 изпирания [6]. 

От проведени предишни изследвания бе установено, че с използването на текстилен 
принтер значително се намалява разходната норма на използвания наноразтвор [2,3]. Това 
доведе до поставяне на нови задачи, свързани с дълготрайността на обработката. От 
направените последни изследвания се установи, че при различно количество нанесен 
наноразтвор придадените свойствата се запазват дори и след двайсетото изпиране [4]. Това 
дава основание да се очаква запазване на постигнатия ефект и след повече от 20 пранета. 

Целта на разработката е да се установи влиянието на количеството нанесен наноразтвор 
и броя на изпиранията върху запазването на ефекта, като се изследва сумарният индекс на 
еднопосочен влаготранспорт. 
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За постигане на целта се поставят следните задачи: 
 Да се извърши контролирано нанасяне на наноразтвор върху избраните платове с 

текстилен принтер; 
 Да се определи промяната на сумарния индекс на еднопосочен влаготранспорт 

при различното количество нанесен наноразтвор пред провеждане на пранетата; 
 Да се изведе математически модел, описващ влиянието на количеството нанесен 

наноразтвор и броя на пранетата върху сумарния индекс на еднопосочен 
транспорт, като се използва оптимален композиционен план; 

 Да се анализират получените резултати. 
 
Експериментална част  
Експериментите се осъществяват на два материала, използвани за работно облекло. 

Техните характеристики са представени в Таблица 1.  
Таблица 1 

Характеристики на изследваните тъкани 
Материал Площна 

маса, 
g/m2 

Гъстина, н./dm Състав Линейна 
плътност, tex 

Сплитка 

Po Pв Tt,o Tt,в 
Проба 1  220 460 270 П/ПЕ 67/33 28 28 Кепър  
Проба 2 220 320 250 П 100% 46 46 Лито 

 
Определянето на началните (референтни) стойности на сумарния индекс на еднопосочен 

транспорт се осъществява, като от двата вида материал се изрязват по 12 проби. Те се 
разделят на четири групи, като тези от първа група не се обработват. За останалите групи 
върху лицевата страна на тъканта се нанася съответно 10, 15, 20 ml/m2 наноразтвор.  

Нанасянето на наноразтвор за придаване на водо- и маслоотблъскване се извършва с 
помощта на принтер за печатане на текстилни изделия Texjet plus. След нанасяне на 
определеното количество емулсия, платовете се оставят да изсъхнат. Сушенето се извършва 
съгласно БДС EN ISO 6330:2012, точка 10.1.1. 

Сумарният индекс на еднопосочен транспорт (R) се определя с уред Moisture Management 
Tester (MMT) [5] съгласно формулата: 

𝑅
𝐴𝑏𝑜𝑡𝑡𝑜𝑚  , 𝑚𝑚 /𝑠 ;     (1) 

Където: 𝐴  e площта на омокряне на долната повърхност, mm2; 
  𝐴  – площта на омокряне на горната повърхност, mm2; 
  t – общото време за изследване на пробата, s. 
За извеждане на математически модел, който да описва влиянието на количество на 

нанесения наноразтвор и на броя на пранетата върху индекса на влаготранспорт са 
проведени опити, като изследваните фактори са променяни на три нива. Натуралните и 
кодирани стойности на съответните нива са представени в Таблица 2. 

Таблица 2 
Натурални и кодирани стойности на изследваните фактори 

Нива на факторите Х1 [ml/m2] Х2 [бр.] Кодирана стойност 
Xoi - Ji 10 15 -1 
Xoi + Ji 20 25 1 

Хoi 15 20 0 
 
Където: Х1 е количество на нанесения наноразтвор; 

Х2 – броят на пранета. 
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След определянето на кодираните стойности и комбинирането им съгласно плана на 
експеримента се обработват три групи проби от по девет образеца, на които се нанася 
наноразтвор 10, 15 и 20 ml/m2. След това пробите се сушат по указания по-горе стандарт.  

Текстилните материали се перат съгласно БДС ISO 6330:2012, на еталонна перална 
машина тип А1, с режим на пране със следните характеристики:  

маса на изпитваните проби  2 kg; 
количество на перилен препарат 20 g; 
температура     40 оС; 
модул на банята М   1:8; 
продължителност на пране t  15 min. 
За осигуряване на условията на пране съгласно БДС в пералната машина се добавя още 

плат, от който са изрязани пробите, до достигане на необходимото количество. 
След като платът е изпран, пробите се плакнат съгласно БДС ISO 6330:2012, по следната 

схема: 
Таблица 3 

Плакнене на пробите 

1- во плакнене 2- ро плакнене 3- то плакнене 4- то плакнене 

М t [min] c [min] М t [min] c [min] М t [min] c [min] М t [min] c [min] 

1:7 3 -- 1:7 3 -- 1:7 2 -- 1:7 2 5 
 
Където: с е центрофуга. 
 
Резултати  
На Фиг. 1 са представени първоначалните стойности на сумарния индекс на еднопосочен 

транспорт, след обработката с 10,15, 20ml/m2 наноразтвор. Нулевата стойност е референтна 
(необработен проби). 

 

 
Фиг.1. Сумарен индекс на еднопосочен транспорт на пробите преди пране 

 
С нарастване на количеството наноразтвор, използвано за постигане на ефект за водо- и 

маслоотблъскване, се достига до намаляване на сумарния индекс на еднопосочен транспорт 
за материал 1 с девет пъти, а за материал 2 – осем пъти, като крайната стойност която се 
получава и за двете проби е R = 100 mm2/s. Тази стойност отговаря на слабо омокряне и 
влаготранспорт. 
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Таблица 4 
Резултати от измерванията 

Проба 1  Проба 2 

№ X1 X2 Y № X1 X2 Y 

1 -1 -1 459 1 -1 -1 341 

2 1 -1 528 2 1 -1 428 

3 -1 1 533 3 -1 1 343 

4 1 1 537 4 1 1 437 

5 1 0 504 5 1 0 404 

6 -1 0 422 6 -1 0 322 

7 0 1 555 7 0 1 400 

8 0 -1 575 8 0 -1 398 

9 0 0 494 9 0 0 395 
 

 
На Таблица 5 са представени коефициентите на регресионното уравнение и проверката 

за тяхната значимост. 
Таблица 5 

Регресионни коефициенти и проверка за значимост 
Проба 1  

b0 = 502,77 S2(b0) = 20,55 tTS(b0) = 19,50 
b1 = 25,83 S2(b1) = 6,16 tTS(b1) = 10,68 
b2 = 10,49 S2(b2 )= 6,16 tTS(b2) = 10,68 
b12 = -16,25 S2(b12) = 9,25 tTS(b12) = 13,08 
b11 = -44,16 S2(b11) = 18,5 tTS(b11) = 18,50 
b22=  57,83 S2(b22) = 18,5 tTS(b22) = 18,50 

Проба 2 
b0 = 385,99 S2(b0) = 13,88 tTS(b0) = 16,03 
b1 = 43,83 S2(b1) = 4,16 tTS(b1) = 8,78 
b2 = 2,16 S2(b2) = 4,16 tTS(b2) = 8,78 
b12 = 1,75 S2(b12) = 6,25 tTS(b12) = 10,75 
b11 = -18,49 S2(b11) = 12,50 tTS(b11) = 15,21 
b22 = 17,50 S2(b22) = 12,50 tTS(b22) = 15,21 

 
Както се вижда в Таблица 5, значими коефициенти са: 

b0, b1, b11 и b22,       (проба 1) 
b0, b1, b11 и b22       (проба 2) 

 
След отпадане на незначимите коефициенти регресионният модел придобива вида: 

у = 502,77 + 25,83х1 – 16,25х1х2 – 44,16х1
2  (проба 1) 

у = 386,00 + 43,83х1 – 18,50х1
2 + 17,50х2

2   (проба 2) 
 
Направена е проверка за адекватността на модела по Фишер, при което се установи, че: 
 

Ft = 19,25 ˃ Fr = 13,21      (проба 1) 
Ft = 19,25 ˃ Fr = 17,92      (проба 2) 

Следователно и двата модела са адекватни. 
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Графично повърхнината, описвана от двата модела, е представена на Фиг.2. За 
изчертаването й е използвана програмата MATLAB 2015b.  

Представените графики ясно показват, че с нарастване на броя на пранетата 
предаденият ефект на водо- и маслоотблъскване намалява (нараства сумарният индекс на 
еднопосочен транспорт). Независимо от това, значителна част от водоотблъскващият ефект 
се запазва, тъй като индексът не достига до измерените референтни стойности за 
необработените проби (за материал 1 R = 900 mm2/s и за материал 2 R = 800 mm2/s).  

 
Проба 1 Проба 2 

 

Фиг.2 Влияние на количеството нанесен наноразтвор и броя на пранетата върху сумарния 
индекс на еднопосочен влаготранспорт 

 
Също така прави впечатление, че при проба 1 стойностите за еднопосочен транспорт са 

по-големи от тези на проба 2. Тези резултати биха могли да се обяснят със следните факти: 
 В състава на плата на проба 1 има полиестерни влакна. Те са с по-малка 

водопоглъщаща способност от памучните; 
 Линейна плътност на преждата, изграждаща тъканта на проба 1, е по-ниска, т.е. 

имат по-висока специфична повърхност, по която се извършва влаготранспорта; 
 Прекръстосването на нишките при сплитка кепър дава възможност осигурява по-

големи плавания, които благоприятстват влагопреноса. 
 
Изводи 
От проведените експериментални изследвания за установяване на връзката между 

количеството нанесен наноразтвор върху два вида тъкани за придаване на свойството водо-
и маслоотблъскване и броя на изпиранията на текстилни платове могат да се направят 
следните изводи: 

1. Има пряка зависимост между количество нанесен наноразтвор и сумарния индекс на 
еднопосочен транспорт. При използване на 20 ml/m2 наноразтвор R = 100 mm2/s, което 
отговаря на слаба стойност на омокряне. 

2. По-добри показатели относно ефекта на водоотблъскване и по-ниски стойности на 
сумарния индекс на еднопосочен транспорт се наблюдават при проба 2, с химичен 
състав от 100% памук. 

3. Линейната плътност на преждите и сплитката на тъканта оказват влияние върху 
индекса на еднопосочен влаготранспорт.  

4. И при двата вида материал пранетата оказват силно влияние върху ефекта на 
обработката, оценен чрез сумарния индекс на еднопосочен влаготранспорт. 
Независимо от това, дори след 25 пранета защитното покритие не е премахнато 
напълно. Сумарният индекс на еднопосочен влаготранспорт запазва нива от 400 – 500 
mm2/s. 
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A comparative analysis of the capabilities of digital embroidery software 
products 

 
Daniela Sofronova, Radostina A. Angelova 

 
In this paper, a comparative analysis of the capabilities of four leading software products for 

programming of embroidery machines was made. The implemented features in each software are 
systematized on a modular principle, and the innovations in the machine embroidering process are 
highlighted. 

 
Keywords: software, digital embroidery, Wilcom's EmbroideryStudio e4, Melco's DesignShop 

V10, Janome's Artistic Digitizer, Brother's PE-DESIGN 
 
Introduction 
The world’s leading manufacturers of industrial embroidery machines like Melco USA, Wilcom 

Australia, ZKF Germany, Tajima Japan, and others are continuously improving the machine’s 
constructions as well as their software products [1]. Besides, an improvement of the existing libraries 
is made, and some new features and applications are developed. For example, the web-based 
application in EmbroideryStudio, which enables online visualization of designs on cloth and other 
fabrics for client inspection before machine embroidering [1].  

In the literature and the internet have been published researches on the types of stitch rows [1, 
5, 6, 10], defects [3, 4, 12, 13] and techniques in machine embroidery [2, 7, 8, 9, 11], but there is 
lack of in-depth analysis for the software capabilities in regard to: tools for digitizing and editing the 
objects and contours, a variety of stitch rows, control on jump stitches, processing and/or creation of 
sketches, visualization and simulation of embroidery process, a variety of file formats for the machine 
program, work with decorative elements and etc. 

The digitizing process is an essential step in embroidery production because one part of the 
defects is due to inaccuracies and mistakes in the object’s differentiation and the type of stitch rows. 
Possible defects and their causes are systematized and described in detail in [4]. 

Therefore, the purpose of the present work is to compare the capabilities of four software 
products of world-leading embroidery machine manufacturers in terms of wide-ranging, fast, intuitive 
and precision embroidery digitizing, based on the embedded tools.  

 
Control of embroidery automats 
The control of the embroidery automats like the other types of computer numerical controlled 

machines is based on a microprocessor. It receives information as a sequence of instructions, called 
program, and sends commands to the motors for driving the carriage and the embroidery head. 
Separately performs feedback control by monitoring the positions of the end effectors through a 
sensor system and sends adjustment signals. A schematic diagram of the logic of the embroidery 
machine’s work is illustrated in Figure 1. It can also be seen from, that the controller sends data to 
an output device (display), which is the communication channel with the user and provides useful 
information relating to the embroidering.  

The program is created by software that is most often developed by the manufacturer of the 
embroidery machine. But unlike some other textile machines (in knitting and weaving technologies) 
embroidery digitization software allows generation of machine files for several different embroidery 
machines, which enhances the competition in the sector. Therefore, manufacturers are continually 
striving to develop their products, applying the latest advances in communications and software 
sciences.  
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Figure1. Scheme of the work’s logic in embroidery machines 

 
Analysing state of the art in the software for digitizing embroidery 
To compare the embroidery digitizing process, different software products are selected, 

developed for both industrial embroidery machines and machines for small production (workshops). 
The authors point to Wilcom's EmbroideryStudio e4, Melco's DesignShop V10, Janome's Artistic 
Digitizer, and Brother's PE-DESIGN, the interfaces of which are shown in Figure 2. Software 
packages that offer free versions on the market are not included in the research, as their capabilities 
are usually quite limited.  

 

a) b) 

c) d) 
Figure 2. Interface of sotware for digitizing embroidery, а) EmbroideryStudio e4.2, b) DesignShop 

v10, c) Artistic Digitizer, d) PE DESIGN v10 [14-17] 
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To perform the comparison, the basic tools of the selected programs were divided into nine 
modules. These modules were systematized by the present authors and shown schematically in 
Figure 3.  

Module 1: Working with raster and vector images. It aims to insert already made raster and 
vector images for automatic or manual digitizing with or without pre-processing, such as reducing 
colour, enhancing contour lines, removing the background, etc. Only in EmbroideryStudio e4.2, a 
CorelDraw graphics application is implemented, which makes the work easier and gives the users a 
high level of opportunities to develop their design ideas. 

 

 

 

Figure 3. A block diagram with basic modules in embroidery software 
 
Module 2: Geometric primitives. Editing and arranging objects. Digitizing the geometric 

primitives, setting the colors, editing and arranging them in the work field and the elaboration order 
are the performed activities in Module 2. Digitization, in general, can be divided into automatic or 
manual digitizing. By automated digitizing the program recognizes the object as areas and contours 
and assigns them default stitch rows and parameters, which should be changed subsequently. All 
four software products have a sufficient set of features that make digitization easy and fast. The 
module in all studied software has been refined by incorporating new features, borrowed from vector 
image editting and parametric modeling softwares, to mention only: drawing geometric auxiliary 
primitives without generating a stitch row; additional geometric primitives such as a star, a polygon, 
a trapeze, a semicircle, editing the form with adding or deleting points and / or modifying it in a Bézier 
curve, automatically rearranges the objects in production order, following the rule for shortest way 
or least jump stitches. 

Module 3: Letters and monograms. The work with them is similar to that with objects. With all 
reviewed software the next features can be setting and editing: the direction, in which the letters are 
located (straight line, smooth curve line, circle, ellipse), small and/or capital letters, font selection, 
gradient filling, bold, height, width, spacing between the letters, a mirror image in both directions, the 
location of letters along the baseline (top, bottom, middle), etc. A single letter of the text or all letters 
together could be modified. The software products differ by the variety of art templates and fonts 
(over 200 for EmbroideryStudio e4.2, over 160 for DesignShop, 100 for PE Design Next, and 60 for 
Artistic Digitizer), as well as pre-visualization of the text for each font, which facilitates and speeds 
up the choice. The DesignShop has a custom font editor. 

Module 1

Working with raster and vector 
images

Module 2

Geometric primitives. Editing and
arranging objects

Module 3

Letters and monograms

Module 4

Stitch rows

Module 5

Aplique

Module 6

Travelling through objects

Module 7

Embroidery visualization

Module 8

Embroidery simulation

Module 9

Direct connection with the 
embroidery machine(s)
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Module 4: Stitch rows. This is one of the main modules in the programs that allows 
choosing/changing all types of stitch rows applied in the digitization of an embroidery: fill, contour, 
compensatory stitches, underlay, jump and lock stitches. For all reviewed programs there is an 
improvement in the ability for editing and optimizing the jump stitches, automatically removing 
stitches when overlapping two or more objects, input of author's motifs, manually adding stitch 
directions, converting an area object with fill stitches into contour and vice versa, new contour 
stitches, new embedded motifs. With EmbroideryStudio e4.2 and DesignShop V10 the selected 
pattern can follow a variable width contour and can adapt its size to the current width – see Figure 4 
a. There are also new strategies for filling objects: with a continuous smooth curve line, where the 
distance between points could be controlled together with the distance of the offset lines from the 
contour line; spiral, concentric, radial and filling type net with 3D effect (Figure 4 b, c, d and e). 

 

  

a) b) c) d) e) 
Figure 4. New stitch rows, a) motif, following contour with variable width, b) strategy of filling with a 

smooth curve line, c) spiral fill, d) radial fill, e) stitch-filling type net with 3D effect 
 
In addition, all studied software packages have the offset tool, which is similar to those, used in 

graphics programs. EmbroideryStudio e4.2 and DesignShop also have the option of automatically 
shape the corners of the objects by selecting several approaches. All these innovations contribute 
to the faster and more accurate digitization of embroidering.  

Module 5: Applique. The four software products also offer a programming module for applique 
without any significant differences. The type of applique, both type and parameters of the stitch rows 
could be set in all of them.  

Module 6: Travelling through objects. All software products offer an option to go through the 
embroidery design in various ways: following one side to the end, through selected objects, sections 
or colours, jump stitches, through 1000, 100, 10 and 1 stitch. 

Module 7: Embroidery visualization. The visualization of the embroidery has also been 
developed further and has comparatively equal opportunities in all reviewed programs. The 
embroidery design can be represented in four different ways: realistic (3D), with stitch rows (2D), 
with lines (no stitches), and with puncture points of the needle. Design visualization as a line is 
applied to evaluate the value of the compensatory stitches, and the choice of needle puncture points 
is appropriate, for example, by dividing the object into components. In addition, visualization only for 
object selections is feasible, all other objects being invisible. Display only for objects with the same 
colour is also possible, which allows easy colour change with a single button press 
(EmbroideryStudio e4.2). A useful feature is also the visualization of jump stitches, an example of 
which is presented in Figure 5. Thus, the user is more oriented in the embroidering process itself 
and can control the location and number of jumps, which is a prerequisite for achieving higher 
embroidery quality. 

Only EmbroideryStudio e4.2 has a visualization of the embroidery design on a textile product, 
but all of the reviewed software products have visualization on a fabric. 

 

 
Figure 5. Visualization of jump stitches with EmbroideryStudio e4.2 [14] 
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Module 8: Embroidery simulation. Besides the visualization of the embroidery design, the 
programs can also simulate the embroidering process itself. Thus, the user gets a complete picture 
of the sequence of machine motions. In turn, it makes it easier to detect faults in the digitization step. 

Module 9: Direct connection with the embroidery machine. In all four software products, the 
program can be loaded in three different ways: directly with cable connection, directly via a wireless 
connection, and indirectly with portable memory USB. Besides, the programs generate an 
embroidery design report that includes information about the number of stitches, machine time, 
number and type of colours, number of colour shifts, etc. 

Table1. 
Comparison of the capabilities of the embroidery software products 

                                                                               Software 
Capabilities about 

Wilcom Melco Janome Brother 

Digitizing processing speed VVV VVV VV VV 
variety of stitch rows VVV VVV VVV VVV 
variety of motifs VVV VVV VVV VVV 
processing of images VVV VVV VV VV 
creating images VVV VV - - 
variety of fonts VVV VVV VV VV 
creating your own motifs and fonts VV VVV - - 
sequins, stones, etc. decorative 
elements 

VVV VVV VV VV 

Visualization VVV VVV VV VV 
Simulation VVV VVV VVV VVV 
Connection with 
machines 

direct with cable connection VVV VVV VVV VVV 
direct with Wi-Fi VVV VVV VVV VVV
indirectly with portable memory USB VVV VVV VVV VVV 
barcode scanner VVV VVV - - 
embroidery data sheet VVV VVV VVV VVV 
variety of machine type files VVV VVV VVV VVV 

Preparation of 
order document 

detailed order sheet and preview of 
embroidery design on textile product 

VVV - - - 

Training blog, news and video lessons in 
software 

VVV VVV - - 

blog, news and video lessons in 
internet 

VVV VVV VVV VVV 

Legend: VVV - excellent, VV – well-developed, V - medium-developed, - not yet developed 
 
Table 1 presents the evaluation result of the capabilities of the four software products in terms 

of digitization, visualization of designs, simulation of the embroidering process, connections with the 
machines and generation of embroidery reports and order documents. It shows that the reviewed 
software has achieved a relatively equal level of features, but EmbroideryStudio e4.2 of Wilcom and 
DesignShop of Melco show slightly higher capabilities in the process of digitizing objects, as well as 
in the preparation of embroidery orders and consumer training. 

 
Conclusions 
The comparison of four global digital embroidery software products shows that their latest 

versions are significantly evolving towards digitizing objects, approaching the sketch graphics 
capabilities. Even Wilcom has integrated CorelDraw into the EmbroideryStudio e4.2. New stitch rows 
are included, options to create designer's motifs and letter fonts are presented. The programs feature 
control over jump stitches, visualization, and training that greatly facilitates user's work and helps 
minimize the probability of trials and errors. Only on some of the criteria set in the study, Janome 
and Brother's software retreat to these of Wilcom and Melco. 
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Конструиране на детско връхно облекло с реглан ръкав  
 

Христо Петров 
 

В статията е разработен модел на детско връхно облекло с реглан ръкав. Основната 
конструкция е построена за стандартна фигура от втора типоразмерна група. 

 
Ключови думи: типови фигури за деца, детско палто, реглан ръкав, основна конструкция 

 
Design of children's outerwear with a raglan sleeve 

Hristo Petrov 
 

In the article is developed a model of children's outerwear with raglan sleeve. The basic 
construction was built for a standard figure of a second size group. 

 
Keywords: type figures for children, children's coat, raglan sleeve, basic construction 

 
Въведение 
При конструирането на облекла за деца трябва да се има предвид, че те са в 

непрекъснато движение. Това означава, че е необходимо да се предвидят достатъчно големи 
прибавки за свобода, за да може децата да се чувстват комфортно през цялото време.  

Характерна особеност в детското телосложение е, че те имат коремчета, а не ясно 
изразена талия. Това изисква повечето поясни изделия да се конструират с презрамки, или с 
ластик в талията, вместо с колан. Юношеските облекла конструктивно се доближават повече 
до облеклата на възрастните. 

По форма и пропорции детското облекло се различава твърде много от облеклото за 
възрастни. Тези различия се дължат преди всичко на неустойчивите и бързо променящи се 
пропорции между отделните части на детското тяло. На основа на установените възрастови 
изменения в пропорциите на детското тяло размерните признаци на типовите фигури са 
дадени в три отделни стандарта. 

Единият обединява децата до 3 годишна възраст, т.е. когато няма ясно изразена типова 
фигура за съответния пол. Това са фигурите с ръст от 50 до 92 cm и гръдна обиколка от 36 
до 56 сm със същите интервали на безразличие. 

Останалите два стандарта обхващат типовите фигури съответно за момчета и за 
момичета от 3 до 18 годишна възраст. Всеки един от тях разпределя децата в четири групи 
съобразно главните им размерни признаци. 

Разработената основна конструкция е на връхно облекло за момичета от втора 
типоразмерна група и е без прибавки за шев. 

 
Същинска част  
Проектираният модел е илюстриран на Фиг.1, а изходните данни за оразмеряването на 

конструкцията (128/64/72,4) са дадени в Табл.1. Прибавките за свобода към обиколните 
размерни признаци се отнасят за пълните обиколки. При геометричното построение на 
конструкцията е взета половината от стойността на съответната прибавка. 
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Таблица 1 
Необходими размерни признаци 

№ по 
ред 

№ на 
призна-

ка 
Наименование на признака

Озна- 
чение 

Размер- 
ност, cm 

Прибав-
ка, cm 

Обща стой-
ност, cm 

1 1 Ръст Р 128,0 – 128,0 
2 13 Обиколка на шията ОШ 29,9 – 29,9 
3 16 Обиколка на гърдите -трета ОГ III 64,0 15,0 79,0 
4 18 Обиколка на талията ОТ 56,6 – 56,6 
5 19 Обиколка на ханша с отчи-

тане изпъкналостта на ко-
рема 

ОХ  72,4 – 72,4 

6 28 Обиколка на горната част на 
мишницата 

ОМИШ 20,9 5,1 26,0 

7 29 Обиколка на гривнената става ОКИТ 13,3 5,7 19,0 
8 31 Широчина на рамото ШР 10,4 1,0 11,4
9 – Дължина на ръката (№ 33 – № 

31) 
ДРК 41,0 1,0 42,0 

10 36 Дължина на талията отпред Д7Т(ПР) 38,1 – 38,1 
11 39 Разстояние от шийната точка 

до нивото на линията на първа 
и втора гръдна обиколка с 
отчитане изпъкналостта на 
лопатките 

Д7Г (З) 14,0 2,0 16,0 

12 40 Дължина на гърба до линията 
на талията с отчитане 
изпъкналостта на лопатките 

Д7Т(з) 30,2 1,0 31,2 

 
Предварителните изчисления, включват определянето на: 
1. Дължина на гърба до линията на гърдите: ДГР (ЛГ)  = Д7Г (З) + ПД = 14,0 + 2,0 = 16,0 cm, 

където ПД = (1,5 2,5) cm. 
2. Дължина на гърба до линията на талията: ДГР (ЛТ) = Д7Т (З) + ПД = 30,2 + 1,0 = 31,2 cm, 

където ПД = (0,0 2,0) cm. 
3. Дължина на гърба до линията на ханша: ДГР (ЛХ) = 1,5 ДГР (ЛТ) = 1,5.31,2 = 46,8 cm. 
4. Дължина на изделието: ДИЗД = ДГР (ЛХ) + ПД = 46,8 + 25,2 = 72,0 cm, където ПД (ПО МОДЕЛ) = 

(2,0 30,0) cm. 
5. Дължина на предната част до линията на талията: ДПР Ч (ЛТ) = ДГР (ЛТ) +  = 31,2 + 1,6 = 

32,8 cm, където  = 0,2 (Д7Т (ПР) – Д7Т (З)) = 0,2 (38,1 – 30,2) = 0,2.7,9  1,6 cm. 
6. Широчина на гърба по линията на гърдите: ШГР (ЛГ) = 0,4 СГ III – 0,5 + 0,2 ПС (ЛГ) = 0,4.32,0 

– 0,5 + 0,2.7,5 = 13,8 cm. 
7. Широчина на подмишечния участък по линията на гърдите: ШПМУ (ЛГ) = 0,2 СГ III + 1,0 + 

0,4 ПС (ЛГ) = 0,2.32,0 + 1,0 + 0,4.7,5 = 10,4 cm. 
8. Широчина на предната част по линията на гърдите: ШПР Ч (ЛГ) = 0,4 СГ III – 0,5 + 0,4 ПС (ЛГ) 

= 0,4.32,0 – 0,5 + 0,4.7,5 = 15,3 cm. 
9. Широчина на вратната извивка: ШВР ИЗВ = 0,2 ОШ – (0,3 ÷ 0,8) cm = 0,2.29,9 – 0,48 = 5,5 

cm. 
10. Височина на вратната извивка: ВВР ИЗВ = 0,05 ОШ = 0,05.29,9  1,5 cm. 
11. Широчина на рамото за гърба и предната част: ШР (ГР) = ШР (ПР Ч) = ШР + ПС = 10,4 + 1,0 

= 11,4 cm, където ПС = (0,5  1,5) cm.  
12. Дълбочина на ръкава: ДБ РЪК = (0,80 ÷ 0,85) ДБРЪК ИЗВ = 0,825.14,5  12,0 cm, където 

ДБРЪК ИЗВ се измерва от основния чертеж на палтото. 
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13. Широчина на ръкава: ШРЪК = 0,5 (ОМИШ + ПС) = 0,5 (20,9 + 5,1) = 13,0 cm, където ПС = 
(4,0  6,0) cm.  

14. Широчина на ръкава по линия на дължината: ШРЪК (ЛД) = 0,5 (ОКИТ + ПС) = 0,5 (13,3 + 
5,7) = 9,5 cm, където ПС = (4,0  6,0) cm. 

15. Дължина на ръкава: ДРЪК = ДРК + ПД = 41,0 + 1,0 = 42,0 cm, където ПД = (0,5 ÷ 1,5) cm.. 

 
Фиг.1 Изглед на модела 

 
Конструктивно мрежата на детското палто (Фиг.2) се строи в следната примерна 

последователност. 
В – Г = ДГР (ЛГ);   В – Т = ДГР (ЛТ);   В – Х = ДГР (ЛХ);   В – Д  = ДИЗД;   Г – Г1 = ШГР (ЛГ);   от т. Г1 

нагоре се прекарва вертикална права  т. в;   Г1 – Г2 = 0,5 ШПМУ (ЛГ) + 1,0 cm;   от т. Г2 надолу 
се спуска вертикална права  т. Т2, Х2 и Д2.  

Г2 – Г3 = = 10,0 cm – разстояние за разделяне на  гърба от предната част;   от т. Г3 надолу 
се спуска вертикална права  т. Т3, Х3 и Д3;   Г3

  – Г4 = 0,5ШПМУ – 1,0 cm;   Г4 – Г5 = ШПР Ч (ЛГ);   от 
т. Г5 надолу се спуска вертикална права  т. Т5, Х5 и Д5;   Т5 – В5 = ДПР Ч (ЛТ);   В5 – а = ШПР Ч (ЛГ);   
права линия Г4 – а. 

Построяването на двете части на палтото се извършва върху мрежата по следния начин.  
В – В1 = ШВР ИЗВ;   В1 – В2 = ВВР ИЗВ;   В1 – в1 = 0,5В1В2 + (0,4  0,5) cm и В1в1 е ъглополовяща 

на ъгъл ВВ1В2;   гладка линия Вв1В2;   в – в2 = 0,5В1В2;   права линия В2 – в2 – Р = ШР (ГР);   Г1 
– К = 0,25Г1в2;   К – К1 = (0,5  0,8) cm;   права линия Р – К1;   Р – 1 = 0,5 РК1;   1 – 2 = (0,5  0,8) 
cm и 1,2  РК1;   Г1  – К2 = 0,25ШПМУ (ЛГ) и Г1К2 е ъглополовяща на ъгъл КГ1Г2;   гладка линия 
Р2К1К2Г2. 

Вдясно от т. Р се прекарва мислена права  т. а1;   с център т. Г4 и радиус R = Г4а1 вляво 
от т. а1 се построява дъга от окръжност;   В5 – В6 = ШВР ИЗВ + 0,5 cm;   права линия В6 – а1 – Р1 
= ШР (ПР Ч) и т. Р1 лежи на дъгата от окръжността;   Г4  – К3 = Г1К;   права линия  Р1 – К3;    Р1 – 3 
= 0,5 Р1К3;   3 – 4 = (0,4  0,6) cm и 3,4  Р1К3;   Г4  – К4 = 0,25ШПМУ (ЛГ)  – 0,5 cm и Г4К4 е 
ъглополовяща на ъгъл Г3Г4К3;   гладка линия Р14К3К4Г3.      

В5 – В7 = ШВР ИЗВ + 1,0 cm;    В5 – в3 = ШВР ИЗВ;   гладка линия В6в3В7;   Г4 – а2 = 0,25Шпму;   
вляво от т. а2 се прекарва хоризонтална права   т. а3;   надолу от точка а3 се спуска 
вертикална права   т. Г6;   права линия Р2 – В8 II Р1В6 и отстояща надолу от нея на разстояние 
1,0 cm;   права линия В9 – Р3 II В2Р и отстояща нагоре от нея на разстояние 1,0 cm;   
продължават се линиите на вратната и на ръкавната извивка до т. В9 и Р3;   права линия Р3 – 
Р2;    Р3 – Р0 = 0,5 Р3Р2;   вертикална права  Р0 – Г0. 
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Фиг.2 Построение на основната конструкция 

 
Геометричното построение на основния ръкав е илюстрирано на Фиг.3. 
А – Г = ДБ РЪК;   А – Д = ДРЪК;   Д – Д1 = 1,0 cm;   Г – Л = 0,5ГД1 – 1,0 cm;   вляво от точки 

А,Г,Л и Д се прекарват хоризонтални прави;   А – А1  = ШРЪК;   надолу от т. А1 се спуска 
вертикална права  Г1 и Л1;   А1 – А2 = 0,5ШРЪК;   А – а = А1 – а1 = 0,5АА2 + 1,0;   Г – а2 = 
0,25ШПМУ;   права линия а – а2;   а2 – а3 = 0,5 (а2 – а);   права линия А2 – а3;   А2 – 1 = 0,5 (А2 – 
а3);   1 – 2  0,5 cm и 1,2  А2а3;   А1 – К = Га2;   права линия К – а1;   К – К1 = 0,5 cm;   К – 3 = 
0,5Ка1;   3 – 4  0,3 cm и 3,4  Ка1;   гладка линия К4а1А22а3а2. 

Л – Л2 = Л1 – Л3 = 0,5 cm;  прави линии а2 – Л2  т. Г2 и К – Л3;       откопирва се секторът 
а3Г3Г6а3 от ръкавната извивка на предната част и огледалния му образ спрямо линията а3Г6 
се поставя, така че т. а3 от сектора да съвпадне с т. а2 от ръкава, след което се завърта по 
посока на часовниковата стрелка спрямо т а3 до съвпадането на линията а3Г6 от сектора с 
линията а2Л2 от ръкава  а2Г3Г4;   Г4 – Г5 = Г4Г3 от предната част на основната конструкция;   
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Г4 – Г6 = 0,5ШРЪК – 0,5;   права линия К1 – Г6;   К1 – К2 = К1Г6 – 1,0 cm;   Г6 – К3 = Г6Г5;   Г6 – К4  
0,5 cm и Г6К4 е ъглополовяща на ъгъл К3Г6Г5;   гладка линия КК2К3К4Г5. 

Д1 – Д2 = 0,5 cm;   Д2 – Д3 = ШР (ЛД); построява се гладка линия II на мислената гладка линия 
Г4Л2Д2 и отстояща вляво от нея   Г5Л4Д4;   откопирва се линията Г5Л4Д5 и се пренася 
успоредно, така че точка Г5 от линията да съвпадне с т. Г3  Г3Л5Д5;   гладка линия Д3Д4Д5;    
права линия Л3 – Д3;   секторът КЛ3Д3Д4Л4Г5К4К3К2К се склопява вляво спрямо линията КЛ3  
т. К5К6Г7Л6Д6Д7. 

За построението на реглан ръкава за гърба и предната част основният едношевен ръкав 
се разделя на две части: права линия Г7 – Г3;   по кривата се измерва а1 – А3 = 0,5 а1А2;   надолу 
от точка А3 се спуска права А3 – Д8  Г7Г3. 

 
Фиг.3 Построение на ръкава  

 
Реглан формите и страничните линии се оформят върху двата основни детайла по 

следния примерен начин (Фиг.4). 
В – В10 = 0,5 cm;   В9 – В11 = 1,0 cm;   В1 – в4 = 0,5 В1в1;   гладка линия В10в4В11;    Р3 – 5 = 

0,5 cm;   права линия  В11 – 5  – Р4, като 5 – Р4 = 1,0 cm;   В10 – В12 = 0,5 В10В11;    права линия 
В12 – К1;   В12 – 6 = 0,5 В12К1;    6 – 7 = 1,0 cm и 6,7  В12К1;    Г2 – 8 = 2,0 cm;     8 – Г7 = 1,0 cm;   
Г1 – 9  2/3 Г1Г2;   гладка линия В127К19Г7;   с център т. К1 и радиус R = К1Г7 вляво от т. Г7 се 
построява дъга от окръжност Г7 – 10 = 3,0 cm;   построява се огледална линия на линията 
К19Г7 спрямо К110  К1Г8;   вертикална права 11 – 12 отстояща вдясно от средната линия на 
гърба на разстояние 9,0 cm;   Д2 – 13 = 4,0 cm;   права линия Г7 – 13  Т6 и Х6;    13 – Д6 = 0,5 
cm;   гладка линия Д12Д6. 

  Построява се гладка линия В13В14 II на В8В7 и отстояща вляво от нея на 1,0 cm;   Р2 – 14 
= 0,5 cm;   права линия  В13 – 14  – Р5, като 14 – Р5 = 1,0 cm;   В14 – В15 = 0,5 В14В13; права линия 
В15 – а2;     В15 – 15 = 0,5 В15а2;    15 – 16 = 1,0 cm и 15,16  В15а2;    Г3 – 17  0,5 Г3Г4;      построява 
се огледална линия на линията Г7Д6 спрямо мислената вертикала разполовяваща Г2Г3  
Г9Т7Х7Д7;   гладка линия В1516а217Г9;   с център т. а2 и радиус R = а2Г9 вдясно от т. Г9 се 
построява дъга от окръжност Г9 – 18 = 3,0 cm;   построява се огледална линия на линията 
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а217Г9 спрямо а218  а2Г10;   вертикална права 19 – 20 отстояща вляво от линията на предната 
среда на разстояние 7,0 cm;   гладка линия Д520Д7. 

 
Фиг.4 Моделиране върху гърба и предната част 

 
Оформянето на реглан ръкавите и двата основни детайла се извършва по следния начин.  
За гърба (Фиг.5): по линията на страничния шев се нанася Г7 – 21 = 3,0 cm;   частта от 

основния ръкав А3Д8Д3Л3Д7Д6Л6Г7А3 се поставя, така че т. А3 от ръкава да съвпадне с т. Р4 от 
гърба, а линията Г7Л6Д6 да мине през т. 21;   Д6 – Д9 = 0,5 Д7Д3;   гладка линия Г8Л6Д9;   оформя 
се нова гладка линия от външния шев В11Р4Д8 съгласно показаното на фигурата.       

За предната част (Фиг.6): по линията на страничния шев се нанася Г9 – 22 = 3,0 cm;   частта 
от основния ръкав А3Д8Д5Л5Г3А3 се поставя, така че т. А3 от ръкава да съвпадне с т. Р5 от 
предната част, а линията Г3Л5Д5 да мине през т. 22;   Д5 – Д10 = 0,5 Д7Д3;   гладка линия Г10Л5Д10;   
оформя се нова гладка линия от външния шев В13Р5Д8 съгласно показаното на фигурата.       
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Фиг.5 Оформяне на реглан ръкава на гърба 

 
Заключение 
Предложен е алгоритъм за оразмеряване и геометрично построение на базова 

конструкция на детско връхно облекло и моделна разработка върху нея с реглан ръкав, за 
момичета със стандартна фигура от втора типоразмерна група. За част от точките и 
оформянето на линиите от някои конструктивни участъци могат да си приложат и други 
подходи или да се използват други числени стойности. 
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Фиг.6 Оформяне на реглан ръкава на предната част 
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Създаване на комбинирани модели облекло чрез съчетаване на 
класически равнинен метод за проектиране с тримерно проектиране 

 
Магдалена Павлова, Радка Атанасова 

 
Разработката предлага дизайнерско проектиране на авторски комбинирани модели 

авангардно облекло на основата на подобие с природни био- и зооформи. Изделията се 
състоят от вътрешен слой (подплата) от еластичен текстилен материал с раменна и 
поясна част, който се облича под тримерно принтиран външен (горен) слой за поясната 
част на облеклото. Двумерната конструкция е разработена автоматизирано по равнинен 
метод за проектиране. Тримерният външен слой на облеклото е проектиран с програма с 
общо предназначение за 3D дизайн на промишлени изделия. За производството на 
моделите се прилагат иновативни индустриални технологии за наслояване на материал 
при използване на 3D принтер. 

 
Ключови думи: комбинирани модели облекло, равнинен метод за проектиране, тримерно 

проектиране, принтиране на облекло. 
 

Creating Combined Garment Models by Matching a Classic 
Flat Pattern Making Method with 3D Design 

 
Magdalena Pavlova, Radka Atanasova 

 
In the paper are presented three designs of authors' combined models of avantgarde clothing 

based on the similarity of natural bio- and zooforms. The apparel consists of an inner layer (lining) 
of elastic textile material with top and bottom part, which is dressed under a three-dimensional 
printed outer (upper) layer for the bottom part of the garment. The two-dimensional construction has 
been CAD developed with a flat pattern making method. The three-dimensional outer layer of the 
garment is designed with a universal 3D design program for industrial products. Innovative industrial 
technology for the layering of material with 3D printer for producing the models is used. 
 

Keywords: combined garment models, flat 
pattern making method, three-dimensional 
design, 3D-printing of apparel. 

 
Въведение 
В ерата на високите технологии дизайнът 

на облекло се насочва в посока на 
индивидуализация. Сериозните екологични 
проблеми поставят въпроса за производство 
на изделия при използване на безотпадни 
технологии с респект към изчерпаемите 
природни ресурси на планетата. За 
решаването на тези проблеми дизайнери, 
инженери и архитекти работят в екип, 
предлагайки интелигентни решения за 
приложение на 3D печатането при 
производството на облекло [2], [7], [8]. 

Фиг. 1а. Диз. Ирис Ван Херпен [13] 
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Въпросът относно 
създаване на ком-
бинирани модели об-
лекло чрез класичес-ки 
равнинен метод за 
проектиране с три-
мерно проектиране и 
принтиране на об-
лекло става значим и 
актуален. Тези тен-
денции оказват вли-
яние върху модата –
дизайнери като Iris van 
Herpen, Michael 
Schmidt, Danit Peleg, 
Zac Posen и Живко 
Седларски предста-вят 
облекло/изкуство, 
изработено тримерно 
от полимерни мате-
риали и метал (Фиг. 1а,б).   Фиг. 1б. Диз. Живко Седларски [14] 
 

В момента и NASA експериментира с 3D принтери, за да създаде нов вид костюми за 
своите астронавти [15]. 
 

Същинска част 
1. Ескизи на авторски модели. 

Предложените модели са вдъхновени 
от живата и неживата природа. 
Приложен е т.нар. дизайн на облекло 
на основата на подобие с природни 
био- и зооформи [1]. Идеята е да се 
попълни пазарната ниша в сегмента на 
авангардното облекло.  

За производството на 
проектираните модели се прилагат 
иновативни индустриални технологии 
за наслояване на материал, което се 
извършва с внимание към 
изчерпаемите ресурси на планетата. 

При композиционното изграждане 
на проектираните авторски модели за 
тримерно проектиране и принтиране са 
използвани изразни средства като 
симетрия и асиметрия. Някои от 
формите са с ритмически строеж при 
закономерно, последователно редува-
не на съизмерими елементи на фор-
мата. Тази зрителна динамика свързва 

Фиг. 2. Ескизи на авторски модели 
Фиг. 2а). Модел 1-1 

Фиг. 2б). Модел 1-2   Фиг. 2в). Модел 2 
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частите на формата в единно цяло и влияе положително на емоциите при възприятието на 
проектираните модели облекло. Връзката между основните елементи в композицията на 
моделите е постигната въз основа на тъждество (равенство) и нюанс (сходство), а 
контрастните отношения с противопоставяне на плътно и прозрачно, ажур (дантела) и плътна 
маса внасят допълнително разнообразие и динамика и засилват остротата на възприятие на 
проектираните изделия. Моделите са представени на Фиг. 2. 

 
2. Автоматизирано проектиране на моделите чрез класически равнинен метод. 

Двумерната конструкция е за облекло вътрешен слой (подплата) с обединени раменна и 
поясна част, което се облича под тримерно принтиран външен (горен) слой за поясната част 
на изделието. За основна конструкция е използвано дамско облекло от еластични материали. 
За разглежданата група площни текстилни материали е отчетена относителна надлъжна 
деформация  = 4%. Следователно за преизчисляване на надлъжните конструктивни 
участъци от основната конструкция коригиращият коефициент e k0,96. 
 

 
Фиг. 3а. Конструктивен чертеж на основната конструкция 

 
А. Необходими анатомични измерения 
Базовата конструкция е оразмерена за дамска фигура стандартен типоразмер 44 

(164/88/96) и е без прибавки за шев. Хоризонталните конструктивни участъци са оразмерени 
със значително занижени, но с положителна стойност прибавки за свобода: Пс(лт) = 0,25 cm, 
Пс(лр) = 1,75 cm, Пд(лт) = 1,5 cm. При това големините им са съобразени с допустимия 
външен натиск върху телесната повърхност [3, 5]. По линия на гърдите и по линия на ханша 
не са предвидени прибавки за свобода, за да приляга плътно изделието към тялото. 

 
Б. Оразмеряване на конструктивните участъци 
Функционалните зависимости за оразмеряване на конструктивните размери са съгласно 

[5]. Изчислените стойности на конструктивните размери при Швт = 3,5 cm са както следва: ДГР 

(ЛГ) = 19,7 cm, ДГР (ЛТ) = 38,0 cm, ДГР (ЛХ) = 57,0 cm, ДГР (ЛД) = 96,4 cm, широчина на конструктивната 
мрежа по линия на гърдите ШЛГ = 46,1 cm, ШГР (ЛГ) = 16,6 cm, ШПМУ (ЛГ) = 9,8 cm, ШПР Ч (ЛГ) = 17,6 
cm, ШВР ИЗВ = 6,34 cm, ВВР ИЗВ = 2,11 cm,  = 3,8 cm, ШР (ГР) = ШР (ПР Ч) = 14,7 cm, ШЛТ = 34,8 cm, 
ШЛХ = ШЛД = 48,0 cm, РСВ (СТР У–К) = 7,8 cm (1/2 = 3,9 cm), ШДОП (ЛХ) = 1,9 cm (1/2 = 0,95 cm), tg Р 

(ГР) = 0,29, Р (ГР) = 16,2°. 
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Фиг. 3б. Конструктивен чертеж на моделната разработка на модел 2 

 
В. Алгоритъм за построение на основната конструкция. Основните функции, които се 

използват за геометричното й построение при работа с приложна графична програма, са 
дадени в [5]. В таблицата е посочен един примерен начин за задаване и модифициране на 
съответните геометрични обекти от конструкцията. В настоящата разработка за 
автоматизирано изчертаване на конструкцията са използвани възможностите [10] на 
специализираната за облекло CAD програма AccuMark, версия V10 на фирма Gerber 
Technology, САЩ. Създадена е таблица с размерите на детайлите Rule Table: BG-LADIES, 
включваща размери от 42 до 52, по която изделието може да бъде градирано при нужда. 
Детайлите са наименувани както следва: конструктивна мрежа: BODY BASE, предна част: 
BODY FRONT, гръб: BODY BACK и са запаметени в областта за съхранение Storage Area: 
EMF2019. Конструктивният чертеж на основната конструкция е представен на Фиг 3а. 

 
Г. Алгоритъм за моделиране в CAD програма AccuMark. Основните стъпки от 

разработения примерен алгоритъм за автоматизирано построение на моделната разработка 
на модел 2 (Фиг. 1в) е представен в Табл. 1. Поясната част на изделието е права пола без 
свивки. Моделът е във фантазиен стил и може да се използва за облекло за спортни танци 
[4], както и за специални поводи [6, 9]. Готовите детайли за ушиване на модела са 
наименувани както следва: предна част: BODY FRONT-1 и гръб: BODY BACK-1 (Фиг. 3б). 

 
Таблица 1 

Алгоритъм за моделиране на модел 2 
No Наименование на стъпката Функция в 

графичната система 
Параметри 

1 2 3 4 
1 Извеждане на основната конструкция на 

екрана 
File/ Open 

 Piece Name 
BODY FRONT, 
BODY BACK 

1 2 3 4 
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2 Прибиране на страничния шев към тялото 
по линия на гърдите 

Modify/ Point Act/ Move 
Smooth/Line 

 First Line 

T6≡T6, Г4→Г8 
T5≡T5, Г4→Г8 
Г4Г8 = 1,0 cm 

3 Удълбочаване на ръкавната извивка Create/ Point/ Mark Г8Г9 = 2,0 cm 
4 Имитация на зашиване по страничния шев 

на предната част и гърба за построяване на 
плавно преминаващ от предната част към 
гърба горен контур на изделието 

Modify/ Piece Act/ Set 
and Rotate 
Match Pt on Target Piece: 
Match Ln on Target Piece: 
Match Pt on Set Piece: 
Set Pt on Set Piece: 
Ang:

 
 
Г8 (пр.ч.) 
Г8Г9 от пр.ч. 
Г8 (гр.) 
Г9 (гр.) 
0 

5 Разделяне на линията на средния шев на 
гърба в точката, указваща линия на гърдите 

Modify/ Line Act/ Split Г2Г8∩ВТ3→Г2 

6 Построяване на спомагателна линия за 
оформяне на горния контур на гърба 

Create/ Line/ 2 Point 
Line/ Perp On Line 

28-29 
Г2-28 = 2,0 cm 

7 Отрязване на построената линия до 
ръкавната извивка 

Modify/ Line Act/ Clip 28-29∩Р3Г8→29 

8 Създаване на две спомагателни точки за 
оформяне на горния контур на гърба 

Create/ Point/ Mark 
 ДБ/ Midpoint 
 Beg:  

 
28-30=30-29 
28-31=25 %(28-29) 

9 Разделяне на линията за местоположение-
то на свивките в предната част в точката, 
указваща линия на гърдите 

Modify/ Line Act/ Split Г8Г1∩В18Т7→Г6

10 Измерване на разстоянието от линията на 
гърдите до точката, указваща действител-
ния център на гърдите 

Verify/ Measure/ 
Straight 

Г6Г7 = 
= 4,33 cm = а 

11 Създаване на спомагателна точка за 
оформяне на горния контур на пр. ч. 

Create/ Point/ Mark Г6Г10 = а 

12 Изчертаване на спомагателна линия за 
оформяне на горния контур на пр. ч. 

Create/ Line/ 2 Point 
Ln/ Perp Off Line 

Г10-32 ┴ В10Т1

13 Изчертаване на спомагателна линия за 
оформяне на горния контур на пр. ч. 

Create/ Line/ Offset 
Even 

33-34║Г10-32 
Г10-33 = а 

14 Създаване на спомагателна точка за 
оформяне на горния контур на пр. ч. 

Create/ Point/ Mark 
 

33-35=25 %(33-34) 

15 Изчертаване на спомагателна линия за 
оформяне на горния контур на пр. ч. 

Create/ Line/ Offset 
Even 

36-T8║T7Г10 
Т7Т8 = 50 %(Т1Т7) 

16 Изчертаване на спомагателна линия за 
оформяне на горния контур на пр. ч. 

Create/ Line/ 2 Point 
Line/ 2 Point 

Г9Г10 

17 Изчертаване на спомагателна линия за 
оформяне на горния контур на пр. ч. 

Create/ Line/ 2 Point 
Line/ 2 Point 

 ДБ/ Midpoint 

 ДБ/ Midpoint 

Т9Г11 
 
Т6Т9 = 50 %(Т6Т7) 
Г9Г11 = 50 %(Г9Г6)

18 Удължаване на начертаната спомагателна 
линия 

Modify/ Point Act/ Move 
Point Line 

Г11-37 = а 

19 Построяване на горния контур на предната 
част и гърба посредством две гладки криви 
линии 

Create/ Line/ Digitized 
 ДБ/Curve 

 
34,35,Г10 
Г10,37,Г9≡Г9, 
30,31,28 

20 Извеждане на отделните детайли предна 
част и гръб от сборния чертеж с моделната 
разработка 

Create/ Piece/ Trace 
 Mirror 

 Normal 

Piece Name: 
BODY FRONT-1, 
BODY BACK-1 

21 Запаметяване на детайлите в съответната 
област за съхранение 

File/ Save As 
 Storage Area: 

 
EMF2019 
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3. Автоматизирано тримерно проектиране на моделите. За проектиране на тримерно 
принтирания външен (горен) слой за поясната част на трите модела е използвана графичната 
среда на програма Autodesk Inventor Professional 2019 [11]. На Фиг. 4 е представен 3D изглед 
на горния слой на поясната част на модели 1.1 и 1.2. Моделът е разработен като цялостна, 
асиметрична повърхнина, силно драпирана по целия периметър. Представени са страничен 
изглед и изглед на сянката на полата по линия на дължината. Моделът може да бъде 
позициониран по един от начините, представени на на Фиг. 2а и 2б или съгласно други лични 
предпочитания.  

 

 
Фиг. 4. 3D изглед на горния слой на поясната част на модели 1.1 и 1.2 

 

 Фиг. 5. 3D изглед на елементите и на разгънатия асемблиран вид на горния слой на 
поясната част на модел 2 

 
На Фиг. 5 е представен 3D изглед на елементите (без колана) и на разгънатия асемблиран 

вид на горния слой на поясната част на модел 2. Моделът е разработен като съвкупност от 4 
вида самостоятелно проектирани, прозрачни елемента и се закопчава в областта на талията, 
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на гърба на тялото. Трите вида повтарящи се капковидни елементи, 
които оформят дизайна на полата са с различна дължина. Това дава 
възможност да се виждат проектираните върху тях флорални и ажурни 
мотиви. Елементите са прикрепени шахматно към колана само в 
горната си част и падат свободно. Моделът може да бъде 
позициониран върху различни по цвят подплати, в зависимост от 
желаната визия - Фиг. 5 и Фиг. 7. Елементите може да се изработят и 
от плат – Фиг. 6. 

 

Фиг. 6. Визии на елемент от модел 2, изработен от Деним 
 

Алгоритмите на базовите стъпки за 
проектиране на външната, поясна част на 
модели 1.1, 1.2 и модел 2 са представени в 
табличен вид, съответно в таблици 2 и 3. 
Оразмеряването е съгласно данните в т. 2Б 
от настоящата разработка. Размерите на 
осите на елипсите, използвани по линия на 
талията са изчислени по формула (1), 
съгласно приближението на Рамануджан. 
 

𝑐 𝜋 3 𝑎 𝑏 3𝑎 𝑏 𝑎 3𝑏 ,             (1) 

където: с – периметър; a, b – оси. 

Фиг. 7. Визия на модел 2 в разгънат вид, 
      върху черна подплата 

 
Таблица 2 

Алгоритъм от базови стъпки за 3D проектиране на поясна част на модели 1.1 и 1.2 
No Наименование на стъпката Функция в графичната система 
1 2 3 
1 Проектиране на Part  New/ Metric/ Standard (mm).ipt 

2 Избор на работна равнина New sketch / Start 2D sketch / xz Plane 
3 Оформяне на отвора на полата по линия 

на талията 
Ellipse / Center / Constrain – Coincident / 
Dimension 

4 Схематично оформяне на проекцията на 
отвора /сянката/ по линия на дължината  

Ellipse / Center / Constrain – Coincident / 
Dimension 

5 Край на скициране Finish Sketch 
6 Драпиране New Sketch / Start 2D sketch / yz Plane / 

Spline Control Vertex 
7 Определяне на минималната и 

максималната дължина на драпировката  
Line / Dimension / Constrain – Vertical / 
Construction 

8 Край на скициране Finish Sketch 
9 Създаване на работни точки върху 

елипсите 
End↑ /Оrigin / yz Plane / Work Point / 
End↓ 

10 Проектиране Project Geometry / Work Point / Ellipse / 
Constrain-Horizontal 

11 Край на скициране Finish Sketch 
12 Създаване на пространствена крива New Sketch / Start 3D Sketch / 

Intersection Curve / Define Intersecting 
Geometry / Ellipse - Spline 
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1 2 3 
13 Край на скициране Finish Sketch 
14 Драпиране /създаване на драпирана 

повърхнина/ 
Loft / Curves / Section / Sketch1 - 3D 
Sketch1 / Output / Surface 

15 Трансформиране на повърхността в 
твърдо тяло 

Thicken / Offset / Select Surface / Face / 
Distance / Solid 

16 Избор на материал ABS 
Transparent Light Orange 

 
 

Таблица 3 
Алгоритъм от базови стъпки за 3D проектиране на поясна част на модел 2 

No Наименование на стъпката Функция в графичната система 
1 2 3 
1 Проектиране на първи Part - Create 2D and 

3D objects /долна редица от седем 
идентични елемента на полата/ 

New/ Metric/ Standard (mm).ipt 

2 Избор на работна равнина Start 2D Sketch / yz Plane 
3 Горна част на елемента /лява половина/ Line / Center / Constrain - Horizontal 
4 Определяне на дължината Line / Center / Constrain – Vertical / 

Centerline 
5 Определяне на ширина на долна част на 

елемента /лява половина/ 
Line / Center / Constrain – Horizontal / 
Construction 

6 Оформяне на наклона на елемента /лява 
половина/ 

Line / Point to Point 

7 Оформяне на овала в долната част /лява 
половина/ 

Spline Control Vertex / Point to Point 

8 Изрязване на излишните елементи Trim 
9 Оформяне на дясна половина на 

елемента идентична на лявата му 
половина 

Mirror / Select Line / Select Mirror Line 

10 Край на скициране Finish Sketch 
11 3D моделиране Extrude / Select Profile / Join / Select 

Distance / Output / Solid 
12 Избор на материал ABS 

Transparent Clear 
13 Проектиране на флорални мотиви в 

овалната част на елемента 
Start 2D sketch / Plane / Spline Control 
Vertex / Mirror / Select Line / Select Mirror 
Line / Finish Sketch 

14 3D моделиране на флорални мотиви Extrude / Select Profile / Join / Select 
Distance / Output / New Solid 

15 Заобляне на ръбовете на флоралните 
мотиви 

Fillet / Constant / Edges Selected / Radius 
/ Select Mode - Edge 

16 Проектиране на ажурни мотиви в овалната 
част на елемента 

Edit Sketch / Plane / Circle Center point / 
Mirror / Select Line / Select Mirror Line / 
Finish Sketch 

17 3D моделиране на ажурни мотиви Extrude / Select Profile / Cut / Select 
Distance – To next / Output /New Solid 

18 Заобляне на ръбовете на ажурните 
мотиви 

Fillet / Constant / Edges Selected / Radius 
/ Select mode - Edge 

19 Поставяне на работни точки за сглобяване Edit sketch / Visibility / Work Point 
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1 2 3 
20 Проектиране на втори Part - Create 2D and 

3D objects /средна редица от шест 
идентични елемента на полата/ 

Идентични обобщени базови стъпки на 
тези за горната част 

21 Проектиране на трети Part - Create 2D and 
3D objects /горна редица от седем 
идентични елемента на полата/ 

Идентични обобщени базови стъпки на 
тези за горната част  

22 Проектиране на четвърти Part – колан - 
Create 2D and 3D objects 

New / Metric / Standard (mm).ipt 

23 Избор на работна равнина Start 2D sketch / yz Plane 
24 Скициране на формата на колана Line/center / Constrain – Horizontal, 

Coincident / Dimention 
25 3D моделиране Extrude / Select Profile / Join / Select 

Distance / Output / Solid 
26 Избор на материал ABS 

Transparent Clear 
27 Заобляне на ръбовете  Fillet / Constant / Edges Selected / Radius 

/ Select Mode - Edge 
28 Поставяне на работни точки за сглобяване Edit sketch / Visibility / Work Point 
29 Сглобяване на елементите / Assembly – 

Assemble 2D and 3D components  
New/ Metric/ Standard (mm).iam 

30 Позициониране на Колан Place / PP-K.ipt - 1 
31 Позициониране към колана на долна 

редица от седем идентични елемента на 
полата 

Place / PP-1.ipt – 7/ Constrain / Place 
Constraint / Assembly / Type – Mate / 
Selection – 1, 2 / Apply 

32 Позициониране към колана на средна 
редица от шест идентични елемента на 
полата 

Place / PP-2.ipt – 6/ Constrain / Place 
Constraint / Assembly / Type – Mate / 
Selection – 1, 2 / Apply 

33 Позициониране към колана на горна 
редица от седем идентични елемента на 
полата 

Place / PP-3.ipt – 7/ Constrain / Place 
Constraint / Assembly / Type – Mate / 
Selection – 1, 2 / Apply 

34 Стилистично оформяне View / Visual Style / Shaded with Edges 
Tools / Application Option / Colors 

 
4. 3D принтиране. За производство на проектираните модели може да се използва 

материалът 3D Printer Filament Nylon Pla Abs, който често се прилага в тази сфера. За 3D 
принтирани облекла в практиката се използва дори пластмаса, която не е подходяща за 
ежедневния стил и тези облекла, макар и атрактивни все още са запазени само за подиума. 
Причината е, че не са достатъчно практични, поради своята ниска устойчивост и гъвкавост. 
Въпреки, че принтерите могат да изработват облекло и в домашни условия, процесът е 
сложен и дълъг, като отнема около 500 часа. Това е времето, нужно да се проектира дизайна, 
да се принтира и да се полира готовото изделие. Гъвкавите облекла отнемат в пъти повече 
ресурси и време [15]. Въпреки това 3D принтерите играят все по-голяма роля в модата поради 
факта, че могат да се използват за изготвяне на орнаменти и аксесоари към облеклото и да 
принтират директно върху тюл, коприна или шифон, създавайки форми и обеми, които не 
могат да се постигнат с обикновени платове. 3D технологиите се усъвършенстват с всеки 
изминал ден и може много скоро принтерите да създават красиви, удобни и комфортни 
облекла. 

 
Заключение 
Разработени са авторски комбинирани модели авангардно облекло на основата на 

подобие с природни био- и зооформи. Изделията се състоят от вътрешен слой от еластичен 
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текстилен материал, който се облича под тримерно принтиран външен слой за поясната част 
на облеклото. Двумерната конструкция е разработена автоматизирано по равнинен метод за 
проектиране. Тримерният външен слой на облеклото е проектиран с програма с общо 
предназначение за 3D дизайн на промишлени изделия. За производството на моделите се 
прилага метод с наслояване на материал на 3D принтер. 
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Изследване и анализ на вида и параметрите на закона на разпределение на 
хронометрирани операционни времена 

 
Диана Германова-Кръстева, Динка Господинова 

 
Разработен е алгоритъм за анализ на вида и параметрите на закона на разпределение 

на хронометрирани операционни времена. Измерени са времената за изпълнение на 
операциите за изработване на дамска блуза. Получените данни са обработени по 
предложения алгоритъм. Направени са изводи относно най-приложимите закони на 
разпределение, както и влиянието на вида на операцията (ръчна или машинна) върху 
оценките за разсейване. 

 
Ключови думи: нормиране на операционни времена, хронометриране, закони на 

разпределение, параметри на законите на разпределение 
 

Stopwatch Time Study and Analysis of the Sampling Distribution 
 

Diana Germanova-Krasteva, Dinka Gospodinova 
 

An algorithm for analysis and finding out the sampling distribution and its estimates has been 
developed. The times for performing work operations when producing ladies blouse are measured. 
Obtained data are processed according to the proposed algorithm. Conclusions on the most 
applicable distributions, as well as on the impact of the operation kind (manual or machine work) on 
variance estimates, were made. 

 
Keywords: standard times, stopwatch time study, distributions, distribution estimates  

 
Въведение 
Определянето на норми за времената (нормовремена) за изпълнение на отделните 

производствени операции е основен момент при разработване на организация на 
производството, при определяне на производителността и производствения цикъл, при 
балансиране на поточните линии [11]. 

Нормовремената могат да бъдат определени както теоретично, така и експериментално 
[6, 11]. За теоретичното им определяне се използват така наречените Системи за задаване 
на планови времена (Predetermined motion time systems) [15], в които са заложени стандарти 
за изпълнение на различни по вид, разстояние, изискуема сила и точност движения [7, 12]. В 
последните години тези системи намират все по-широко приложение в шевното 
производство. Базират се главно на системата МТМ (Methods of Time Measurement) [5]. 
Създадени са и се предлагат на пазара редица софтуерни продукти за определяне на 
нормовремена на шевни операции: Calk-O-Quick, General Sewing Data (GSD), SewEasy, Pro-
SMV, MODSEW, Standard Sewing Data [14-17]. Налице са редица изследвания по темата, вкл. 
и на авторите [7, 8, 10]. 

В случаите, когато определянето само на средното време за изпълнение на дадена 
операция не е достатъчно, например по-прецизни изследвания или за нуждите на 
симулационното моделиране, системите за задаване на планови времена се оказват 
неподходящи и е необходимо експериментално определяне на времената чрез 
хронометриране. По този начин могат да се измерят както действителните времена за 
изпълнение на операциите, така и разсейванията спрямо средното време. След обработка на 
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получените данни може да се определи видът и параметрите на разпределение на 
операционните времена. 

В областта на шевното производство такива изследвания са проведени от редица автори, 
като впечатление прави, че експерименталните разпределения на времената за изпълнение 
на операциите изключително рядко се подчиняват на нормалния закон на разпределение, 
както и че в повечето случаи разпределението е асиметрично: Вейбулово, Гама, Алфа, Бета, 
Eкспоненциално, Логаритмично, Триъгълно и т.н. [1-4, 6]. 

В тази връзка е поставена и целта на представеното по-долу изследване, а именно да се 
алгоритмизира процеса на определяне на вида и параметрите на разпределение на 
хронометрираните операционни времена и да се оцени пригодността на предложения 
алгоритъм. 

Алгоритъм за анализ на вида и параметрите на закона на разпределение на 
хронометрираните времена 

Алгоритмът е разработен при спазване на правилата и условията за: 
 извършване на хромометражни наблюдения; 
 групиране на данни в класови интервали; 
 статистическа обработка на първични данни и изчисляване на статистически оценки; 
 графично представяне на резултатите и визуален анализ на полигона на 

разпределение; 
 проверка на непараметрични хипотези; 
 изчисляване на параметрите на разпределение за закони, различни от нормалния. 
Алгоритмът включва последователност на работа, използвани формули и действия в 

резултат на визуални и/или числени сравнения. 
1. Първоначално определяне на броя на класовите интервали 
За начално определяне на броя на класовите интервали 𝑘 се използва препоръчителната 

формула [9]: 

𝑘 1 3.2 lg 𝑛,                                    (1) 

където 𝑛 е броят измервания.  

2. Определяне на широчината на класовите интервали 
Широчината на класовите интервали на времената за изпълнение на операциите [7] се 

определя като: 

 𝑏  
 

,             

(2) 

където 𝑥  е максималната измерена стойност; 
 𝑥  - минималната измерена стойност; 
 𝑘 - броят класови интервали. 

3. Определяне на границите на класовите интервали 
Въз основа на изчислената стойност на широчината на интервала, максималната и 

минималната очаквана стойност, се избират подходящи за обработка и лесни за възприемане 
граници на интервалите с широчина, максимално близка до изчислената. Например, при 
изчислена стойност за широчина на класовия интервал 𝑏 = 4.667 много по-удобно е да се 
работи с 𝑏 = 5 и граници на интервалите: 0 ÷ 5, 5 ÷ 10, 10 ÷ 15 и т.н., вместо с 0 ÷ 4.667, 4.667 
÷ 9.334, 9.334 ÷ 14.001 и т.н. 

4. Окончателно определяне на броя на класовите интервали 
Извършва се в зависимост от избраната широчина на интервала, долната граница на 

първия и горната граница на последния класов интервал. 

5. Нанасяне на резултатите в първична таблица 
Получените резултати от измерванията за всяка производствена операция се нанасят в 

първична таблица. След приключване на измерванията се определят абсолютните честоти 
(броят стойности/появявания) 𝑛  за всеки класов интервал. 
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6. Графично представяне на резултатите 
Резултатите се представят графично чрез хистограма и полигон на разпределение. 

7. Анализ на вида на експерименталното разпределение 
След визуален анализ на формата на експерименталното разпределение може да се 

направи предвиждане за близост с някое или някои от добре известните теоретични 
разпределения – Гаусово, Поасоново, Вейбулово и т.н. 

На Фиг. 1 са дадени законите на разпределение на непрекъснати случайни величини с 
най-широко приложение в практиката. 

а) Равномерен б) Триъгълен 

в) Нормален г) Вейбулов 

 
д) Бета е) Гама 

Фиг. 1 Закони-плътност на разпределение 
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Оценката за степента на съвпадение на експерименталното разпределение към избрано 
теоретично може се извърши чрез проверка на непараметрична статистическа хипотеза по 
някой от следните критерии: на Пирсън, Смирнов-Колмогоров, 𝜔  и др. [9]. 

Като най-универсален, се предлага използването на критерия на Пирсън, известен още 
като χ2, който може да се прилага за както за дискретни, така и за непрекъснати случайни 
величини, каквито са времевите интервали. 

За постигане на задоволителна точност изискване на метода е във всеки класов интервал 
да са регистрирани не по-малко от 5 наблюдения. Тъй като най-често в крайните интервали 
се регистрират по-малко появявания, то изискването се осигурява чрез сливане на тези 
интервали.  

Изчисляват се отклоненията на абсолютните експериментални от теоретично 
определените честоти (Фиг. 2) [9]: 

χ  ∑ ,  ,

,
,           (3) 

където ℎ ,  са експериментално определените честоти; 
ℎ ,  – теоретично определените честоти; 
𝑘 – броят класови интервали. 

Теоретичните честоти могат да 
се определят от закона на 
разпределение, а за често 
използваните разпределения са 
табулирани в таблици. 

Сравняването се извършва с 
теоретичното разпределение на 
Пирсън, определено при ниво на 
значимост 𝛼 0.05 (ако няма 
специално изискване) и степени на 
свобода 𝑓 𝑘 𝑙 1, където 𝑘 е 
броят на интервалите, а  𝑙 - броят 
параметри, определящи разпреде-
лението. При нормално разпределе-
ние 𝑙 = 2, при Поасоново 𝑙 = 1 и т. н. 

Приема се, че експерименталното разпределение не се различава от теоретичното, ако 
 χ  𝜒Т . 

При симетрично разпределение и наличие на ясно изразена модална стойност може да 
се предполага близост до нормалния закон на Гаус. В този случай, могат да използват и 
оценки за формата на кривата като косост (асиметрия) и ексцес (връхна източеност или 
сплеснатост) [9]. 

Косостта се определя от отношението: 

𝐾  ,            (4) 

където 𝜇  е централният момент от трети ред; 
  𝑆 – средноквадратичното отклонение на извадката. 
Централният момент от трети ред се определя по формулата [9]: 

𝜇  
∑ ̅ ∑ ̅ ̅

,             (5) 

съответно за негрупирани и за групирани резултати, 
където �̅� е средноаритметичната стойност; 

ℎ  – абсолютната честота; 
𝑛 – броят опити. 

Ексцесът се определя като: 

Фиг. 2 Сравняване на експериментално 
и теоретично разпределение 
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𝐸  3,               (6) 

където µ4 е централният момент от четвърти ред, определен като: 

𝜇  
∑ ̅ ∑ ̅ ̅

,             (7) 

съответно за негрупирани и за групирани резултати. 
За да се установи дали разпределението е нормално, получените стойности се сравняват 

с критериите за нормалност: 
|𝐾| 3 𝑆   и  |Е| 5 𝑆Е ,             (8) 

където 𝑆  е средноквадратичното отклонение на косостта; 
𝑆  – средноквадратичното отклонение на ексцеса, определени като: 

𝑆    и  𝑆Е  .       (9) 

Проверката за вида на закона на разпределение може да се извърши ръчно или с 
използването на налични софтуерни продукти.  

При работа със софтуерни продукти автоматизирано се изчисляват и оценки за степента 
на съответствие на експерименталния с теоретичния закон. Това позволява измежду няколко 
възможни закона за описание на експерименталната крива да се избере този, който най-точно 
я описва. 

8. Избор на закон на разпределение и изчисляване на оценките на параметрите на 
разпределение 

Законът на разпределение се избира в съответствие с изводите от т. 7. Всеки закон има 
параметри на разпределение и от проведените наблюдения (направената извадка) се 
определят оценките им. 

При нормален (Гаусов) закон на разпределение това са средноаритметичната стойност х 
(оценка на математическото очакване) и дисперсията на извадката 𝑆  (оценка на дисперсията 
на разпределението 𝜎 ). 

Параметрите на разпределение за представените по-горе закони са обобщени в Табл. 1. 
Дадена е и връзката на параметъра на разпределение с математическото очакване 𝜇 и 
дисперсията 𝜎 . 

Таблица 1
Параметри на законите на разпределение на случайните величини 

 Вид закон Закон-плътност на разпределение Пара-
метри

Математическо 
очакване 

Дисперсия

1 Равномерен 𝑓 𝑥
1

𝑏 𝑎
𝑎 𝑥 𝑏

0 𝑎 𝑥 𝑏
 𝑎, 𝑏 

𝑎 𝑏
2

 
𝑏 𝑎

12
 

2 Триъгълен 𝑓 𝑥

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

2 𝑥 𝑎
𝑏 𝑎 𝑐 𝑎

𝑎 𝑥 𝑐

2 𝑏 𝑥
𝑏 𝑎 𝑏 𝑐

𝑐 𝑥 𝑏

0 𝑎 𝑥 𝑏

 𝑎, 𝑏, 𝑐 
𝑎 𝑏 𝑐

3
 

𝑎 𝑏 𝑐
18

𝑎𝑏 𝑎𝑐 𝑏𝑐
18

 

3 Нормален 𝑓 𝑥
1

√2𝜋𝜎
𝑒

𝑥 𝜇 2

2𝜎2  𝜇, 𝜎  𝜇 𝜎  

4 Вейбулов 𝑓 𝑥 𝛼𝛽 𝑥 𝑒 / 𝑥 0
0 𝑥 0

 𝛼, 𝛽 
𝛽
𝛼

𝛤
1
𝛼

 

𝛽
𝛼

2𝛤
2
𝛼

1
𝛼

𝛤
1
𝛼
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5 Бета 𝑓 𝑥
𝑥 1 𝑥

В 𝛼 , 𝛼
0 𝑥 1

0 0 𝑥 1
 𝛼 , 𝛼

𝛼
𝛼 𝛼

 

𝛼 𝛼
𝛼 𝛼

. 

1
𝛼 𝛼 1

 

6 Гама 𝑓 𝑥
𝛽 𝑥 𝑒 /

𝛤 𝛼
𝑥 0

0 𝑥 0
 𝛼, 𝛽 𝛼𝛽 𝛼𝛽  

 

 
Експериментална част 
Хронометрирани са времената за изпълнение на различни по вид операции за ушиване 

на дамска блуза, размер 42 (Фиг. 3). 
Измерванията са извършени в реални производствени условия във фирма ТПК „Димитър 

Благоев“ – гр. София, като е използван професионален хронометър ONstart 700 на фирма 
Geonaute, Франция. Уредът позволява хронометриране с точност 1/100 s и има възможност 
за съхраняване на 999 междинни времена (Фиг. 4). 

 

Фиг. 3 Техническа скица на дамска блуза Фиг. 4 Професионален хронометър ONstart 700 

 

Поради големия брой операции, изследвания са проведени върху 7 шевни, 2 ръчни и 2 
влаготоплинни операции (ВТО). За всяка операция са направени по 40 измервания, което 
гарантира получаването на процентна доверителна грешка под 2%. 

Резултатите от хронометража са представени в Табл. 2. 
Таблица 2

Резултати за хронометрираните операционни времена 

Операция Продължителност, s 

1. Изминаване на 
раменен шев 

81 76 71 62 60 69 80 78 89 81 
67 62 62 62 75 69 82 79 79 67 
71 85 62 62 75 69 76 71 62 71 
73 84 60 63 76 71 75 73 64 71 

2. Изминаване на 
лицев шев по 
раменния шев 

17 26 18 22 14 31 22 11 23 30 
31 26 23 22 22 18 19 28 24 13 
14 22 14 21 23 25 32 16 31 21 
14 15 24 16 24 12 23 22 14 26 

3. Пришиване на 
столче към яка  

162 103 159 92 111 96 139 107 145 159 
96 156 164 102 162 107 140 163 144 132 

164 109 104 114 141 99 108 114 161 109 
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107 164 162 100 142 113 103 167 112 161 
4. Изминаване на 
лицев шев по горната 
част на яка и столче 

102 120 115 101 119 119 123 110 129 122 
139 112 143 110 129 101 126 113 131 106
110 141 144 104 141 142 119 124 126 133 
114 132 120 111 143 135 117 129 111 132 

5. Пришиване на 
мостра към яката 
 

139 122 127 127 203 120 145 153 120 198 
127 166 115 193 167 180 120 197 149 122 
127 146 154 121 199 128 197 116 194 168 
120 120 174 111 130 123 116 113 141 132 

6. Изминаване на 
укрепителен 
затварящ шев на 
мострата 

161 119 115 102 110 111 115 113 185 164 
160 137 115 102 110 110 113 185 163 184 
138 158 122 129 130 111 141 185 189 163 
184 138 162 129 130 124 120 137 115 113 

7. Прикачване на 
мостра и яка  
 

450 392 420 505 423 451 401 423 380 386 
376 355 500 411 373 386 391 350 490 473 
429 437 392 382 434 496 405 476 399 357 
422 381 469 473 366 394 343 480 343 349 

8. Изрязване на 
резервата на шева 
на яката 

72 43 62 81 49 67 51 59 47 76 
39 46 54 59 51 69 53 42 61 49 
43 47 77 40 47 58 60 52 70 74 
42 49 57 51 53 68 55 51 84 49 

9. Срязване ъглите 
на яката и обръщане 
 

37 41 62 34 43 41 31 49 61 48 
42 49 62 62 36 42 46 53 37 38 
45 33 41 42 45 45 32 37 51 50 
34 44 56 62 36 39 44 49 55 53 

10. Гладене на 
мостра и яка 

61 53 48 50 63 51 47 60 51 62 
50 47 57 60 54 61 49 52 47 61 
52 47 57 62 63 51 54 55 53 57 
61 48 59 58 49 62 53 54 61 60

11. Гладене на 
бродерия 

30 28 27 32 21 31 24 26 27 31
30 32 22 19 22 24 30 29 31 26 
29 26 24 19 22 24 32 29 31 21 
29 32 32 24 31 21 22 26 27 28 

 
За всяка една операция е следван предложеният алгоритъм, като приложението му ще 

бъде демонстрирано на Операция 1 „Изминаване на раменен шев“. 

1. Първоначално определяне на броя на класовите интервали 

𝑘 1 3.2 lg 40 6.                              (10) 

2. Определяне на широчината на класовите интервали 
Широчината на класовите интервали е: 

𝑏  
 

4,83.                   (11) 

3. Определяне на границите на класовите интервали 
Широчината на класовия интервал е закръглена към най-близкото цяло число 𝑏 = 5. С 

отчитане на минималната и максималната стойност, са избрани следните граници на 
интервалите: 60 ÷ 65, 65 ÷ 70, 70 ÷ 75, 75 ÷ 80, 80 ÷ 85, 85 ÷ 90. 

4. Окончателно определяне на броя на класовите интервали 
След промяна на широчината на интервала, броят на интервалите остава същият 𝑘 = 6. 

5. Нанасяне на резултатите в първична таблица 

Данните са нанесени в първична таблица (Табл. 3). 
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Таблица 3

Първична таблица за Операция 1 „Изминаване на раменен шев“ 

Граници на интервала, s Средна ст-ст на интервала, s Абсолютна честота 𝒉𝒋 

60 ÷ 65 62.5 9 
65 ÷ 70 67.5 4 
70 ÷ 75 72.5 9 
75 ÷ 80 77.5 8 
80 ÷ 85 82.5 7 
85 ÷ 90 87.5 3 

 

6. Графично представяне на резултатите 
Резултатите са представени графично чрез хистограма и полигон на разпределение (Фиг. 

5). 

Фиг. 5 Хистограма и полигон на разпределение на хронометрираните времена 
за изпълнение на Операция 1 „Изминаване на раменен шев“ 

 
7. Анализ на вида на експерименталното разпределение 
За анализ на вида на разпределението е използван програмен пакет Rockwell Arena 

Simulation, с вградено приложение Input Analyzer. Приложението извежда отчет с информация 
за: Закон на разпределение (Distribution Summary), Проверка по критерия на Пирсън (Chi-
Square Test), Основни статистически оценки (Data Summary) и Данни за хистограмата 
(Histogram Summary). 

В Табл. 4 е представен отчет за Операция 1 „Изминаване на раменен шев“. 

Таблица 4
Отчет с изчислени средноквадратични (стандартни) грешки на законите на разпределение 

за Операция 1 „Изминаване на раменен шев“ 
Function (Pазпределение) Sq Error (Средноквадратична грешка), s 

Beta (Бета) 0.0199 
Triangular (Триъгълно) 0.0398 
Uniform (Равномерно) 0.0417 

Gamma (Гама) 0.0417 
Weibull (Вейбулово) 0.0424 
Normal (Нормално) 0.0549 
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В Табл. 5 са представени обобщените данни за разпределението с най-висока степен на 
съвпадение, а именно Бета-разпределението (Sq Error = 0.0199). 

Таблица 5
Обобщени данни за Операция 1 „Изминаване на раменен шев“ 

Distribution Summary Chi Square Test 

Distribution: Beta 

Expression: 59.5 + 30 
* BETA(0.913, 1.4) 

Square Error: 
0.019897 

Number of  
Intervals = 5 

Degrees of  
Freedom = 2 

Test Statistics = 3.8 

Corresponding  
p-value = 0.166 

Number of Data 
Points = 40 

Min Data Value = 60 

Max Data Valuе = 85 

Sample Mean = 71.6 

Sample  
Std Dev = 8.43 

Histogram  
Range = 59.5 to 89.5 

Number of Intervals = 
6 

 
Приложението извежда следните данни: 

 Вид на разпределението (Distribution) – Beta; 
 Уравнение на разпределението (Expression) – 59.5 + 30 * BETA (0.913, 1.4) с 

параметри 𝛼 = 0.987 и 𝛼  = 1.4; 
 Средноквадратична грешка (Square Error) – 0.019897 s; 
 Брой класови интервали (Number of Intervals) = 5 (за проверка по критерия на 

Пирсън, след обединяване на крайните два интервала); 
 Степени на свобода (Degrees of Freedom) – 2 (𝑑𝑓 = 5 – 2 – 1); 
 Ниво на значимост (Corresponding p-value) – 0.166; 
 Брой измервания (Number of Data Points) – 40; 
 Минимална стойност (Min Data Value) – 60 s; 
 Mаксимална стойност (Max Data Value) – 95 s; 
 Средноаритметична стойност на извадката (Sample Mean) – 71.7 s; 
 Средноквадратично (стандартно) отклонение на извадката (Sample Std Dev) = 8.43 

s; 
 Граници на хистограмата (Histogram Range) = 59.5 to 95.5; 
 Брой класови интервали (Number of Intervals) = 6 (за хистограмата). 

При спазване на предложения алгоритъм са обработени данните и са изведени законите 
на разпределение и техните параметри и за останалите изследвани операции. 

Получените данни са обобщени в Табл. 6. 
С цел анализ на влиянието на вида на операцията върху разсейването, от 

средноквадратичното отклонение 𝑆 и средната стойност �̅� са изчислени и вариационните 
коефициенти за хронометрираните времена: 

𝑣
̅
100.                                (12) 

Таблица 6
Закони и параметри на законите на разпределение на хронометрираните времена 

№ Операция Вид 
Закон на 

разпределение
Параметри 

Вариационен 
коефициент, % 

1 
Изминаване на 
раменен шев 

машинна Бета 
𝛼  = 1.050 
𝛼  = 0.899 

11.77 

2 
Изминаване на 
лицев шев по 
раменния шев 

машинна Бета 
𝛼  = 1.28 
𝛼  = 1.34 

27.26 

3 
Пришиване на 
столче към яка 

машинна Бета 
𝛼  = 1.28 
𝛼 = 1.34 

20.31 
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4 

Изминаване на 
лицев шев по 
горната част на яка 
и столче 

машинна Бета 
𝛼  = 1.13 
𝛼  = 1.06 

10.49 

5 
Пришиване на 
мостра към яката 

машинна Бета 
𝛼 = 0.593 
𝛼 = 0.766 

19.94 

6 

Изминаване на 
укрепителен 
затварящ шев на 
мострата 

машинна Бета 
𝛼 = 0.609 
𝛼 = 0.888 

20.00 

7 
Прикачване на 
мостра и яка 

машинна Бета 
𝛼  = 0.815 
𝛼  = 1.040 

11.50 

8 
Изрязване на 
резервата на шева 
на яката 

ръчна Вейбул 
𝛼 = 1.51 
𝛽 = 19.8 

21.10 

9 
Срязване ъглите 
на яката и 
обръщане 

ръчна Бета 
𝛼 = 1.63 
𝛼 = 16.3 

19.89 

10 
Гладене на мостра 
и яка 

ВТО Вейбул 
𝛼  = 0.609 
𝛼 = 0.888 

9.76 

11 
Гладене на 
бродерия 

ВТО Равномерен 
𝑎 = 31 
𝑏 = 62  

15.04 

 
Анализ и изводи 
В резултат на проведеното изследване могат да се направят следните изводи: 

 Алгоритмизирана е процедурата по обработка на данните и определяне на вида и 
параметрите на закона на разпределение на хронометрирани операционни времена. По 
предложения алгоритъм са обработени данните от хронометража на времената за 
изпълнение на 7 шевни, 2 ръчни и 2 влаготоплинни операции от технологичната 
последователност за изработване на дамска блуза. 

 Действията от предложения алгоритъм могат да се изпълняват както ръчно, така и с 
разработени за целта софтуерни приложения, което намалява времето за обработка. В 
настоящето изследване е използвано приложението Arena Input Analyzer.  

 Анализът на получените резултати показва асиметрично разпределение на времената за 
изпълнение на операциите в шевното производство, с което се потвърждават резултатите 
от изследванията на други автори [3]. 

 При по-сложни операции и с увеличаване на ръчната работа се наблюдава по-голяма 
асиметрия на кривата на разпределение. 

 В почти всички изследвани случаи най-точно описание на продължителността на 
технологичната операция дава Бета-разпределението. Причината е възможността за 
постигане на напълно различни форми на кривата при промяна на двата параметъра на 
разпределение. 

 Най-големи разсейвания в резултатите се наблюдават при ръчните операции и сложните 
машинни, изискващи по-висока степен на прецизност, като „Изминаване на лицев шев по 
раменната извивка“, „Пришиване на столче към яка“ и „Пришиване на мостра към яката“. 
 
Заключение 
Предложеният алгоритъм е подходящ за обработка на данни от хронометриране на 

операционни времена. Той включва както отделните последователни стъпки за определяне 
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на вида и параметрите на разпределение на времената, така и необходимите формули и 
проверки, което го прави удобен за работа. 
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