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Изследване на топлинната икономичност на 
противоналегателна паротурбинна 
инсталация 

Иван Геновски1, Калоян Христов2,*  

1кат. ТЕ и ТЯ, Енергомашиностроителен факултет, ТУ-София, София, България 
2Топлофикация София ЕАД, София, България 

Резюме. С цел повишаване на дяла на произведената електрическа 
енергия на базата на топлинно потребление през 2019 година в ТЕЦ 
„София Изток“ се въведе в експлоатация нова противоналегателна 
паротурбинна инсталация модел SST-300 CE2L/V36S. Характерна 
особеност на работата на противоналегателната инсталация е 
зависимостта на развиваната от нея електрическа мощност от 
големината на  отпускания топлинен товар на потребителите. В 
настоящата разработка с помощта на валидиран симулационен модел е 
извършено многовариантно пресмятане на режимите на работа на 
инсталацията в зависимост от топлинния товар. Получените резултати 
дават количествена оценка на показателите за топлинна икономичност 
на паротурбинната инсталация.  

Abstract. In purpose to increase the part of electricity production  on the 
basis of heat consumption in 2019 in TPP “SOFIYA IZTOK” was put in 
operation a new backpressure steam turbine installation model SST-300 
CE2L/V36S. a characteristic feature of the operation of the backpressure 
steam turbine is the dependence of the produce electric power it develops on 
the amount of heat load allow to consumers. In the present research, using a 
validated simulation model, multivariate simulation calculations of the 
operating modes of the installation depends of the heat load distributed to 
district heating systems. The results obtained provide a quantitative 
assessment of the thermal efficiency indicators of the steam turbine 
installation. 

Key words: energy efficiency, steam turbine, district heating; 

1. Комбинирано производство на топлинна и електрическа 
енергия 

Топлоснабдителните системи доставят топлинна енергия на битови и промишлени 
потребители. В повечето случаи в източника на топлина на системата за 
централизирано топлоснабдяване се реализира комбинирано производство на 
топлинна и електрическа енергия. Най-разпространената технология за 
когенерационно производство са паротурбинните инсталации. Паротурбинните 
инсталации, използвани за комбинирано производство, са с регулируеми 
пароотнемания (едно или две) и с противоналягане.  

При първия тип инсталациите част от потока пара се отвежда през регулируемите 
пароотнемания на турбината към бойлерната уредба за подгряване на мрежова вода, а 
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след последното турбинно стъпало парата постъпва в кондензатора. Електрическата 
енергия, получена от потока пара отведен от регулируемите пароотнемания се счита 
за произведена по комбиниран метод, а енергията, получена потока пара постъпващ в 
кондензатора - по кондензационен метод. Този инсталации могат да развиват пълната 
си електрическа мощност независимо от натоварването на регулируемите 
пароотнемания.  

При противоналегателните паротурбинни инсталации липсва производство на 
електрическа енергия по кондензационен метод. При тях мрежовата вода се подгрява 
чрез постъпване на отработила пара от последната степен на парната турбина в бойлер-
кондензатора. Електрическата мощност, развивана от тези инсталации, зависи от 
големината на отпускания от тях топлинен товар. 

В настоящия доклад е изследвана работата на противоналегателна паротурбинна 
инсталация SST-300 CE2L/V36S, която е инсталирана в най-голямата 
топлофикационна централа у нас – ТЕЦ „София-изток“. С помощта на разработения 
симулационен модел е анализирано влиянието на големината на топлинния товар, 
отпускан на потребителите, върху топлинната икономичност на инсталацията. 

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

В [1] e представен разработен симулационен  паротурбинна инсталация SST-300 
CE2L/V36S чрез софтуерният продукт GateCycle. Моделът е валидиран с данни за 
четири основни режима на работа, които са дадени в техническата документация на 
турбината. 

Със симулационният модел е извършено изследване за влиянието на температурата 
на мрежовата вода на изхода от инсталацията за комбинирано производство върху 
показателите на топлинна икономичност [2]. 

Пресмятанията, които се извършват чрез софтуерния продукт, се базират на закона 
за съхранение и преобразуване на енергията [3]. Софтуерът позволява детайлно 
разглеждане на поведението на съоръженията, които са съставна част на 
паротурбинната инсталацията. Програмата дава информация за: налягане, температура 
и разход на работно вещество (въздух, водна пара, гориво) във всяка точка от 
топлинната схема [4]. При моделиране на отделните съоръжения е необходимо да се 
въведат характерни входни данни за тях и те да се свържат в логическа схема с 
останалите елементи. 

Входните данни, които се въвеждат за парната турбинна, са начално налягане pо и 
температурата tо на парата, разход на пара Dо и относителен вътрешен КПД ηoi. 
Задължително условие е нерегулируемите пароотнемания на парната турбина да бъдат 
свързани със съоръжения (подгреватели ниско, високо налягане, деаератор), към които 
се подава пара, съгласно схемата за симулационно моделиране [5].  

За определяне на налягането в нерегулируемите пароотнемания при променливи 
режими на работа се използва зависимостта на Флюгел-Стодола: 

2 2
i 1i 1i

2 2
0 10 10

D p -p
=

D p -p
 ,       (1) 

където: 
p1i и p2i са съответно налягането пред и след турбинното стъпало или група 

турбинни стъпала при разход на пара Di, kPa; 
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p10 и p20 са съответно налягането пред и след турбинното стъпало или група 
турбинни стъпала при изчислителния разход на пара D0, kPa. 

При моделиране на режимите на работа на топлообменен апарат (паро-воден или 
водо-воден) се използва следното балансово уравнение: 

   п p 2 1Q D h - h G c t - t k F t          ,    (2) 

където: 
D e разходът на пара, подаван към подгревателя, kg/s; 
h и h - специфичната енталпия на парата и на нейния кондензат, kJ/kg; 
G - разходът на вода през подгревателя, kg/s; 
t1 и t2 - началната и крайната температура на подгряваната вода в подгревателя, oC; 
ηп  - коефициент, отчитащ топлинните загуби на подгревателя 
k - коефициентът на топлопреминаване за подгревателя, W/(m2oC); 
F - нагревната повърхност на подгревателя, m2. 
Програмата дава възможност да се отчете влиянието на замърсяването на 

нагревните повърхности на подгревателя върху неговия работен режим. 
Входните величини при симулиране на работата на кондензатора са: нагревна 

повърхност, брой ходовете, вътрешен и външен диаметър на тръбите. При анализа на 
променливите режими на работа е необходимо да се въведе проектното налягане на 
парата и параметрите на охлаждащата вода (разход и температура). 

Коефициентът на топлопреминаване k на кондензатора за променливи режими се 
определя от  зависимостта: 

1 2 3 4k C C C C v      ,     (3) 

където: 
C1 е корекционен коефициент, отчитащ външния диаметър на тръбите на 

кондензатора; 
C2 – корекционен коефициент, отчитащ температурата на охлаждащата вода; 
C3 – корекционен коефициент, отчитащ вида на материала и грапавостта на тръбите 

на кондензатора; 
C4 – корекционен коефициент, отчитащ замърсеността на топлообмената 

повърхност на кондензатора; 
v – скорост на движение на охлаждащата вода в тръбите на кондензатора, m/s. 

При моделиране на деаератора е необходимо да се въведе работното налягане на 
парата в него. Разходът на пара за деаератора се определя по уравнението на топлинния 
баланс: 

 
 

n
'

вi вi вi
i=1

п в п

G h -h

D=
h -h η


 ,      (4) 

където:  
Gвi е масовият дебит на i-я поток на постъпващата вода в деаератора, kg/s; 

'
вh , вih - специфичната енталпия на i-я поток вода на изхода и на входа на  

деаератора, kJ/kg; пh , вh - специфичната енталпия на парата и нейния кондензат, 

kJ/kg; ηп – коефициентът на полезно действие на деаератора. 
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3. Моделно изследване на топлинната икономичност на 
противоналегателна паротурбинна инсталация SST-300 
CE2L/V36S в зависимост от големината на отпускания 
топлинен товар 

Със симулационния модел е извършено многовариантно пресмятане на работата на 
инсталацията при изменение на топлинният товар, отпускан на потребителите в 
системата за централизирано топлоснабдяване.  

Входните данни за пресмятането са: 
 Натоварването на бойлер-кондензатора на паротурбинната инсталация се изменя 

от 40 до 90 MW. 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. 
Получени са резултати за изменението на следните величини: 
 Пълна електрическата мощност на инсталацията за комбинирано производство 

(N, MW); 
 Електрическа мощност на инсталацията за комбинирано производство, получена 

в резултат от отпускане на топлина за външно топлинно потребление (Nт, MW); 
 Електрическа мощност на инсталацията за комбинирано производство, получена 

чрез пара за регенеративно подгряване на основния кондензат (Nрег, MW); 
 Отношение на  произведената електрическа енергия към отпусната топлинна 

енергия в системата за топлоснабдяване, (x=N/Qт); 
 Специфичен разход на условно гориво за производство на електрическа енергия 

(by ел , g/kWh);  
 Икономия на гориво при комбинираното производство, (ΔF, %). 
На фиг. 1 е представено изменението на пълната електрическа мощност (N, MW), 

електрическата мощност, получена на базата на външно топлинно потребление и 
електрическата мощност (Nрег, MW), получена на основата на вътрешно топлинно 
потребление в зависимост от големината на отпускания топлинен товар. Наблюдава 
се, че с намаляване на отпускания топлинен товар в системата за топлоснабдяване, 
развиваната електрическа мощност на турбината намалява. При отпускане на 
максималния топлинен товар (90 MW), електрическата мощност на инсталацията за 
комбинирано производство е 32,9 MW. Електрическата мощност на турбината 
намалява до 11,8 MW, когато отпусканият топлинен товар в системата за 
централизирано топлоснабдяване се понижи до 40 MW. Електрическата мощност 
получена от регенеративното подгряване на основния кондензат се изменя от 8 до 10 % 
от пълната електрическа мощност, развивана от инсталацията за комбинирано 
производство. Понижаването на дяла на тази електрическа мощност се дължи на 
намаляването на разхода на пара за инсталацията за комбинирано производство, което 
води понижаване на температурата основния кондензат и разхода на пара за негово 
подгряване. 
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Фиг. 1. Изменение на електрическа мощност на инсталацията за комбинирано производство в 
зависимост от големината на отпускания топлинен товар 

Изменението на отношението на произведената електрическа енергия към 
отпуснатия топлинен товар (х) е представена на фиг. 2. Резултатите показват, че с 
повишаване на отпускания на топлинният товар в системата за топлоснабдяване 
нараства отношението х. Изменението на тази величина показва, че с повишаване на 
натоварване на инсталацията се повишава и производството на електрическата енергия 
за единица отпусната топлинна енергия в системата за топлоснабдяване.  

 

Фиг.2. Изменение на отношението на произведената електрическа енергия към отпуснатата 
топлинна енергия (x=N/Qт) в зависимост от големината на отпускания топлинен товар 

Изменението на специфичния разход на условно гориво за производство на 
електрическа енергия в зависимост от отпускания топлинен товар е представен на 
фиг.3. Този показател е определен на основата на физическия метод на разпределение 
на горивото между двата произвеждани продукта в когенерационната инсталация при 
кпд на парогенератора 90 % и кпд на паропроводите на паротурбинната инсталация 
96 %. Вижда се, че при намаляване на отпускания топлинен товар в системата до 
40 MW, специфичният разход на условно гориво се повишава с около 2 g/kWh. Това 
се дължи се по-ниската температура, до която се подгряван основният кондензат 
поради по-малкия топлинен товар, който се отпуска на потребителите. 
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Фиг.3. Изменение  на специфичният разход на условно гориво за производството на 
електрическа енергия в зависимост от големината на отпускания топлинен товар 

На фиг. 4 е представено изменението на икономията на гориво (ΔF). Тя е 
определена съгласно европейската директива, която касае ефективността на 
инсталациите за комбинирано производство [6]. При определянето на икономията на 
гориво са използвани референтни стойности на кпд на заместващите мощности за 
производство на топлинна и електрическа енергия, които съответстват на гориво 
природен газ, без да се извършва корекция по температура на външния въздух и 
отчитане на консумацията на електрическа енергия за собствени нужди. 

 

Фиг.4. Изменение на икономията на гориво в зависимост от големината на отпускания 
топлинен товар 

От получените резултати се вижда, че с повишаване на отпускания топлинен товар 
в системата за топлоснабдяване, икономията на гориво нараства. Това може да се 
обясни с понижаването на специфичния разход на условно гориво за производство на 
електрическа енергия с нарастването на отпускания топлинен товар към 
потребителите. 
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4. Заключение 

В доклада е извършен анализ на топлинната икономичност на противоналегателна 
паротурбинна инсталация SST-300 CE2L/V36S в зависимост от големината на 
отпускания топлинен товар в системата за централизирано топлоснабдяване. За 
изследване на нейната работа е използван валидиран симулационен модел. 

Получените резултатите показват, че с повишаване на големината на отпускания 
топлинен товар от инсталацията за комбинирано производство, се повишава нейната 
топлинна икономичност. 
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Прилагане на стандарт за балансови 
изпитавания на котли БДС EN 12 952-15 върху 
котелна инсталация ЕК 220 t/h ст.№ 8 в ТЕЦ 
„София“ 

Стоил Русев1,†, Борислав Игнатов2 

1кат. ТЕЯЕ, Енергомашиностроителен факултет, ТУ-София, София, България 
2кат. ТЕЯЕ, Енергомашиностроителен факултет, ТУ-София, София, България 

Резюме. 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 прилагането на методика 
по стандарт БДС EN 12 952-15 върху съществуваща котелна 
инсталация в ТЕЦ „София“ с цел сравнението и  с нормативният метод 
за изчисляване на к.п.д на парогенератора.  

Abstract. The presented part of the technical design of a steam boiler with 
capacity of 220t/h at parameters of the superheated steam P = 9.8 Mpa, t=540 
0С for operation with main fuel – natural gas and reserve (emergency) fuel 
– oil fuel. The aim of the project is the application of a methodology 
according to the standart BDS EN 12 952-15 on an existing boiler 
installation in TPP “Sofia” for the purpose of comparison with the normative 
method for calculating the efficiency of the steam generator.  

Key words: district heating, steam generator, standart, efficiency; 

1. Описание на стандарт БДС EN 12 952-15  

Преди да се въведе в нормална експлоатация един нов енергиен котел, трябва да бъдат 
оценени неговите технико-икономически показатели. Тази оценка може да се  извърши 
по стандарта БДС EN 12 952. Той е със статут на национален стандарт, одобрен от 
мандата даден от CEN на Европейската комисия и Европейската асоциация за 
свободна търговия. Състои се от 18 приложения, разработен е на три езика и е въведен 
в 23 държави. 

По стандарт БДС EN 12 952 се осъществяват приемно-предавателни (гаранционни) 
изпитания за енергиен котел, чрез които се доказва, че гарантираните от доставчика 
стойности на показателите са постигнати главните параметри, които задължително 
трябва да се гарантират са: 

- максимално произведената полезна топлина; 
- налягане и температура на генерираната свежа пара 
- налягане и температура на генерираната междинно прегрята пара. 
Следните параметри също могат да бъдат предмет на гаранция: 
-КПД и загуби на гориво при междинни товари; 
-параметри на парата при междинни товари на котела; 

                                                 
†Автор за кореспонденция: stoil.rusev@abv.bg  
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-пад  на  налягането в системата на паропрегревателите за свежа и   междинно 
прегрята пара; 

- загубата на налягане във въздушния и газовия тракт на фиксирани точки; 
коефициент на излишък на въздух по тракта; максимален разход на авариен  впръск; 
съдържание на неизгоряло в отнесеното; 

-налягане и температура на водата и парата в различни точки; 
-налягане на въздуха за горене, температура и скоростта в различни точки по 

въздушния трат; 
-състав на димни газове, налягане, температура и скорост в различни точки по 

газовия тракт. 
 Стандарт БДС EN 12 952 предвижда продължителността на изпитването по прав 

баланс да бъде от 2 до 4 часа, а при метода при който се пресмятат загубите на топлина 
(обратен баланс) е от 1 до 6 часа в зависимост от вида на котела и от вида на 
използваното гориво. 

Табл. 1.  Препоръчителни часове за продължителността на изпитанието според стандарт БДС 
ЕN 12 952-15 

Директни експерименти Продължителност 

При изгаряне на течни и газообразни горива  2 часа 

Индиректни експерименти Продължителност 

Течни и газообразни горива 2 часа 

По време на опитите се използват само уреди проверени преди и след опита с 
еталонни уреди. 

Топлинната ефективност на котел може да се определи чрез прилагането на пряк 
(прав) или косвен (обратен) метод. Двата метода се различават с неточностите в 
измерването. Винаги трябва да се прилага метод, който дава най-малка неточност при 
провеждане на балансовите изпитания. За да се извършат балансовите изпитания по 
някой от изброените методи, трябва предварително да бъдат известни следните 
величини, дадени в Табл. 2 

Табл. 2.  Данни необходими за изчисляване ефективността на енергиен котел според 
стандарт БДС EN 12 952-15 

Пряк метод Косвен метод 
a) Дебит на подхранваща вода и 
прегрята пара 
б) Пропуск от уплътненията на 
парната турбина; 
в) Масовия дебит на впръсквовете за 
охлаждане на парата; 
г) Температура и налягане на всички 
парни и потоци в котела; 
д) Разход на гориво; 
е) Калоричност, пепел и влага, както 
и елементен състав на горивото; 
ж) Температура на горивото и 
въздуха за горене; 
з) Съдържание на влага във въздуха 
за горене; 

a) Калоричност, пепел и влага, 
както и елементен състав на 
горивото; 
б) Анализ на димни газове 
(съдържание на CO2 или O2 и CO); 
в) Температура димните газове; 
г) Температура на горивото и 
въздуха за горене; 
д) Съдържание на влага във въздуха 
за горене; 
е) Налягане, температура и дебит на 
парата (вход и изход); 
ж) Температура и масов дебит на 
извлечената шлака; 
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и) Анализ на димните газове 
(съдържание на CO2 или O2 и CO). 
й) Температура и налягане на околен 
въздух; 
к) Температурата на димните газове; 
л) Масов дебит на пепелта и 
съдържание на неизгорял въглерод в 
нея. 

з) Част или съдържание на 
неизгорял въглерод в шлака, 
калоричност на шлаката; 
и) Дял неизгорял въглерод 
съдържан в летливата пепел; 
й)  Дебит температура и налягане на 
непрекъснатите продувки; 
к) Температура и налягане на 
околен въздух; 
 

2. Описание на параметрите на котелна инсталация ЕК 220 
t/h ст.№ 8 в ТЕЦ „София“ 

Поради текущи експлоатационни проблеми, ЕК №8 не работи с номинални  параметри. 
Част от основните му функции са преустановени или модифицирани спрямо текущото 
положение. ПГ №8 няма междинно прегряване на парата както и аварийни впръскове. 
Регулирането на параметрите на прегрятата пара се извършва с кондензат от барабана 
на котела. Тъй като това се случва в рамките на системата, то впръсковете не са взети 
под внимание. Не работи подгревател високо налягане, поради повреда в КОС, затова 
температурата на питателната вода е значително по-ниска. 

Табл. 3.  Работни параметри на ПГ№8 в ТЕЦ „София“ 

№  Величина Означение Стойност 

1 Производителност на пара t/h 170 

2 Налягане на пара при изход от котела MPa 9,13 

3 Температурата на пара при изхода от котела  0С 543 

4 Налягане на питателна вода MPa 14-15 

5 Температура на питателна вода 0С 170 

6 Температура на студен въздух 0С 28 

7 

Използвано гориво – природен газ 
 

- Долна топлина на изгаряне H(N) 
 

- съдържание на метан 
- съдържание на етан 
- съдържание на пропан 
- съдържание на азот 
- съдържание на въгл.двуокис 
- съдържание на сероводород 

 
 
kJ/kg 
 
m3/m3 
m3/m3 
m3/m3 
m3/m3 
m3/m3 
m3/m3 

 
 

48849 
 

0,9591 
0,0223 
0,0073 
0,0074 
0,0018 
0,0002 

3. Приложение на стандарт БДС EN 12 952-15 

В изчисленията са използвани данни от стационарните измервателни прибори и 
апаратура, собствена система за непрекъснати измервани на димните газове, както и  
информационната система на ТЕЦ „София“. Направени са осреднени стойности за 
диапазон от 2 часа, като през периода са спазени изискванията за постоянен товар на 
парогенератора.  

Стойностите за определяне на к.п.д са приложени по 3 метода: 
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 1 .Енергиен баланс на котел по пряк(прав) метод(чрез изразяване на полезно 
използвана топлина): 

 -Полезно изполвана топлина в ПГ; 
 -Нетна разполагаема топлина на изгаряното гориво; 
 -Допълнително внесени топлини. 
2. Енергиен баланс на котел по пряк(прав) метод (чрез изразяване на загубена 

топлина): 
 -Загуби на топлина с изходящите димни газове; 
 -Загуби на топлина с химично недоизаряне на горивото; 
 -Загуби на топлина с топлообмен с околната среда. 
3. Енергиен баланс на котел по косвен (обратен) метод (чрез изразяване на 

относителни загуби): 
 -Загуби на топлина с изходящите димни газове; 
 -Загуби на топлина с химично недоизаряне на горивото; 
 -Загуби на топлина с топлообмен с околната среда. 

4. Резултaти  

Табл. 4.  Топлинен баланс на Котел №8 в ТЕЦ „София’’ според БДС EN 12 952-15 

Heat balance of boiler No 8 at TPP "Sofia'' according to BDS EN 12952-15 

Дата Date 21.7.2020 
Начало на експеримента Start time 12:00 
Край на експеримента End time 14:00 
Паропроизводство на котела Live steam mass flow 157 
Електрически товар на Котел 
№8 и ТГ№9 

Loads of boiler No 8 and 
STG №9 30 MW 

Величина Parameter Symbol Dimension Value 

Характеристики на 
горивото (газ) 

Characteristics of fuel 
(gas) 

      

Съдържание на метан Мethane content Y  m3/m3 0,9591 

Съдържание на етан Еthene content Y  m3/m3 0,0223 

Съдържание на пропан Propene content Y  m3/m3 0,0073 

Съдържание на и- бутан i-Butane content Y  m3/m3 0,0010 

Съдържание на н- бутан n-Butane content Y  m3/m3 0,0010 

Съдържание на азот Nitrogen content Y  m3/m3 0,0074 

Съдържание на въгл. двуокис Carbon dioxide content Y  m3/m3 0,0018 

Съдържание на сероводород 
Hydrogen sulfide 
content Y  m3/m3 0,0002 

Величина Parameter Symbol Dimension Value 

Долна топлина на изгаряне на 
горивото 

Lower heating value of 
fuel 

H(N) kJ/kg 48 849 

Горна топлина на изгаряне на 
горивото 

Gross calorific value of 
fuel 

H(G) kJ/kg 54 130 

Условия по време на 
експеримента 

Conditions during 
experiment 
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Барометрично налягане Barometric pressure PBar hPa 991 
Температура на въздуха в 
границите на системата 

Air temperature at 
envelope boundary 

tA °C 28 

Съдържание на влага във 
въздуха 

Moisture content of air x  kg/kg 0,01 

Референтна температура Referent temperature tr °C 0 

Температура на горивото Fuel temperature tF °C 15 
Специфичен топлинен 
капацитет на горивото 

Specific heat of fuel c   kJ/(kg/K) 2,20 

Плътност на сухия въздух 
Standard density of dry 
air 

ρnAd kg/m3 1,293 

Съдържание на кислород в 
сухия въздух 

Oxygen content of dry 
air 

y  m3/m3 0,20938 

Специфичен топлинен 
капацитет на въздуха 

Specific heat of air c  kJ/(kg/K) 1,011 

Специфичен топлинен 
капацитет на сухия въздух 

Specific heat of dry air c  kJ/(kg/K) 1,005 

Работни параметри на 
котела 

Operating parameters 
of the boiler 

      

Разход на прегрята пара Live steam mass flow m  kg/s 47,222 

Налягане на прегрятата пара Pressure of live steam PST MPa 9,13 

Температура на прегрятата 
пара 

Temperature of live 
steam 

tST °C 542 

Енталпия на прегрятата пара Enthalpy of live steam hST kJ/kg 3490 

Разход на питатална вода Feed water mass flow mFW kg/s 48,06 

Налягане на питателна вода Pressure of feed water PFW MPa 14,40 

Температура на питателна 
вода 

Temperature of feed 
water 

tFW °C 170 

Енталпия на питателна вода Enthalpy of feed water hFW kJ/kg 717,4 

Разход на вода за продувки 
Blowdown water mass 
flow 

mBD kg/s 0,8333 

Енталпия на водата за 
продувки 

Blowdown water 
enthalpy 

hBD kJ/kg 1450 

Температура на насищане в 
барабана 

Saturation Temperature 
of  drum water 

tAB HD OC 322 

Налягане в барабана Drum water pressure pAB HD MPa 11,5 

Ентапия в барабана- вода Drum water enthalpy hAB HD kJ/kg 1450 

Механична топлина от вала на 
ДВ - общо 

Mechanical heat of the 
ID fan shaft - total 

PUG kW 630,0 

Механична топлина от вала на 
ДВ-1 

Mechanical heat of the 
ID fan-1 shaft 

PUG-1 kW 315,0 

Механична топлина от вала на 
ДВ-2 

Mechanical heat of the 
ID fan-2 shaft 

PUG-2 kW 315,0 

Величина Parameter Symbol Dimension Value 

Механична топлина на вала 
на ВВ-1 

Mechanical heat of the 
Air fan-1 shaft 

P3 kW 250,0 

Механична топлина на вала 
на ВВ-2 

Mechanical heat of the 
Air fan-2 shaft 

P4 kW 250,0 
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Дирекнтно измерени 
стойности и параметри 

Directly measured 
values and parameters 

      

Температура на изходящите 
димни газове 

Flue gas temperature tG °C 102 

Измерена концентрация на О2 

в димните газове на изгода от 
котела 

Measured oxygen 
content of dry flue gas 

y  m3/m3 0,058 

Съдържание СО в обема на 
сухи димни газове 

CO content of dry flue 
gas y  kg/kg 4E-06 

Масов дебит димни газове Flue gas mass flow m  kg/s 76,7 

Калоричност на СО в m3 при 
нормални условия 

Calorific value per m3 of 
CO related to standard 
conditions 

H  kJ/m3 12 633 

Изчисления на въздуха за 
горене и димните газове 
отнесени към 1кг гориво 

Calculation of air flow 
and the flue gases from 
the combustion of 1 kg 
fuel 

      

Теоретично необходимо 
количество сух въздух за 
изгарянето на 1 кг гориво 

Combustion dry air 
content μ  kg/kg 16,82225 

Количество сух въздух за 
изгарянето на 1 kg гориво 

Dry combustion air mass 
to fuel mass ratio μ  kg/kg 22,60227 

Количество въздух за 
изгарянето на 1 kg гориво 

Combustion air mass to 
fuel mass ratio μ  kg/kg 22,82829 

Теоретичен обем на сухите 
димните газове 

Flue gas volume 
(standard conditions) V  m3/kg 11,66732 

Съдържание на влага в 
димните газове получена само 
от горивото 

Mass of water coming 
from fuel to fuel mass 
ratio 

μ  kg/kg 2,16857 

Изпарената влага от килограм 
гориво 

Atomising steam mass 
to fuel mass ratio μ  kg/kg 0 

Общо  съдържание на влага в 
димните газове  

Mass of water in flue 
gas to fuel mass ratio 

μ  kg/kg 2,39459 

Масов дял на влагата от 
цялата маса на димните газове 

Moisture content of flue 
gas 

x  kg/kg 0,10049 

Сухи димни газове получени 
от килограм гориво 

Mass of dry flue gas to 
fuel mass ratio μ  kg/kg 21,44 

Общо димни газове получени 
от килограм гориво 

Flue gas mass to fuel 
mass ratio μ  kg/kg 23,83 

Ефективност 
Calculation of 
efficiency 

      

Загуба на топлина от 
изгодящи димни газове  

Flue gas losses I  - 0,06787 

Загуба на топлина от 
наличието на СО в димните 
газове 

Losses due to uburned 
combustibles 

I  - 0,00000 

Величина Parameter Symbol Dimension Value 
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1. Пресмятане К.П.Д. по прав баланс, което се  определя като съотношение на 

полезно произведената топлина към внесената:  
 

𝜂 𝑄 /𝑄         (1) 

 η(N)B = 0,9218 

Загуба на топлина от 
топлообмен с околната среда, 
чрез радиация и конвекция 

Losses of heat from the 
heat exchange with the 
environment by 
radiation and convection 

I  
 

- 0,00963 

КПД Efficiency η  - 0,92250 

Масов разход на гориво Fuel mass flow m  kg/s 2,8583 

Изчисления на получена 
топлина и загуби 

Calculation of heat 
credit and losses  

      

Полезно използвана топлина 
от Котела 

Useful heat output Q  kW 131 538 

Вложена топлина в котела 
пропорционална на 
изгореното гориво 

Heat input proportional 
to fuel burned 

Q  kW 141 567 

Вложена топлина чрез 
физическа топлина на 
горивото 

Enthalpy of fuel h  kJ/kg 33,000 

Вложена топлина чрез 
физическа топлина на 
атмосферния въздух подаван 
за горене 

Enthalpy of combustion 
air  

J  kJ/kg 646,2232 

Допълнително внесена 
топлина от механичната 
работа на съоръженията 

Heat credit Q  kW 1 130 

Общо количество на 
внесената топлина в котела 

Total heat input Q  kW 
142697 

КПД Net efficiency η  - 0,92180 

Количество топлина загубена 
с  изходящите газове  

Flue gas losses Q  kW 9 146,95 

Количество толина загубена 
от наличие на СО 

Losses due to unburned 
CO Q  kW 0,64566 

Изчисления на топлинни 
загуби 

Calculation of heat 
losses  

      

Количество топлина загубена 
с топлообмен с околната 
среда чрез радиация и 
конвекция 

Losses due to radiation 
and convection Q  kW 1 374,06 

Общи загуби на топлина, 
пропорционални на разхода 
на гориво 

Losses proportional to 
fuel flow  

Q  kW 9 147,60 

Пълна загуба на топлина Total  loss amounts Q  kW 10 522 

КПД Еfficiency - net η   - 0,92627 
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2. Пресмятане К.П.Д. по прав, втори метод, в  който се определя отношението на 
пълната загуба на топлина към внесената: 
 

𝜂 1                                                    (2) 

η(N)B =0,92627 
3. Пресмятане К.П.Д. по обратен баланс, което се определя от общи загуби 

свързани с димни газове, I(N)G, общи загуби свързани с неизгоряло гориво I(N)CO и общи 
загуби от радиация и конвекция, I(N)RS 
          

𝜂 1 𝐼 𝐼 𝐼                                 (3) 

η(N)B =0,92550 
Според алгоритъм и блок схема за изчисление на енергиен баланс на котел в 

стандарт БДС EN 12 952-15 е необходимо грешката в получените коефициенти да бъде 
под 2%. В случай, че надвишава тази стойност е необходимо да се извършат итерации 
чрез промяна на входни данни.  
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Анализ на веригата за пренос и доставки на 
природен газ 

Кръстин Йорданов1,‡ 

1кат. Топлотехника, Корабостроителен факултет, ТУ-Варна, Варна, България 

Резюме. Природният газ е гориво с изключително сложна верига за 
доставки, която влияе както на добива, транспортирането, 
съхранението и разпределението, така и върху цената на природния газ. 
Целта на това изследване е да се разгледат по-подробно етапите за 
ефективно използване на веригата за доставка на природен газ. За да се 
оптимизира веригата за доставка на природен газ е необходимо да се 
представи пътя на природния газ от добива му в находища за природен 
газ до разпространението му към крайния потребител. Подробно са 
описани етапите на пренос на газа както и техните предимства и 
недостатъци. Направен е обзор на типовете газохранилища, описани са 
термини използвани при съхранението на природния газ.  

Abstract. Natural gas is a fuel with extremely complicated delivery chain. 
This chain has influence on the yield, transportation, storage, distribution 
and price of the natural gas. This study aims to make a detailed analysis of 
effective exploitation stages of the natural gas delivery chain. In order to 
optimize this chain it is necessary to have in mind the route of the natural 
gas from its extraction to the final consumer distribution. In details, the 
stages of gas transportation with their advantages and disadvantages are 
described. A survey of gas storage types was realized, the terminology used 
for natural gas storage is described.  

Key words: natural gas, extraction, transport, storage, distribution, delivery; 

1. Въведение 

През последните години пoтpeблeниeтo нa пpиpoдeн гaз в Бългapия e oтнocитeлнo 
пocтoяннo и cpaвнитeлнo ниcĸo нa фoнa нa ocтaнaлитe cтpaни в Eвpoпeйcĸия cъюз – 
oĸoлo 3 млpд. m³. Haй-гoлям дял в eнepгийнoтo пoтpeблeниe нa пpиpoдeн гaз с oĸoлo 
32% са тoплoфиĸaциoннитe ĸoмпaнии, тoплoцeнтpaли и eлeĸтpoцeнтpaли, следвaни от 
пpoизвoдството нa cтpoитeлни мaтepиaли, xимичecĸaтa пpoмишлeнocт и тpaнcпopта 
около 8-10% и дpyги ceĸтopи [1]. 

Една от причините за нарасналата популярност на природния газ се крие в 
предимствата, които той предлага по отношение на опазването на околната среда. Това 
е една от причините през последните години газовата индустрия да е в период на 
разрастване и глобализация. Нарастващите и все по-усъвършенствани изисквания на 
клиентите към газовите компании е една от причините за успех на конкурентния пазар. 
Следователно подобряването на схемите за планиране на веригата за доставки е 
проучвана и се проучва и към момента [2]. Според някои автори планирането на 
веригата за доставки е инструмент за оптимизиране на производствените, 
дистрибуторските и складови ресурси на фиксирана мрежа, за да реагира правилно на 
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външните условия в краткосрочен и средносрочен хоризонт [3-4]. Според други автори 
разпределението се отнася до продукти за преместване и съхранение от доставчици до 
клиентите на веригата за доставки. Вследствие, на което суровините и компонентите 
се предават от доставчици към производства, докато готовите продукти се пренасят от 
производителите до крайните потребители. Въз основа на всичко това може да се каже, 
че подходящото планиране на веригата за пренос и доставки на природен газ се влияе 
от правилното разпределение, което от своя страна води до намаляване на разходите и 
увеличаване на производителността, а то е от съществено значение за газовата 
индустрия [5-6].  

Природният газ има огромна и сложна верига за доставки, тъй като е един от най-
важните източници на енергия за много търговски и битови потребители по целия свят. 
Капиталовложенията които се изразходват за проучване, добив, производство, 
транспортиране, съхранение и разпространение на природен газ на различни етапи са 
огромни. Тъй като разстоянията между съоръженията са дълги, това поражда 
необходимостта да се използват различни видове устройства, включително и тръби, 
регулатори, клапани и компресори. При преноса и разпределението на рафиниран газ 
до потребителите се изразходват повече от 30 процента от себестойността на 
природния газ. Следователно правилното планиране на преноса и разпределението, 
трябва да е планирано, така че непрекъснато променящите се условия за обслужване 
на вътрешните и външните потребители да са изпълнени. Това е много важно и би 
могло да повлияе на относителните разходи, особено в държавите производители на 
газ, където дори малките подобрения в тази област са много полезни. Планирането на 
преноса и разпределението за природен газ в мрежата се извършва в краткосрочен 
план, тъй като преноса на газ, трябва да отговори ефективно на променливите 
изисквания. Поради близките концепции за пренос и разпространение в теорията на 
веригата на доставки, и двата процеса се наричат разпределение, независимо дали при 
високо или ниско налягане на природния газ [7-8]. 

При решаването на проблема с планирането на дистрибуцията на веригата за 
доставки, някои автори проучват избора на начин на транспорт във веригата на 
доставки с множество доставки на един продукт. Други автори изучават проблема с 
разпределението на производството във веригата на доставки, като отчитат 
ограниченията на капацитета. Според авторите в [9] разглеждат дистрибуторска 
мрежа, състояща се от множество складове на фабрики и множество търговци на 
дребно. Стоките са били временно съхранявани в складове, преди да бъдат доставени 
на търговците. Авторите в [10] прави преглед на наличните модели и методи на 
различни етапи от веригата на доставки. Той класифицира съществуващите мерки за 
ефективност, удовлетвореност на клиентите, отзивчивост на клиентите, гъвкавост, 
производителност на доставчика и разходи в качествено и количествено моделиране 
на веригата на доставки. Съществуват и други изследвания при планирането на 
дистрибуцията на веригите за доставки, които се фокусират най-вече върху методите 
за решение. В литературата има още много случай за изследване на ефективни 
решения на веригата за доставка на природен газ, но има само няколко публикувани 
изследвания, които са фокусирани върху планирането на разпределението в такава 
верига на доставки като оперативно решение. Всички ние се радваме на предимствата 
на природния газ, без да поставяме под въпрос как той ни се предоставя. Множество 
интегрирани процеси, изискващи огромни инвестиции по цялата верига, са включени, 
преди природния газ да стигне до нас. Най-напред газовите компании трябва да 
проучат и извлекат природен газ, след това преносните компании свързват газовите 
полета с големи области на потребление или чрез тръбопроводи или втечнен природен 
газ. И накрая, местните разпределителни компании доставят природния газ до 
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съответните ни домове [11-12]. В настоящето изследване са разгледат по-подробно 
етапите с цел ефективно използване на веригата за доставка на природен газ. 

2. Изложение 

За да се оптимизира веригата за доставка на природен газ е необходимо да се представи 
пътя на природния газ от добива му в находища за природен газ до доставката му на 
крайния потребител. 

2.1. Накратко за природния газ и газовата индустрия 

2.1.1. Кратко описание на природния газ 

Природният газ се образува от естественото разлагане на растителни органични 
вещества в отсъствие на кислород. Може да се добива от находища съдържащи само 
газообразно гориво, както и да бъде съпътстващ продукт при разработването на 
нефтени находища. Засега природният газ е най-чистото гориво от всички добивани 
природни горива. При изгарянето си не отделя дим, прах или пепел. Природният газ 
практически не отделя серен диоксид (основната причина за киселинните дъждове) и 
се характеризира с относително ниски нива на азотните окиси. Отделеният въглероден 
диоксид при изгарянето на газа е по-малко с близо 70% в сравнение с въглищата и 
нефта. Природният газ е безцветен, нетоксичен горящ във въздушна среда със синкав 
пламък. Няма мирис и вкус поради което се смесва с вещества, отделящи миризма за 
pазпознаването му при изтичане. Този тип вещества се наричат одоранти и са от 
групата на меркаптаните. 

2.1.2. Кратко описание от проучването до доставката на природния газ 
до крайния потребител 

Най-напред в практиката за намиране на находища на природен газ се прави проучване 
къде се намира дадено находище. След това е откриването на реалното находище на 
природен газ от изследователски екип геолози и геофизици. Съществен момент е и 
разкопаването от екип сондажни експерти на мястото, където се смята, че съществува 
природния газ. След пробиването на находището и потвърждение за наличието на 
определени количества петрол, следващата стъпка е извличането на природния газ от 
земята и преработването му за транспортиране. Суровото или необработеното масло 
не може да се използва във формата, в която излиза от земята. То трябва да се 
преработи, за да се пречисти преди употребата му за горива и смазочни материали. 
Реалното движение на природния газ от регионите за производство към регионите на 
потребление изисква обширна и сложна транспортна система. В повечето случаи 
природния газ, произведен от определено находище трябва да измине голямо 
разстояние, за да достигне мястото на използване. Транспортирането на природния газ 
изисква сложна мрежа от тръбопроводи, предназначена за бързо и качествено 
транспортиране на природния газ от находището до района, в който ще бъде 
използван. Съществен момент е и, че  природният газ когато достигне до 
местоназначението си, не винаги е необходим веднага и се налага да бъде съхранен в 
подземни складове за неопределен период от време. Подземните складове обикновено 
са разположени в близост до центрове за потребление като местните газови компании. 
Когато възникне недостиг, съхранявания природен газ се изпраща към свързания 
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тръбопровод. Разпределението е последната стъпка в доставката на природен газ до 
крайните потребители. 

3. Резултати и анализи 

3.1. Верига за пренос и доставки на природен газ  

Предложена е верига за пренос и доставки на природен газ, която преминава през 
следните четири етапа, показани на фиг. 1 и описани по-долу. 
 

 

Фиг. 1. Модел на верига за пренос и доставки на природен газ 

3.1.1. Добив на природен газ 

При сондажите в газовите находища налягането на газа достига до 300-500 bar (30-50 
МРа) в зависимост от дълбочината на продуктивния хоризонт. След обработка, която 
включва отделяне на течността и на останалите нежелани компоненти, налягането се 
намалява до около 55 bar. С това налягане газът се транспортира по газопреносната 
мрежа в република България. Газовите находища от своя страна могат да бъдат 
класифицирани, в зависимост от състава на газа, на газокондензни и чисто газови, и в 
зависимост от мястото на добива – на сушата и подводни. Природният газ от 
газокондензните находища освен метан съдържа значително количество висши 
въглеводороди – най-вече пропан и бутан (в някой случаи над 150 g/m3). Тези 
въглеводороди лесно кондензират при повишаването на налягането и охлаждане на 
газа. Природният газ от „Чисто“ газово находище се състой основно от метан, а 
съдържанието на висши въглеводороди е под 50 g/m3. От 2009 г. малко над 50 % от 
резерва на природен газ се намирали на територията на Русия, Иран и Катар. В 
България природен газ се добива в находищата Бутан, Д. Луковит, Българево и Галата. 

3.1.2. Транспортиране на природен газ 

При различните схеми за пренос съществуват и различни подходи към природният газ. 
Един от методите е основан на охлаждане до -160 °C където, природния газ 
кондензира. Полезния ефект на това охлаждане е че обемът му намалява около 600 
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пъти което е от голяма полза за преноса на далечни разстояния. Също при 
кондензирането част от замърсителите на газа като вода, въглероден диоксид, сярасе 
отделят. Транспортирането може да бъде извършено със специализирани плавателни 
съдове за втечнен природен газ. Приблизително 150 000 m3 могат да бъдат пренесени 
наведнъж, което се равнява на годишната консумация на природен газ на малко 
населено място. 

След акостирането продукта се прехвърля в огромни контейнери където се 
съхранява при температура -160°С преди да бъде подаден към изпарители в които бива 
загрян до 0°С и отново върнат в газообразна форма. 

Следваща стъпка по преноса на природния газ е нагнетяването му в газопроводите. 
За целта се използват компресорни станции. Компресорните станции по същество са 
местата където се подпомага придвижването на природния газ към желаната 
дестинация. За да се осигури плавното протичане на газа в газопреноснатамрежа, в 
повечето случай е нужно на всеки 65 до 160 километра да се изгради компресорна 
станция. В компресорната станция най- често се използват три типа компресори: 

1. Турбинен компресор – енергията използвана за задвижването им се извлича от 
изгарянето на малка част от природния газ в газовата турбина която е съосна на 
центробежния компресор нагнетяващ газа в мрежата. 

2. Електрически двигател / Центробежен компресор – задвижването извършено от 
електрическия двигател чрез центробежния компресор има преимущества и 
недостатъци. Един от плюсовете е че електрическият двигател не замърсява околната 
среда и има висок КПД. Недостатък на това устройство е нуждата от надежден 
източник на електрическо захранване с необходимата мощност. 

3. Двигател с вътрешно горене / Бутален компресор – Този тип компресори 
използват въртящият момент създаден от коляновия вал на ДВГ за задвижване на 
буталния компресор. Предимство е регулирането на обема на нагнетявания газ според 
потреблението. 

Допълнително филтруване и отделяне на течността се извършва в компресорните 
станции. Въпреки, че природния газ преминаващ в газопреносната мрежа се счита за 
„сух“ газ често срещано явление е кондензирането на водни пари и въглеводородни 
частици след нагнетяването на газа. Чрез тези съоръжения допълнително се осигурява 
„чистота“ на газа по пътя му към крайния потребител. 

3.1.3. Съхранение на природен газ 

Съхранението на природния газ е важна стъпка в процеса на газоснабдяване. Газът 
като енергоносител може да бъде съхраняван за неограничен период от време. 
Складирането се прилага за да се посрещнат нуждите в моменти на пикова консумация 
или при разлика в сезонните потребности. Друг положителен ефект от съхраняването 
на природния газ е балансирането между потреблението и потока получаван от 
газодобивните компании. При липса на съоръжения за съхранение всеки пик и спад в 
газоподаването би довел до санкции за доставчика. Пазарни спекулации също не са 
изключени със складирането на газ закупен на по ниска цена и разпространяването му 
при повишаване на пазарната стойност. 

3.1.4. Разпределение на природен газ 

Газоразпределението е последната стъпка от пътя на природния газ към 
потребителите. Въпреки, че някой големи индустриални потребители получават газа 
директно от магистралните газопроводи, обикновенния потребител бива снабден от 
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местни газоразпределителни компании. Функцията на тези компании е да 
транспортират газа от магистралните газопроводи до домакинствата и бизнес сектора 
чрез хиляди километри газопроводи с малък диаметър. Мястото в което се свързва 
разпределителната компания към магистралния газопровод се нарича „градско 
отклонение“ и е важен възел за тарифирането на природния газ за големите градове. 
Преди населените места за понижаване на налягането до допустимото в 
разпределителните мрежи (16 bar) се изграждат, автоматични газорегулаторни 
станции /AГРС/, след които газа постъпва в градските разпределителни мрежи. От тях 
се захранват потребителите на природен газ. Използва се в химическата промишленост 
и като гориво в промишления, битовия и обществено административния сектор. 
Поради нуждата от разпределяне на газа в много посоки на сравнително голяма площ 
приблизително половината от разходите по присъединяване на домакинствата са 
предназначени за дистрибуция. Доставката на природен газ до крайния потребител 
наподобява транспортирането. Разликите се състоят в това, че при дистрибуцията се 
преместват по-малки количества газ, при по-ниски налягания, на по-кратки 
разстояния, до по голям брой консуматори. След „градското отклонение“, газът бива 
одориран с вещества от рода на меркаптаните който обуславят познатата му миризма. 
Това се извършва, понеже природния газ по същество е безцветен и без мирис. При 
одорирането се цели да се открие теч преди да е достигнал 5 пъти по-ниска 
концентрация от взривоопасната във въздха. Разпределението на природния газ има 
различни типове. Затворени мрежи, (пръстеновидни) и разклонени (антенни). При 
авария в газопровода на разклоненаконфигурация е възможно голяма част от 
потребителите да останат без газ до отстраняване на аварията. За сравнение при 
пръстеновидните най-малко 70% от предвиденото количество газ ще бъде доставено 
при същата авария. Най-ефективно е използването на комбинация от двата типа 
мрежи. В зависимост от максималното работно налягане градските 
газоразпределителни газопроводи се разделят на 4 категории: до 0,01 MPa; от 0,01 до 
0,2 MPa; от 0,2 до 0,5 MPa; от 0,5 до1,6 MРa. В зависимост от броя на степените на 
регулиране на налягането газоразпределителните мрежи са едностепенни, 
двустепенни, тристепенни и многостепенни. Когато се използва като гориво за МПС, 
природният гяз се компресира в бутилки с налягане до 200 bar. 

На базата на описания модел по-горе може да бъдат направени следните анализи: 
Годишното потребление на природен газ в България е около 3 милиарда кубически 

метра. Преносът и съхранението се осъществяват от държавната фирма 
„Булгартрансгаз” ЕАД. Собственост на фирмата са: Националната газопреносна мрежа 
за пренос на природен газ, газопреносната мрежа за транзитен пренос на природен газ 
до съседните държави Румъния, Турция, Гърция и Македония и подземното 
газохранилище в Чирен (ПГХ „Чирен”).  

Природния газ се налага на пазара като безусловен лидер в качествено и ценово 
отношение спрямо останалите горива. Доказателство за това са не само неговите 
характеристики, но и отношението на хората към използването на „синьото гориво“ за 
битови и промишлени нужди. Според някои природният газ е горивото на 21 век, но 
всъщност този ресурс е забелязван доста преди да се стигне до идеята за 
оползотворяването му. 

Цената на природния газ е близо два пъти по-ниска от цените на бензиновото и 
дизеловото гориво, а транспортирането му е един от най–безопасните начини за 
транспортиране на енергия поради факта, че преносната мрежа е предимно подземна, 
и в газопроводите се пренася само и единствено газ. 

Изгарянето на природен газ се характеризира с по-ниски нива на парникови газове 
в атмосферата сравнено с твърдите горива. Резервите на природен газ могат да 
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обезпечат световната консумация за поне 120 години, за разлика от петролните запаси 
и за периода от 2019 до 2020 потреблението на природен газ се е повишило с 12 %. 

4. Заключение 

Въз основа на направените анализи, базирани на концепциите на газовата 
промишленост и връзките между компонентите на преносната и разпределителната 
мрежа, бяха въведени четири етапа на веригата за пренос и доставка на природен газ. 
Представената верига за доставки е представена като модел на единичен продукт 
(природен газ). Целта на този модел е да се разгледат по-подробно етапите за 
ефективно използване на веригата за доставка на природен газ. Представен е пътя на 
природния газ от добива му в находища за природен газ до разпространението му към 
крайния потребител. Подробно са описани етапите на пренос на газа както и техните 
предимства и недостатъци. Направен е обзор на типовете газохранилища, описани са 
и термини използвани при съхранението на природния газ.  
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Експериментално изследване на 
температурната  стратификация в акумулатор 
за гореща вода в активна слънчева система 

Росен Цеков1,§, Никола Калоянов1 , Стоимир Червенков1 

1кат. ТХТ, Енергомашиностроителен факултет, ТУ-София, София, България 

Резюме. В доклада са представени резултати от експериментално 
изследване и анализ на топлопреносните процеси и температурната 
стратификация в топлинен акумулатор с полезен обем 1000 литра като 
елемент от активна слънчева система, при няколко различни 
структурни схеми на зареждане и разреждане. Сравнителният анализ с 
модела на температурното поле със съсредоточени параметри показва 
значими отклонения и неприложимост на този модел за решаване на 
проектната и проверочната задачи.  

Abstract. The report presents results of experimental research and analysis 
of heat transfer processes and temperature stratification in a heat 
accumulator with a useful volume of 1000 liters as an element of an active 
solar system, in several different structural schemes of charging and 
discharging. The comparative analysis with the model of the temperature 
field with concentrated parameters shows significant deviations and 
inapplicability of this model for solving the design and verification tasks.  

Key words: temperature stratification, heat storage for hot water, heat transfer 
processes; 

1. Въведение  

На експерименталната площадка за изследване на технологии за оползотворяване на 
възобновяеми енергийни източници към Технически университет е изграден опитен 
стенд, състоящ се от топлинен акумулатор с полезен обем 1000 литра, свързан в 
индиректна система с активна слънчева инсталация.  

В световната практика са установени редица изследвания на температурната 
стратификация в затворени водни акумулатори, но преките оптимални зависимости 
между входящите и изходящи потоци са предизвикателство за изследване поради 
тяхната сложност. Основната цел на изследванията е създаване на условия  за анализ 
и  идентификация на инженерно-приложен модел, обхващащ топлообменните процеси 
при преобразуване на слънчевата енергия при използване на акумулиращи елементи 
от енталпиен тип при различни схеми на зареждане и разреждане.  
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2.  Експериментална постановка. Описание на експеримента 

2.1. Схема на опитната инсталация   

 

Фиг.1. Схема на опитната инсталация 

1 - топломер Kamsturp Multical 402; 2 - кран Ferro DN32R; 1 1/4 ; PN16; 3 - манометър 
до 4 bar; 4 - разширителен съд Aquapress AMV40; 5 - ЦП Imppumps NMT PLUS 25/80-
180; 6 - филтър ; 7 - спирателен кран DN32R; 1 1/4 ; PN16; 8 – TOA; 9 - спирателен кран 
DN32R; 1 1/4 ; PN16; 10 - спирателен кран DN32R; 1 1/4 ; PN16; 11 - манометър до 4 
bar; 12 - разширителен съд; 13 - DN40R; 1 1/2 ; PN16; 14 - DN25R; 1; PN16; 15 - DN40R; 
1 1/2 ; PN16; 16 - слънчев колектор TiSUN FM-S2.5. 

 Изглед от изследвания акумулатор е представен на фигура 2. 

 

Фиг.2. Aкумулатор 

2.2. План на експеримента  

С цел установяване на границите на приложимост на модел със съсредоточени 
параметри, е извършено експериментално изследване на температурната 
стратификация в акумулаторa при различни схеми на свързване към източника на 
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топлина – индиректна схема със слънчевите колектори. Възможните схеми се 
получават с промяна на мястото на входящия поток по височина на акумулатора. 

Експерименталното изследване включи измерване и оценка на температурното 
поле във високотемпературния акумулатор на системата при зареждане и разреждане. 
Изследвани са три основни структурни схеми на зареждане, както е показано на фиг. 
3 – 5 и една структурна схема на разреждане, показана на фиг. 6. 

Фиг.3. Фиг.4. 

Фиг.5. 

 

Фиг.6. 

Изследвани са режими при следните нива на дебита на постъпващия в акумулатора 
флуид: 250; 370; 490 и 1200 l/h. За идентификация на температурното поле е осигурена 
възможност за измерване в 12 точки по височина на акумулатора. 

3. Модел със съсредоточени параметри на воден акумулатор 
на топлина 

При обемните топлообменници, в които едната работна среда е с голям обем, 
процесите на загряване и охлаждане протичат в ясно изразени нестационарни режими.  

Моделирането на процеса, основаващо се на принципа на идеалното смесване, т.е. 
температурата на флуида с голям обем е еднаква във всички точки в даден момент от 
времето, е широко използван подход в инженерната практика. Физическата 
интерпретация на този модел е приемането за фиктивно интензивно разбъркване на 
флуида с бъркалка, при което се пренебрегва температурната стратификация. 

Загряване (охлаждане) на m kg течност в съд чрез поток от флуид 
В съда има студена работна среда с маса m kg, специфичен топлинен капацитет cc, 

J/(kgK) и температура tc  
оC, която среда се загрява с поток флуид, изнесен от същия 

обем и загрят до определена температура извън акумулатора. Приема се, че 
акумулационната способност на стените на съда е пренебрежимо малка в сравнение на 
тази на течността. 
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Съставя се уравнението на топлинния баланс за един безкрайно малък интервал от 
време. 
Уравнението на топлинния баланс е: 

с с вх c вх изх1
dQ m c dt m с.(t t )d (при m m )            (1) 

от където: 

 
с с

вх 1 с

m c dt
d

m c t t
 


                                     (2)

 

След интегриране на лявата страна на урав. 2 в границите от 0 до τ, а дясната - от 
tс,н до tс,кр се получава следната основна параметрична зависимост:  

1 с,нс

вх 1 с,кр

t tm c
ln

m c t t


 


 ,           (3)

 

 

от която са изведени формулите за изчисляване на температурата на водата в 
акумулатора при стъпка във времето Δτ=5 мин (1/12 часа): 
при загряване на водата: 

1 с,н
с,кр 1

вх

с

t t
t t

m
exp( .1/12)

m


         (4)

 

при охлаждане на водата: 

с,н 1
с,кр 1

вх

с

t t
t t

m
exp( .1/12)

m


  

             (5)

 

4. Анализ на получените резултати 

За анализ на идентифицираните температурни полета са избрани режимите при три 
дебита: 250, 490 и 1200 l/h. 
Структурна схема на зареждане 1: Дебит 250 l/h. 

 

Фиг.7. Режим „зареждане“, схема 1, дебит 250 l/h 
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Фиг.8. Режим „разреждане“, среден дебит 725 l/h 

Дебит 490 l/h. 

 

Фиг.9. Режим „зареждане“, схема 1, дебит 490 l/h 

 
Фиг.10. Режим „разреждане“, среден дебит 845 l/h 
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Дебит 1200 l/h. 

 

Фиг.11. Режим „зареждане“, схема 1, дебит 1200 l/h 

 

Фиг.12. Режим „разреждане“, среден дебит 1200 l/h 

Структурна схема на зареждане 2: Дебит 250 l/h. 

 
Фиг.13. Режим „зареждане“, схема 2, дебит 250 l/h 
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Фиг.14. Режим „разреждане“, среден дебит 725 l/h 

Дебит 490 l/h. 

 

Фиг.15. Режим „зареждане“, схема 2, дебит 490 l/h 

 

Фиг.16. Режим „разреждане“, среден дебит 845 l/h 
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Дебит 1200 l/h. 

 

Фиг.17. Режим „зареждане“, схема 2, дебит 1200 l/h 

 

Фиг.18. Режим „разреждане“, среден дебит 1200 l/h. 

Структурна схема на зареждане 3: Дебит 250 l/h 

 
Фиг.19. Режим „зареждане“, схема 3, дебит 250 l/h 
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Фиг.20. Режим „разреждане“, среден дебит 725 l/h 

Дебит 490 l/h. 

 

Фиг.21. Режим „зареждане“, схема 3, дебит 490 l/h 

 

Фиг.22. Режим „разреждане“, среден дебит 845 l/h 
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Дебит 1200 l/h. 

 

Фиг.23. Режим „зареждане“, схема 3, дебит 1200 l/h 

 

Фиг.24. Режим „разреждане“, среден дебит 1200 l/h 

Анализът на получените резултати показва следното: 
1. Схемата на зареждане на акумулатора с топлина е същественият фактор, 

обуславящ температурната стратификация в него. Особено силно изражение на 
стратификацията се идентифицира при схема 1 (подаване на горещия поток горе).  

2. Дебитът също оказва влияние върху формиращата се стратификация и както 
можеше да се очаква – с увеличаването на дебита, стратификацията се заличава 
(независимо от схемата на зареждане). 

3. Сравнителният анализ с модела със съсредоточени параметри показва значими 
отклонения в числовите стойности на температурното поле, което е действително 
доказателство, че широко използваните в практиката инженерни подходи за 
оразмеряване и анализ на активни слънчеви системи и акумулиращи системи, 
основаващи се на такъв подход на моделиране, водят до съществени отклонения от 
действителните процеси. 

4. Тези резултати се потвърждават и за режима „разреждане“ на акумулатора. 
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Извършеното експериментално изследване показва, че във вертикалните водни 
акумулатори на топлина третирането на температурното поле за целите на 
проектирането и анализа на системите е необходимо да бъде съобразявано със 
структурата на схемата и режимния параметър „дебит“ на преминаващия флуид. 
Доказаната съществена стратификация налага идентификация на клетъчни модели в 
акумулатора. Използването на модели със съсредоточени параметри определено води 
до съществени отклонения и неверни крайни резултати. 
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Намаляване на енергията за отопление на 
промишлени сгради изградени от 
изолационни сандвич панели   

Константин Шушулов1,**, Георги Томов1 

1кат. ТХТ, Енергомашиностроителен факултет, ТУ-София, София, България 

Резюме. Повишените изисквания за поддържане на микроклимат в 
производствени сгради водят до високи разходи за отопление и 
вентилация. Този материал представя  резултати от симулационно 
изследване на енергийното потребление за отопление и вентилация на 
изградени от сандвич панели сграда с две предназначения – Склад 
(16°С и 12°С) и Монтажен цех с различни конфигурации на 
естественото осветление.  

Abstract. The increased requirements for maintaining microclimate in 
industrial buildings leads to high costs for heating and ventilation. This 
article presents the results of a simulation study of the energy consumption 
for heating and ventilation of a two-purpose sandwich panel building - 
Warehouse (16 °C and 12 °C) and  Assembly Shop with different natural 
lighting sources configurations.  

Key words: energy, heating, insulation, sandwich panels; 

1. Увод  

В настоящето изследване е разгледана промишлена сграда в гр. София, с размери 
12x18x6m, базирана на метална конструкция и ограждащи елементи от изолационни 
сандвич панели. Бетонният под е директно върху земния грунд, покривът е с дебелина 
10см и коефициент на топлопреминаване U = 0,28 W/m2K, а стените са съобразно 
предлаганите на пазара панели с изолационния слой от пенополиуретан (λ = 0,03 
W/mK) с различна дебелина (2cm; 4cm; 6cm; 8cm; 10cm; 12cm и 15cm), друстранно 
покрити с прахово боядисана алуминиева ламарина. Разгледани са две базови 
предназначения на сградата – склад и монтажен цех.  

СКЛАД – в два режима на вътрешна температура - 16°С и 12°С; изцяло на 
изкуствено осветление (4 W/m2)). Работниците в склада са 10 човека и  работното 
време е от 08:00 до 18.00 ч. Предвидена е вентилация с кратност n=1 1/h, която трябва 
да се подържа денонощно. Изследвани са следните конфигурации, показани на Фиг.1:  

Вариант 1 – ориентация Юг-Север (18 m)  
Вариант 2  – ориентация Изток-Запад (18 m)  
МОНТАЖЕН ЦЕХ – с вътрешна температура 18 °С; с прозорци за естествено 

осветление (съгласнио нормите с площ 1:6 към площта на пода, в случая 36m²). 
Работниците в склада са 20 човека, вътрешния топлинен товар от съоръжения е 20 Kw.  
Предвидена е вентилация с кратност n=2 1/h, която трябва да се подържа в работното 
време от 08:00 до 18.00 ч. Изследвани са следните конфигурации, показани на Фиг.2: 

Вариант 1 – с прозорци по южната фасада 18х2m  

                                                 
** Автор за кореспонденция: коко@tu-sofia.bg  
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Вариант 2  – с прозорци по източната и западната фасади 12х1.5m 
Вариант 3  – с прозорци по източната и западната фасади 18х1.0m  

   
Фиг. 1. Модел на СКЛАД в средата ESP-r 

 

Фиг. 2. Модел на МОНТАЖЕН ЦЕХ в средата ESP- r 

2. Резултати  

В табл.1 са показани коефициентите на топлопреминаване на ограждащите панели за 
различната им дебелина, както и усреднена пазарна цена за квадратен метър,  
оскъпяването на конструкцията в сравнение с базовата дебелина (2см) и оскъпяването 
на всяка следваща стъпка в сравнение с предишната.  
 
 



42 
 

Табл. 1. Коефициент на топлопреминаване, единична цена и оскъпяване на конструкцията при 
различни дебелини на стенните панели за СКЛАД и МОНТАЖЕН ЦЕХ 

 
Направено е сравнение на годишния разход на енергия за отопление на сградите в 

различните конфигурации при дебелина на стените при съответните температури. 
Моделирането и симулирането е извършено в средата ESP-r [2].  Получени са 
резултати за годишния ход на температурата и честотното им разпределение за 
СКЛАД и МОНТАЖЕН ЦЕХ във всичките им конфигурации на разположение и целия 
ред от дебелини на стенните панели, като за базовия вариант от 2см са показани 
съответно на фиг. 3 и фиг.4. 

 
Фиг. 2. Годишен ход на температурата в СКЛАД без отопление при дебелина на ограждащите 
панели 2 cm  

В табл.2 и табл.3 са показани съответно за СКЛАД и МОНТАЖЕН ЦЕХ 
изчислените на годишна база необходима топлина за отопление и вентилация, 
разходите за енергия за отопление (електричество, при цена 0.2 лв/квч) и икономията 
на средства от увеличаване дебелината на панелите, изчислена спрямо базовата (2см), 
както и за всяка отделна стъпка.  

СКЛАД МОНТАЖЕН ЦЕХ
стенни коеф.на цена стойност оскъпяване оскъпяване стойност оскъпяванеоскъпяване
панели топлопр. на m² панели спрямо 2см стъпково панели спрямо 2см стъпково

дебелина W/m²K лв лв лв лв лв лв лв
2 cm 1.18 22.00 7920 7128.00
4 cm 0.66 25.00 9000 1080 1080 8100.00 972 972
6 cm 0.46 28.00 10080 2160 1080 9072.00 1944 972
8 cm 0.35 31.00 11160 3240 1080 10044.00 2916 972

10 cm 0.28 34.00 12240 4320 1080 11016.00 3888 972
12 cm 0.24 37.00 13320 5400 1080 11988.00 4860 972
15 cm 0.19 40.00 14400 6480 1080 12960.00 5832 972
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Фиг. 3. Честотно разпределение температурата в СКЛАД без отопление при дебелина на 
ограждащите панели 2 cm  

Табл. 2. Икономия на енергия и средства на годишна база за СКЛАД 

 

Табл. 3. Икономия на енергия и средства на годишна база за МОНТАЖЕН ЦЕХ 

 

При СКЛАД разликите в стойностите на годишно потребната топлина за отопление 
на различните конфигурации с еднаква вътрешна температура се различават в рамките 
на 2%, като са показани по-високите (конфигурация 2). При МОНТАЖЕН ЦЕХ 
разликата между конфигурации 2 и 3 са в рамките на 0.6%, затова е представена само 
конфигурация 2. 

На фиг.4 и фиг.5 са показани допълнителните капитални вложения за увеличаване 
на дебелината на панелите (спрямо дебелината от 2 см и на всяка следваща стъпка 
спрямо предишната) и последващото намаление на разходите на годишна база за 
СКЛАД съотертно за 16°С и 12°С. Вижда се, че допълнителните начални 
капиталовложения нарастват линейно за всяко следващо увеличение на дебелината на 

СКЛАД - ориентация изток;  16 °С СКЛАД - ориентация изток;   12 °С
стенни отопление отопление спестени спестени вентилация отопление отопление спестени спестени вентилация
панели годишно годишно спрямо 2см на стъпка годишно годишно спрямо 2см на стъпка

дебелина kWh лв лв/год лв/год kWh kWh лв лв/год лв/год kWh
2 cm 18210 3642 20676 10730 2146 13784
4 cm 13040 2608 1034 1034 20676 7480 1496 650 650 13784
6 cm 10675 2135 1507 473 20676 5860 1172 974 324 13784
8 cm 9300 1860 1782 275 20676 5120 1024 1122 148 13784

10 cm 8400 1680 1962 180 20676 4550 910 1236 114 13784
12 cm 7770 1554 2088 126 20676 4155 831 1315 79 13784
15 cm 7105 1421 2221 133 20676 3740 748 1398 83 13784

МОНТАЖЕН ЦЕХ - ориентация юг; 18°С МОНТАЖЕН ЦЕХ - ориентация изток; 18°С
стенни отопление отопление спестени спестени вентилация отопление отопление спестени спестени вентилация
панели годишно годишно спрямо 2см на стъпка годишно годишно спрямо 2см на стъпка

дебелина kWh лв лв/год лв/год kWh kWh лв лв/год лв/год kWh
2 cm 21100 4220 19120 19500 3900 19120
4 cm 16590 3318 902 902 19120 15230 3046 854 854 19120
6 cm 14405 2881 1339 437 19120 13115 2623 1277 423 19120
8 cm 13105 2621 1599 260 19120 11860 2372 1528 251 19120

10 cm 12240 2448 1772 173 19120 11030 2206 1694 166 19120
12 cm 11630 2326 1894 122 19120 10470 2094 1806 112 19120
15 cm 10990 2198 2022 128 19120 9870 1974 1926 120 19120
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панелите, тъй като същите за всяка следваща стъпка са равни, докато икономията 
намалява значително. Кумулативната икономия в зависимост от срока на експлоатация 
е показана на фиг.6 Видно е, че при режим 16°С тя е значително по-висока от 
аналогичната при 12°С.  

 

Фиг. 4. Капитални вложения и разходи за отопление на СКЛАД 

 

Фиг. 5. Капитални вложения и разходи за отопление на МОНТАЖЕН ЦЕХ 

 

Фиг. 6. Икономия от разходи за отопление по години с натрупване за СЛАД при 16°С и 12°С 
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На фиг.7 и фиг.8 е показана възвращаемостта на вложените средства за увеличаване 
дебелината на панелите за всяка следваща стъпка за СКЛАД и респективно за 
МОНТАЖЕН ЦЕХ в зависимост от вариантите на изпълнение и годините на 
експлоатация.  

 

Фиг. 7. Възвращаемост на вложените средства за увеличаване дебелината на панелите при 
различните варианти на СКЛАД в зависимост от годините на експлоатация 

 

Фиг. 8. Възвращаемост на вложените средства за увеличаване дебелината на панелите при 
различните варианти на МОНТАЖЕН ЦЕХ в зависимост от годините на експлоатация 

От фиг.7 е видно, че при приета граница на рентабилност от 100% (еднократна 
възвращаемост на вложенията за следващата стъпка на увеличение на дебелината на 
панелите) за СКЛАД с 5 години експоатация при 12°С е разумен само варианта от 
преминаване от 2см на 4 см, при 16°С - преминаване от 4см на 6см. За 10 годишен срок 
на експлоатация дебелината трябва да е 6см при 12°С и 8см за 16°С, а за 15 годишен – 
съответно 6см при 12°С и 10см за 16°С. От фиг.8 е видно, че за МОНТАЖЕН ЦЕХ 
Вариант 1 (ориентация юг) и Вариант 2 и 3 (ориентация изток) резултатите са много 
близки, тъй като температурата при всички е 18°С, а ориентацията не оказва 
съществено влияние на топлинните загуби. При 5 години срок на експоатация е 
разумен вариантът с 6см, при 10 години – 8см, а при 15 години – 10см. 
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3 Изводи 

Увеличаването дебелината на изолационния слой в панелите, използвани като външни 
ограждащи елементи в промишлени сгради, води до намаляване разходите за 
отопление, но икономията на топлина на всяка следваща стъпка изостава значително, 
сравнена с линейното нарастване на капиталните вложения. Икономическата 
ефективност зависи от няколко фактора, най-важните от които са вътрешна 
температура и срока на експлоатация на сградата, като за всеки конкретен случай може 
да се намери дебелина, съответваща на заложената рентабилност. 
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Естествена вентилация на склад и монтажен 
цех чрез „стена на Тромб“ слънчеви модули 

Георги Томов1,††, Константин Шушулов2 

1кат. ТХТ, Енергомашиностроителен факултет, ТУ-София, София, България 

Резюме. Повишените изисквания за поддържане на микроклимат в 
производствени сгради водят до високи разходи за отопление и 
вентилация. В този материал са представени резултати от 
симулационно изследване на възможността слънчеви модули на 
принципа на стената на Тромб да осигурят необходимото количество 
външен въздух, като същевременно намалят необходимата топлината 
за загряването му. Разгледана е изградена от сандвич панели сграда с 
две предназначения – Склад (16°С и 12°С) и Монтажен цех с различни 
конфигурации на естественото осветление. 

Abstract. The increased requirements for maintaining a microclimate in 
industrial buildings result in high costs for heating and ventilation. This 
paper presents the results of a simulation study of the ability of Tromb wall-
based solar modules to provide the required amount of fresh air and reduc 
the required heat. The paper considers a building with two uses - Warehouse 
(16 ° C and 12 ° C) and Assembly shop with different configurations of 
natural lighting sources.  

Key words: Tromb wall, natural ventilation energy, economy; 

1. Увод  

Политиката за повишаване на енергийната ефективност в строителния сектор обуславя 
въвеждането на нормативни изисквания към ограждащите елементи не само в 
жилищните и обществени, но и в производствените сгради. Използването на външни 
прозорци и врати с ниска въздухопропускаемост обаче е предпоставка за влошаване 
на качеството на обитаваната среда поради недостатъчното количество пресен въздух. 
Това налага използване на системи за естествена или принудителна вентилация, което 
от своя страна води до повишаване на разхода на енергия за загряване на пресния 
въздух.  

Една възможност за енергийно ефективно осигуряване на качеството на 
обитаваната среда е оползотворяването на потенциала на слънчевата радиация. В 
съвременната практика се използват активни и пасивни методи за вентилация на 
жилищни и промишлени обекти. В (1) е представено изследване на ефективността на 
системи за принудителна вентилация с топлинни въздушни слънчеви колектори. Друг 
разпространен метод е чрез естествена вентилация в пасивни слънчеви системи с 
отворена стена на Тробм (2, 3, 5). 

В настоящето изследване са разгледани промишлени сгради в гр. София, с размери 
12x18x6m, базирани на метална конструкция и ограждащи елементи от изолационни 
сандвич панели. Бетонният под е директно върху земния грунд, покривът е с дебелина 
10см и коефициент на топлопреминаване U = 0,28 W/m2K, а стените са съобразно 
                                                 
†† Автор за кореспонденция: g_tomov@abv.bg  
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предлаганите на пазара панели с изолационния слой от пенополиуретан (λ = 0,03 
W/mK) с различна дебелина (2cm; 4cm; 6cm; 8cm; 10cm; 12cm и 15cm), друстранно 
покрити с прахово боядисана алуминиева ламарина. Разгледани са две базови 
предназначения на сградата – СКЛАД и МОНТАЖЕН ЦЕХ.   

СКЛАД – в два режима на вътрешна температура - 16°С и 12°С; изцяло на 
изкуствено осветление (4 W/m2)). Работниците в склада са 10 човека и  работното 
време е от 08:00 до 18.00 ч. Изискванията са за вентилация с минимална кратност n=1 
1/h, която трябва да се подържа денонощно. Изследвани са следните конфигурации, 
показани на Фиг.1:  

Вариант 1 – ориентация Юг-Север (на фасадите с дължина18 m)  
Вариант 2  – ориентация Изток-Запад (на фасадите с дължина 18 m)  
МОНТАЖЕН ЦЕХ – с вътрешна температура 18 °С; с прозорци за естествено 

осветление (съгласнио нормите с площ 1:6 към площта на пода, в случая 36m²). 
Работниците в склада са 20 човека, вътрешния топлинен товар от съоръжения е 20 Kw. 
Изискванията за вентилация са за минимална кратност n=2 1/h, която трябва да се 
подържа в работното време от 08:00 до 18.00 ч. Изследвани са следните конфигурации, 
показани на Фиг.2: 

Вариант 1 – с прозорци по южната фасада 18х2m  
Вариант 2  – с прозорци по източната и западната фасади 12х1.5m 
Вариант 3  – с прозорци по източната и западната фасади 18х1.0m 
В [1] е получена необходимата топлина за вентилация на годишна база за СКЛАД 

и МОНТАЖЕН ЦЕХ за съответните температури и във всичките им конфигурации на 
изложение и дебелина на стенните панели.  Моделирането и симулирането е 
извършено в средата ESP-r [2] - топлината за вентилация не зависи от ориентацията, а 
от температурата в помещението и кратността на вентилацията. Резултатите са 
показани в табл.1.  

   
Фиг. 1. Модел на СКЛАД в средата ESP-r 

Табл.1. Необходима топлина за вентилация на годишна база 

 

         СКЛАД 16°С          СКЛАД 12°С  МОНТАЖЕН ЦЕХ 18°С
часове на кратност на топлина кратност на топлина кратност на топлина

варианти работа въздухообм. вентилация въздухообм. вентилация въздухообм. вентилация
1/h kWh 1/h kWh 1/h kWh

Вариант 1 0:00-24:00 1 20676 1 13784
Вариант 2 0:00-24:01 1 20676 1 13784
Вариант 1 8:00-18:00 2 19120
Вариант 2 8:00-18:01 2 19120
Вариант 3 8:00-18:02 2 19120
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Фиг. 2. Модел на МОНТАЖЕН ЦЕХ в средата ESP- r 

2. Слънчев панел тип „стена на Тромб“  

Стената на Тромб е съоръжение за пасивно оползотворяване на слънчевата енергия. 
Възможни са няколко различни режими на работа, като в случая се работи в режим 
естествена вентилация [1]. Широчината на модула е В=1.0m, ависочината H=2.0m. 
Слънчевите лъчи преминават през двоен стъклопакет и се поглъщат от покрития с 
черна боя абсорбер (2см гипсокартон). Благодарение на коминния ефект през процеп 
в основата на модула (l=1.0m, b=0.05m) навлиза външен въздух, преминава през 
въздушния канал (с оптималната широчина 0.06m [2]) и отнема от акумулираната 
топлина, след което постъпва в помещението през технологичния отвор по цялата 
широчина на модула с височина 0.1m. 

Моделирането и симулирането на слънчевия панел тип „стена на Тромб“ при 
описаната конструкция е извършено в средата ТRNSYS [3] . Резултатите за 24 часов 
режим на работа (0:00-24:00 ч) са показани в табл.2, а за 10 часов (8:00-18:00 ч) – в 
табл.3. Първият режим покрива изискванията на СКЛАД, а вторият – на МОНТАЖЕН 
ЦЕХ. При статистическите климатични данни за град София са изчислени следните 
параметри на слънчевия модул, за съответния работен часови отрязък [4], осреднени 
за всеки от месеците: температура и дебит на подавания в помещението въздух, 
пълната слънчева радиация и термичната ефективност на модула. Топлината за 
вентилация е сумарната за съответния месец.  
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Табл. 2. Резултати от симулиране на работата на слънчевия модул в режим 0:00-24:00 ч 

 
 
На базата на възможностите за монтиране на слънчеви панели тип „Стена на 

Тромб“ върху фасадите на различните конфигурации на СКЛАД и МОНТАЖЕН ЦЕХ 
са определени броя модули, като е взет предвид месецът с най-малък часови дебит за 
съответната небесна  ориентация. 

Резултатите от съвместната работа на всички панели са представени съответно в 
табл.4 и табл.5. Усвоената топлина (kWh) е сумарна за месеците от ноември до март, 
при които температурите на подавания в въздух е по-ниска от подържаните в 
помещенията температури. Показани са минималната кратност на въздухообмена и 
годишната икономия на средства за подгряване на необходимия за вентилация въздух, 
изчислен в [5]. Приета е цена на електрическата енергия 0.20 лева на киловатчас и 
единична цена на слънчев панел за естествена вентилация – 200 лева за брой, 
изчислена по окрупнени показатели. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Слънчев модул тип "Стена на Тромб" B= 1.0 m; H=2.0 m Работа в режим  0:00 - 24:00 ч
Jen Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

ВЪНШНА ТЕМПЕРАТУРА °С ‐1.6 0.7 4.8 10.0 14.6 17.8 19.9 20.8 15.9 10.7 5.1 0.6

ЮГ  ТЕМПЕРАТУРА НА ПОДАВАНИЯ ВЪЗДУХ °С 4.2 8.9 12.8 17.9 22.1 24.9 27.6 29.4 24.8 18.6 11.5 6.2

ПЪЛНА СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ kWh 93.0 139.6 159.4 151.2 153.1 142.3 162.2 182.3 176.5 158.4 107.4 87.5

ТОПЛИНА ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ kWh 36.2 56.6 64.6 60.9 60.8 56.2 63.6 71.8 70.0 60.5 40.6 32.9

ДЕБИТ НА ВЪЗДУХА kg/h 30.6 37.1 39.2 38.7 39.4 39.4 39.8 40.2 39.1 37.2 31.4 28.4

ТЕРМИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ % 39% 41% 41% 40% 40% 40% 39% 39% 40% 38% 38% 38%

ЗАПАД ТЕМПЕРАТУРА НА ПОДАВАНИЯ ВЪЗДУХ °С 1.9 5.9 10.9 17.8 22.8 26.6 28.9 29.8 23.7 16.4 9.1 3.8

ПЪЛНА СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ kWh 48.4 72.6 115.7 139.4 169.3 185.0 195.3 180.2 127.9 99.2 52.7 39.5

ТОПЛИНА ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ kWh 19.8 29.6 46.1 55.4 64.9 65.9 70.9 64.7 48.0 39.6 21.2 16.0

ДЕБИТ НА ВЪЗДУХА kg/h 27.0 32.0 36.3 38.1 40.6 41.7 41.5 40.0 36.2 33.5 27.4 24.5

ТЕРМИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ % 41% 41% 40% 40% 38% 36% 36% 36% 38% 40% 40% 40%

ИЗТОК ТЕМПЕРАТУРА НА ПОДАВАНИЯ ВЪЗДУХ °С 1.9 5.9 10.9 17.8 22.8 26.6 28.9 29.8 23.7 16.4 9.1 3.8

ПЪЛНА СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ kWh 46.2 73.6 110.0 147.4 170.3 185.4 195.8 192.5 144.8 94.6 54.1 41.1

ТОПЛИНА ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ kWh 19.1 30.4 44.9 59.8 68.6 74.0 77.8 75.4 58.3 38.2 22.0 16.7

ДЕБИТ НА ВЪЗДУХА kg/h 26.5 31.6 35.5 38.3 40.5 42.2 41.8 40.6 37.0 32.8 27.3 24.7

ТЕРМИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ % 41% 41% 41% 41% 40% 40% 40% 39% 40% 40% 41% 41%
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Табл. 3. Резултати от симулиране на работата на слънчевия модул в режим 8:00-18:00 ч 

 

Табл. 4.  Параметри на конфигурациите от слънчеви модули за осигуряване на необходимия 
въздух от естествена вентилация за СКЛАД 

 

Табл. 5.  Параметри на конфигурациите от слънчеви модули за осигуряване на необходимия 
въздух от естествена вентилация за СКЛАД 

 

 

Слънчев модул "Стена на Тромб" B= 1.0 m ; H=2.0 m Работа в режим 8:00 - 18:00 ч

Jen Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

ВЪНШНА ТЕМПЕРАТУРА °С -1.6 0.7 4.8 10.0 14.6 17.8 19.9 20.8 15.9 10.7 5.1 0.6

ЮГ  ТЕМПЕРАТУРА НА ПОДАВАНИЯ ВЪЗДУХ °С 5.9 11.3 15.2 20.3 24.3 27.1 30.0 32.0 27.5 21.0 13.5 7.9

ПЪЛНА СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ kWh 93.0 139.6 159.4 151.2 153.1 142.3 162.2 182.3 176.5 158.4 107.4 87.5

ТОПЛИНА ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ kWh 31.9 45.4 58.7 51.8 52.7 48.1 55.8 65.3 62.9 51.8 28.4 22.1

ДЕБИТ НА ВЪЗДУХА kg/h 49.9 54.9 65.8 60.7 63.1 62.3 64.4 67.6 65.0 58.8 40.5 35.2

ТЕРМИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ % 34% 33% 37% 34% 34% 34% 34% 36% 36% 33% 26% 25%

ЗАПАД ТЕМПЕРАТУРА НА ПОДАВАНИЯ ВЪЗДУХ °С 3.0 7.4 12.8 20.2 25.3 29.2 31.6 32.5 26.1 18.0 10.3 4.8

ПЪЛНА СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ kWh 48.4 72.6 115.7 139.4 169.3 185.0 195.3 180.2 127.9 99.2 52.7 39.5

ТОПЛИНА ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ kWh 17.1 24.7 41.8 50.6 59.6 62.5 67.8 67.5 51.2 33.4 15.4 11.1
ДЕБИТ НА ВЪЗДУХА kg/h 44.0 47.4 60.9 59.8 65.0 65.8 67.2 67.1 60.0 52.9 35.3 30.4
ТЕРМИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ % 35% 34% 36% 36% 35% 34% 35% 37% 40% 34% 29% 28%

ИЗТОК ТЕМПЕРАТУРА НА ПОДАВАНИЯ ВЪЗДУХ °С 3.0 7.4 12.8 20.2 25.3 29.2 31.6 32.5 26.1 18.0 10.3 4.8
ПЪЛНА СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ kWh 46.2 73.6 110.0 147.4 170.3 185.4 195.8 192.5 144.8 94.6 54.1 41.1
ТОПЛИНА ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ kWh 17.1 24.7 41.8 50.6 59.6 62.5 67.8 67.5 51.2 33.4 15.4 11.1
ДЕБИТ НА ВЪЗДУХА kg/h 43.3 46.7 59.6 60.1 64.8 66.7 67.7 68.2 61.4 51.8 35.2 30.6
ТЕРМИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ % 37% 34% 38% 34% 35% 34% 35% 35% 35% 35% 29% 27%

СКЛАД Слънчеви модули "Стена на Тромб" B= 1.0 m ; H=2.0 m

Работа в режим 0:00 ‐ 24:00 ч ориентация ЮГ ЗАПАД  ИЗТОК

миним. средноденонощен дебит въздух  kg/h 28.4 24.5 24.7

топлина за вентилация от ноември до март kWh 230.9 132.7 133.1

Вариант 1  вход изток ‐ запад 54 бр

Вариант 2 вход север ‐ юг  28 бр 36 бр

Вариант 3 вход север ‐ юг  36 бр 36 бр

дебит въздух кратност на топлина  инвестиция годишна  срок на 

общо  въздухобмен общо  сл.модули икономия откупуване 

kg/h 1/h kWh лв лв години

Вариант 1  1531 1.0 12468 10800 2493 4.3

Вариант 2 1677 1.1 11243 12800 2249 5.7

Вариант 3 1772 1.1 9570 14400 1914 7.5

МОНТАЖЕН ЦЕХ Слънчеви модули "Стена на Тромб" B= 1.0 m ; H=2.0 m

Работа в режим 8:00 ‐ 18:00 ч ориентация ЮГ ЗАПАД  ИЗТОК

миним. средноденонощен дебит въздух  kg/h 49.3 43.6 43.1

топлина за вентилация от ноември до март kWh 186.6 110.2 110.2

Вариант 1  прозорци юг 18.0 m х 2.0 m 36 бр 36 бр 24 бр

Вариант 2 прозорци изток + запад 2 x 12.0 m х 1.5 m 54 бр 24 бр 14 бр

Вариант 3 прозорци изток + запад 2 x 18.0 m х 1.0 m 36 бр 24 бр 36 бр

дебит въздух кратност на топлина  инвестиция годишна  срок на 

общо  въздухобмен общо  сл.модули икономия откупуване 

kg/h 1/h kWh лв лв години

Вариант 1  3096 2.0 13326 19200 2665 7.2

Вариант 2 3058 2.0 14260 18400 2852 6.5

вариант 3 3099 2.0 13326 19200 2665 7.2
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Фиг. 3. Срок на откупуване на модулите за естествена вентилация на СКЛАД и дял на 
осигурената от цялата необходима топлина за вентилация   

 

Фиг. 4. Срок на откупуване на модулите за естествена вентилация на МОНТАЖЕН ЦЕХ и дял 
на осигурената от цялата необходима топлина за вентилация   
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Фиг. 5. Кратност на въздухообмена на СКЛАД 

Срокът на откупуване на допълнителните капитални вложения за осигуряване на 
естествената вентилация и делът на осигурената от модулите топлина за вентилация 
са показани на фиг.3 и фиг.4, съответно за СКЛАД и МОНТАЖЕН ЦЕХ. 

 
 

Фиг. 6. Кратност на въздухообмена на МОНТАЖЕН ЦЕХ 

Средномесечните кратностите на въздухообмена; минималната средномесечна 
кратност; средната за зимния сезон (ноември, декември, януари, февруари, март) 
кратност; средната за междинните сезони (април, май, септември, октомври) кратност 
и средната за летния сезон (юни, юли, август) кратност на възгухообмена за СКЛАД и 
МОНТАЖЕН ЦЕХ са показани съответно на фиг.5 и фиг.6. Всички варианти 
удоволетворяват изискванията за минималните кратности, като усреднените 
показатели по сезони значително ги надвишават. При Вариант 1 за СКЛАД 
показателите за кратност са 1.16 спрямо 1.28 и 1.36 за зимния период; 1.34 спрямо 1.55 
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и 1.72 за междинните сезони; 1.38 спрямо 1.67 и 1.91 за летния сезон. При Вариант 2 
за МОНТАЖЕН ЦЕХ показателите за кратност са еднакви (2.8) за зимния период; 3.6 
спрямо 3.7 на другите два варианта за междинните сезони; 3.9 спрямо 4.1 за дригите 
два варианта за летния сезон.Същевременно срокът на откупуване на модулите тип 
„стена на Тромб“ за СКЛАД при Вариант 1 е 4.3 години (спрямо 5.7 и 7.5 гоидини за 
дригите два варианта), а за Вариант 2 за МОНТАЖЕН ЦЕХ е  6.5 години (спрямо 7.2 
години за другите два варианта). 

3.  Изводи и заключения 

При изграждането на промишлени сгради от сандвич панели могат да бъдат 
използвани допълнителни модули работещи на принципа на стената на Тромб в режим 
на подаване на външен въздух, които да осигуряват чрез естествена вентилация 
изискуемото количество въздух, при това със значителна икономия на необходимата 
за загряване на въздуха топлина. Най-икономичните решения предполагат максимален 
брой модули да бъдат монтирани на южните фасади, което означава сградите да бъдат 
разположена по дългата си страна на юг, а остъкляването им (за осигуряване на 
естествено осветление) да бъде ориентирано на изток и запад. Максималният срок на 
откупуване на подобни решения варират от 5 до 7 години, което ги прави 
икономически целесъобразни при планирана експлоатация на сградите над 10 години. 
На базата на резултатите от настоящото изследване може да бъде препоръчано на 
производителите на конструктивни изолационни панели да разработят ново изделие - 
интегрирани модули със слънчев елемент тип „Стена на Тромб“. 
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Abstract. The use and increase of solar energy can be done by mapping the 
solar potential and integrate for certain areas. The proposed algorithm 
combines the assessment of the solar potential of both energy systems, solar 
resources and different models of integration. These solutions give results 
for a realistic assessment of the use of solar energy in the country. The solar 
potential models are intended for primary estimation and the input data are 
limited. The present solar potential maps of Bulgaria are too general and 
inaccurate to answer the requirements of energy potential assessment for a 
specific geographic region. The assessment has to be performed in order to 
analyze the available solar energy falling on an area intended for building 
solar thermal or photovoltaic power plants. To reduce to one-year period for 
site assessment there is a need of detailed solar potential maps for a custom 
region or the whole country. Due to the stochastic behavior of the solar 
radiation the solar map has to be performed based on detailed numerical 
analysis of a data acquisition base. In the present work an attempt to create 
an algorithm connected with numerical analysis of measured solar irradiance 
data has been performed. 

Key words: Solar Potential, Maps, Numerical Methods, Renewable Energy 
Sources; 

1. Introduction  

The use of electricity from local solar panels is beneficial for energy systems and is part of 
the energy mix in the energy sector of Bulgaria. Cities with larger populations and the use of 
more electronic devices in the household require greater demand for electricity. The use of 
solar energy can cover the needs of these energy consumers [1-3]. The long-term progress of 
technologies in the field of solar energy production, the encouragement of the government is 
a prerequisite for favourable development of green energy in the country. Parts and individual 
households install solar systems for the production of solar energy, which can be connected 
to the electricity grid, as well as the creation of photovoltaic parks [4, 5]. 

Mapping and solar potential assessment play an important role in making decisions that 
are confident in capacity planning in a given region of the country. All participants who 
would produce green energy based on solar potential can be better planned revenue and 
expenditure for this type of system. The solar energy that falls on a certain place and its 
potential depends on a number of factors, such as: season, the terrain on which it will be 
placed, surrounding structures, the position of the sun and other meteorological factors. It is 
more difficult to assess the sunny landscape in urban areas due to the rapid change in the 
surrounding buildings, which change annually [6]. 

Most of the maps known and used today show the solar potential, which means the 
annually solar energy for a specific country, in kWh/m2, Fig. 1, [7]. 

                                                 
‡‡ Corresponding author: krastin_yordanov@tu-varna.bg 
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Fig. 1. Global irradiation, Bulgaria, PVGIS, 2019 [7]. 

As seen in the figure all the territory of Bulgaria is separated into several isopotential 
fields showing generally the annual solar potential values. The aim of the current paper is to 
present an algorithm for a detailed map of the solar potential using a data base made by solar 
parameters measurement. To realize this idea the data of meteorological measurement masts 
situated in the whole area of the country is used. 16 of them are property of the Technical 
University of Varna. 

2. Analysis  

2.1 Potential assessment methods 

One of the methods to create a potential map based on experimentally measured values is the 
multiple regression. In this case the aim is to find an analytical function of 2 independent 
parameters. The function is the scalar potential in dependence of two Cartesian coordinates. 
This approach is not suitable where the function varies rapidly due to the stochastic character 
of the solar radiation and the analytical function will became too complicated. Multiple 
regression may be performed over a smooth function with predictable local extreme values. 
An appropriate approach is the numerical treatment of a function given by a matrix of discrete 
values [8-10]. 

2.2 Numerical estimation of potential 

After a sufficient data acquisition period has passed, the solar irradiance daily and monthly 
is used to calculate the annual available solar energy in kWh/m2 on a horizontal surface for 
the different points of measurement. In order to plot the potential map a square matrix of the 
potential has to be constructed. A mesh with coordinates longitude (X) and latitude (Y) is 
created and the boundaries of Bulgaria set on it, Fig. 2, so for the every point of the boundary 
and some internal points with masts situated the potential is assumed as known [11, 12]. 
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Fig. 2. Coordinate mesh longitude/latitude with Bulgaria borders. 

Two basic points on the south-west and north-east border with known geographical 
coordinates are used (with circles on Fig. 2) in order to calculate the X, Y (longitude, latitude) 
of the other points of the mesh: 

𝑁
𝑌 𝑋 𝑋

𝑋 𝑋 ∙ 𝑌 𝑌
,  

𝐸
𝑌 𝑋 𝑋

𝑋 𝑋 ∙ 𝑌 𝑌
,  

where 𝑋 , 𝑌 , 𝑋 , 𝑌 , 𝑋 , 𝑌 , 𝑋  and 𝑌  are known values. 
N and E coordinates can be calculated in degrees, cm and also as personal computer 

screen coordinates. The mesh density also may vary. For additional information, statistical 
data from other meteorological stations can be used.   

The potential of the internal points of the mesh is calculated by interpolation using 
triangles. For any internal point a triangle with known vertices potential is used when the 
point of interest is internal for triangle. The triangles are composed by the boundary points 
(with known potential) and internal points with measured potential, Fig. 3. The unknown 
potential is described by linear shape functions as follows: 

𝑓 𝑥, 𝑦 𝑎 𝑎 ∙ 𝑥 𝑎 ∙ 𝑦, (1) 

where 𝑎 , 𝑎  and 𝑎  are unknown constants. 

 

Fig. 3. Triangle interpolation of unknown potential (blue circle) by known potential in vertices (yellow 
circles). 

For any triangle the unknown constants can be found solving a linear system of 3 
equations given by: 

𝐴 ∙ 𝑥 𝑏 ,  

or written as a system equations: 
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𝑎 𝑎 ∙ 𝑥 𝑎 ∙ 𝑦 𝑃 ; 
𝑎 𝑎 ∙ 𝑥 𝑎 ∙ 𝑦 𝑃 ; 
𝑎 𝑎 ∙ 𝑥 𝑎 ∙ 𝑦 𝑃 , 

(2) 

where 𝑥  and 𝑦 are Cartesian coordinates of the vertices, 𝑃 , i = 1, 2, 3, are the known potential 
values. 

3. Results 

The used basic input data from the meteorological stations of the solar potential are taken for 
2011. For Northern Bulgaria they are from actually measured values of installed 
meteorological masts, and for Southern Bulgaria from the site of "Meteonorm". The 
measured values are combined in one table so that the final results can be calculated and 
visualized both numerically and in color, Fig. 4. 

 

Fig. 4. Basic input data from the meteorological stations of the solar potential for Northern and Southern 
Bulgaria. 

On the figures below some results of the algorithm realization are shown. As a known 
potential, statistical data of 84 points (meteorological stations) was used, Fig. 5. On Fig. 6 
the interpolation shape function algorithm is visualized. The interpolation triangles of several 
points in the northern part of the country are shown with the internal point, where the 
potential has to be obtained by known values in vertices. After all the internal points have 
been treated and potentials found usually in kWh/m2, the square matrix data can be visualized 
by means of some isopotential algorithm. A suitable approach can be a 3D cubic spline 
interpolation/smoothing procedure. The solution given in Fig. 7 and Fig. 8 has a small mesh 
of points 4 and 8 and does not give a good visual picture of isolines on the distribution of the 
solar potential, as well as numerical values by regions. 
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Fig. 5. Mesh 16 x 16 points of measured 
potential (meteorological stations or statistics) 

Fig. 6. Linear interpolation by triangles of some 
internal points of the square mesh 16 x16 points 

 
Fig. 7. Solar potential, mesh 4 x 4 points Fig. 8. Solar potential, mesh 8 x 8 points 

 
Fig. 9. Solar potential, mesh 16 x 16 points Fig. 10. Solar potential, mesh 24 x 24 points 

Fig. 11. Solar potential, mesh 32 x 32 points Fig. 12. Solar potential, mesh 40 x 40 points 
By increasing the mesh from points to 16, 24, 32 and 40, the solar potential is visualized 

much more correctly as the numerical values and in the four variants give a better solution of 
distribution by regions on the map of Bulgaria, Fig. 9, 10, 11 and 12. 
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4. Conclusions 

The boundary values of potential have to be known. This is one of the disadvantages of this 
method. Often it is very hard to find out the correct potential of the point with specific latitude 
and longitude. In this case other maps or statistical data could be helpful like well-known 
sources, [7, 13, 14]. NASA has offered data until 12.2019 and the last map of PVGIS is dated 
08.2019. The advantage of the method is connected with the behavior of the shape functions. 
If the inner point with unknown potential is near to some of the vertices so the searched value 
is closer to the known potential. 

Fig. 7, 8, 9, 10, 11 and 12 contain the visualized potential in kWh/m2. The mesh density 
rises from 4x4 points on Fig. 7 to 40x40 on Fig. 12. As seen in the figures the precision 
depends on the number of the square mesh points. In addition, with 3D spline smoothing is 
possible to be achieved to treat the square potential data mesh in order to find a better 
visualization. The smoothing spline function can compensate some inaccuracy of irradiance 
observation or boundary values. In cases when only a local map of a region has to be 
performed using only of proved measurement data is necessary. 

Other problems are the topography effect and local shadowing when irradiance 
measuring, connected with correct data acquisition all resulting on the quality of the maps.   

The measured potential statistics by meteorological stations during the years also is a 
problem due to climate change. The method proposed is simple and efficient in cases with 
correct data presented as boundary conditions and internal points of measurement. In 
conclusion, a combined approach using commercial or public systems information [7, 13, 14] 
with acceptable accuracy in combination with as much as possible points of observation 
(meteorological stations) can give a good result ready to satisfy the requirements of site 
evaluation for shortening the period of solar potential assessment when building solar thermal 
or photovoltaic power plants. 
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Abstract. The risks for flood events in the Tundzha river basin is assessed 
based on the characteristics of the river basin and the main causes of floods 
as sources and mechanisms. The populated places that are at the highest risks 
of flood events are identified. The risk forecasting for the city of Yambol in 
the case of floods with different height of the wave is also presented. 

Key words: floods, Tundzha River, assessment, forecasting 

1 Introduction  

During the last decade, the problems related to flood appearance in Bulgaria are intensively 
studied [1, 2].  

The reasons for floods are mainly rigorous rains, landslides, and intensive snow melting 
[3, 4]. Floods in the warm half of the year are associated with meteorological conditions for 
the development of convective clouds or the creation of dynamic conditions for the 
appearance of convective processes to accumulate a large amount of precipitation in a short 
time in a comparatively small area. In the cold half of the year, floods are a common result 
of Mediterranean cyclone or series of cyclones passing near Bulgaria [5]. They also could be 
the result of the rapid melting of freshly fallen snow on a relatively large area and small 
altitude and subsequent rapid warming after the passage of a Mediterranean cyclone [6]. The 
process usually happens in late winter and early spring. 

Since 2009 both forecasting systems and alert systems for floods have been operating in 
Bulgaria [1], as the appropriate measures and actions can reduce the likelihood of floods and 
limit their impact. Directive 2007/60/EC on the assessment and management of flood risks 
of the European Parliament [7] requires the EU member states to assess whether their rivers 
or coastlines are at risk of flooding; to map the territories, subject to possible floods and to 
take adequate and coordinated measures to reduce this risk. At the same time Directive 
2007/60/EC [7] strengthens the public's right of access to information concerning flood risk, 
as well as its participation in governmental and other activities, related to a reduction of the 
flooding risk. 

The aim of the paper is to assess the risks for flood events in the Tundzha river basin, 
taking into account the characteristics of the river basin and the main causes of floods as 
sources and mechanisms. An assessment is made about the populated places in the river 
basin, which are at the highest risk of flood events. The risk forecasting for the city of Yambol 
in the case of floods with different height of the wave is also presented. 
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2 Characteristics of the river basin 

The Tundzha River is the largest tributary of the Maritsa River, but it flows into it beyond 
the Bulgarian border with Turkey. It springs from the central part of the Balkan Mountains 
east of the Botev peak at 1940 m (42°43'40" N and 24°58'10" E). The length of the river to 
the southern border is 350 km. River’s drainage basin is determined by the coordinates 41°55' 
and 42°45' N and 24°55' and 27°00' E and involves 8029 km2, which represents 22.43% of 
the area of the East Aegean region. 

Tundzha River flows straight to the east тo the town of Yambol, and after a 90° turn it 
takes a southern direction, which direction it retains until the confluence with Maritsa river. 
The river receives about 50 tributaries, the top three of which are: Mochuritsa River, with 86 
km length and a drainage basin of 1278 km2, Sinapovska River with 55 km length and a 
drainage basin of 871 km2, and Popovska River with 72 km length and a drainage basin of 
533 km2. Figure 1 shows the basins of Tundzha and Maritsa rivers, sharing a common area.  

 

Fig. 1. Map of Tundzha and Maritsa basin. 

The average slope of the Tundzha River is 5.4 ‰ with 2.1 coefficient of curvature. The 
density of the river net for 15 of the most significant tributaries, as for the main river, has 
relatively low values and ranges between 0.23 km/km2 (Marash River) and 0.66 km/km2 
(Popovska River). The main reason is the low altitude of the entire catchment area – 386 m 
above sea level. 

The precipitation in the basin of Tundzha River is characterized by its large spatial 
changes: from over 1000-1200 mm in the high mountain zones to annual rainfall of 500-550 
mm in the Yambol-Elhovo field and a part of the Polyanovgrad field. The highest seasonal 
rainfall is observed in the winter: over 250-300 mm, which is measured in the high parts of 
the mountain, affecting afterwards relatively low areas. The most extensive precipitation 
zone with 100-125 mm for Yambol-Elhovo field is also in winter. Winter precipitation of 
125-150 mm is observed in the Tundzha valley near Elhovo. In the southern part of the river, 
and in some mountainous places the winter precipitation is 150-175 mm, while in the rest of 
the area the precipitation is 175-200 mm. 

3 Main causes of floods: sources and mechanisms  

Аccording to the reporting requirements of the Directive 2007/60/EC [7] the floods are 
classified by sources and mechanism, as follows: 
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 Flood types, according to its source: 
o River flood: due to high water in rivers, mountain streams, canals, streams, lakes, 

including flooding due to snow melting. 
o Rain flood: due to water coming directly from rain or snow melting in urban and 

non-urban areas. 
o Groundwater: due to an increase in underground water level above ground level.  
o Sea flood: due to high marine waters, including near coastal lakes or river 

debouchment. 
o Infrastructure: due to failures of dam structures. 
o Others: when the reason for the flood is unknown. 

 Flood type according to the flood mechanisms:   
o Natural overflow: due to increased water level. 
o Overflow in water transfer: due to transfer of water through flood structures. 
o Damage in a protective or infrastructural installation: due to the damage or 

destruction of natural or technical flood banks. 
o Block /undercutting: due to the emergence of an artificial or natural blockage of 

the watercourse 
o Others: when the flooding mechanism is unknown. 

Our analysis shows that the foremost reason for the overflows, registered in the Tundzha 
River basin are river floods, caused by extremely intense and prolonged rainfall: 31 out of a 
total of 33 past floods in the river basin. The other two floods were rain floods (from sloping 
waters), a result of short-term, intense rainfalls that were the only source of flooding. There 
were no registered underground floods in the Tundzha river basin. The discharge of water 
volumes from water retention facilities (dams) due to overflow, destruction of a wall, etc., is 
the primary or aggravating reason for three floods in the Tundzha river basin. 

In most cases, the cause of the flood in the river basin is a combination of more than one 
factor. In the uncorrected river sections a natural overflow is observed, while in the corrected 
ones two mechanisms for flood appearance are observed: 
 destruction of the protective facilities (dikes) where they are in poor technical condition 
as a result of poor operation or maintenance; 
 overflow over the protective facilities when waters are higher than the flow for which 
the facilities are designed. 

4 Flood assessment and forecasting 

Table 1 summarizes data and calculations for the annual and monthly flow rate of Tundzha 
river, near six towns in its basin and near the boundary. The calculation of the minimum flow 
rate 

minQ  and the dimensionless coefficient k shows that the most endangered to floods towns 

are Yambol, Elhovo and Banya. 
Figure 2 illustrates the minimum, average and maximum annual values of the river 

flowrate near Yambol, Elhovo and Banya.  
The preliminary assessment and forecasting the flood risks in a river basin can limit the 

floods’ impact and even reduce their appearance. The joint action of governmental bodies, 
scientific organizations and regional management, as well as appropriate measures, could 
decrease or prevent catastrophic floods, loss of human lives, economic losses and severe 
impact to the environment. The flood simulation tool, used in our study, was developed with 
the joint efforts of the Executive Agency (EA ECNIS) to the Ministry of Transport, 
Information Technology and Communications, the Remote Sensing Application Center 
(ReSAC), and the Agency of Sustainable Development and Eurointegration – Ecoregions 
(ASDE) [8]. The forecasting is based on simplified simulation models that take into account 
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the influence of the relief and analysis of the land cover and land use. The relief information 
is based on both topographic maps and high-resolution satellite images. 

Table 1. Tundzha River flow rate in the river banks at different towns. 

Town  

Annual values Monthly values 

minQ  minQ
k

Q
  

minQ  minQ
k

Q
  

m3/s m3/s m3/s m3/s 
Pavel Banya 0.231 0.491 0.007 0.015 
Dam Koprinka 1.303 0.399 0.046 0.014 
Razhena 7.501 0.582 1.353 0.105 
Banya 13.049 0.578 2.255 0.100 
Yambol 17.981 0.55 3.434 0.105 
Elhovo 18.189 0.543 3.437 0.103 
At the boundary 19.816 0.499 4.067 0.102 

 

 

Fig. 2. Values of Tundzha river flow rate at Banyq, Yambol and Elhovo. 

The simulation tool was used to assess the flood risk for Yambol (Fig. 3), which is a 
regional centre and the most populated city in the Bulgarian territory of the Tundzha River 
basin. Figures 4-6 show the flood effect at three different heights of the wave: 1m, 3m and 
5m, respectively. The relief scale is 1:5000. 

The simulation shows that indeed, the risk for the town strongly depends on the value of 
the high water. However, due to the plain relief, even 1m height to the wave would be 
dangerous for the densely populated regions in the city centre. The increment of the wave to 
3m worsens the situation, as the flood affects more and more areas of the city. The rise of the 
wave up to 5m causes a worsening of the effect of the flood but does not lead to a significant 
increase in the affected areas of the city. 

5 Conclusions 

A flood in the Bulgarian part of Tundzha River basin could appear mainly as a result of high 
water in the river, due to heavy rains or fast melting of large quantities of snow. 
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The calculations show that the highest flood risks for the populated places in the river 
basin are for Yambol, Elhovo and Banya. 

Fig. 3. Sattelite map of Yambol (Courtesy of 
ECNIS-ReSAC-ASDE). 
 

Fig. 4. Flood scenario for 1m wave height 
(Courtesy of ECNIS-ReSAC-ASDE). 

Fig. 5. Flood scenario for 3m wave height 
(Courtesy of ECNIS-ReSAC-ASDE). 

Fig. 6. Flood scenario for 5m wave height 
(Courtesy of ECNIS-ReSAC-ASDE). 

 
The presented simulation of the flood effect in the region of Yambol shows that the flat 

relief preconditions a serious flood risk even for 1m height of the wave. The forecast 
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information shows very clearly the risks for the population and the buildings in Yambol. It 
can be effectively used by the civil protection organizations and potential decision-makers.  

 
This work has been carried out in the framework of the National Science Program "Environmental 

Protection and Reduction of Risks of Adverse Events and Natural Disasters", approved by the 
Resolution of the Council of Ministers № 577/17.08.2018 and supported by the Ministry of Education 
and Science (MES) of Bulgaria (Agreement № ДО-230/06-12-2018). 
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Приложение на изчислителните 
хидродинамика и топлообмен за анализ на 
ефективността на абсорбционни термопомпи   

Нина Пенкова1,, Йордан Стоянов1 
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Резюме. Изложени са концепции за моделиране и числено 
симулиране на топло-масообменните и хидродинамични процеси в 
топлообменните апарати на абсорбционните хладилни машини. 
Направен е обзор на моделни изследвания, проведени с цел анализ и 
повишаване на ефективността им при работа в термопомпен цикъл. 
Дискутирани са насоки за приложението на симулационното 
моделиране при проектиране и ефективно използване на 
абсорбционните термопомпи.  

Abstract. Concepts for modeling and numerical simulation of the thermal, 
mass transfer and fluid flow processes in heat exchangers of absorption 
refrigerators are presented. An overview of similar model studies, 
implemented for analysis and improvement of their performance as heat 
pumps is done. Guidelines for the application of the simulation modeling at 
the design and control of absorption heat pumps are discussed.  

Key words: absorption heat pumps, waste heat, efficiency, modeling, CFD, 
phase change; 

1. Въведение  

Едно от основните предимства на абсорбционните хладилни машини в сравнение с 
компресорните, е възможността да работят без (или с незначителна) консумация на 
електрическа енергия. Въпреки някои технически недостатъци (Таблица 1), това 
създава интерес към приложението им за производство на студ и/или топлина от 
отпадъчна топлинна енергия от индустрията. В работата [1] абсорбционните 
термопомпи (АТП) са разделени на 2 типа: 
- Тип 1: налягането и средните температури в кондензатора и генератора са по-
високи в сравнение с тези в изпарителя и абсорбера (конвенционални технологии); 
- Тип 2: налягането и средните температури в кондензатора и генератора са по-
ниски от тези в изпарителя и абсорбера (т. нар. инверсни АТП или абсорбционни 
трансформатори на топлина). 

Принципни схеми на двата типа АТП са представени на фиг. 1. Преобладаващо се 
произвеждат и използват АТП от Тип 1. Коефициентът на трансформация на топлина 
(COP) при тях зависи от средните температури в топлообменниците. 

В случаите на използване на възобновяема или друга безплатна енергия за 
нагряване на хладилния агент в изпарителя, се определя от: 
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𝐶𝑂𝑃  ,                                             (1) 

където 𝑄 , 𝑄А, 𝑄  и Рel са съответно топлинните потоци, обменени в кондензатора, 
абсорбера, генератора и електрическата мощност на помпите. 

Табл. 1. Предимства и недостатъци на различните технологии 

Критерий 
Компресорен 

термопомпен агрегат 
Абсорбционен термопомпен агрегат 

Ефективност COP ꞓ (3 ÷ 7) COP ꞓ (0.5 ÷ 2) 

Надеждност 
Висока, не се изисква 
специална поддръжка 

В зависимост от нивото на поддръжка и 
експлоатационните характеристики 

Първоначална 
инвестиция 

По-ниска от тази при 
абсорбционните 

агрегати 

С 10 до 15% по-висока в сравнение с 
компресорните агрегати 

Експлоатационни 
разходи 

Относително високи Почти нулеви 

Непрекъснатост 
на работата 

Над 8000 часа годишно 
без прекъсване 

Необходимо е регулярно допълване на 
разтвора, което може да налага 

прекъсване на работата 

Експлоатационен 
период 

Oт 10 до 15 години Oт 7 до 9 години 

Пускова 
инертност 

До 5 минути 30 минути 

Консумираната електрическа енергия е под 1 % от сумарната внесена в генератора 
и помпите, и с достатъчна за практиката точност се пренебрегва. Когато и енергията, 
внесена в генератора е възобновяема или отпадъчна, ефективността на агрегатите е 
висока.  

(а)    б)  

Фиг. 1. Схеми на абсорбционни термопомпи Тип I (a) и Тип II (б) 

Използването на АТП Тип II е целесъобразно в случаите на оползотворяване в 
генератора на енергията на топлоносители със сравнително ниска температура, при 
необходимост от получаване на енергия при висока температура. Тогава полезната 
топлинна мощност в (1) е само отделената в абсорбера. Такива термопомпени агрегати 
могат да нагряват топлоносител до 140-150 ⁰С [2], но имат сравнително нисък 
коефициент на ефективност (около 0.5). 
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Топлообменниците и процесите, протичащи в тях, са определящи ефективността 
на инсталациите и са обекти на множество изследвания. Термодинамичните процеси в 
кондензаторите и изпарителите, където хладилният агент е с преобладаваща масова 
част, са сравнително добре изучени и са разработени високоефективни конструктивни 
решения, които се използват в съвременните АТП. В същото време абсорберите и 
генераторите, които са важни за ефективната работа на системите, и в които протичат 
кондензацията и кипенето в двуфазна, многокомпонентна среда, са обект на 
множество изследвания [3 - 12]. В случаите, когато в топлообменниците се внася или 
отнема топлина чрез енергоносители от промишлените технологии, са възможни 
колебания на температурите и дебитите им в известни граници по технологични 
причини, което прави процесите квазистационарни. Предсказването на колебанията на 
наляганията, температурите и свързаните с тях сорбция и десорбция на хладилните 
агенти са възможни чрез моделиране и числено симулиране на топло-масопреносните 
и хидродинамични процеси в комбинация с фазовите преходи. През последното 
десетилетие симулационното моделиране, свеждащо се до численото решаване на 
системи от частните диференциални уравнения чрез диференчни схеми, е основен 
метод, използван в тази насока. В настоящата работа е направен анализ на 
изследванията в тази област и на потенциала за тяхното развитие. 

2. Моделни изследвания за повишаване на ефективността 
на абсорбционни термопомпи 

Сложността на процесите в топлообменниците на АТП налага някои допускания с цел 
облекчаване на изчислителните процедури. В работите [3-12] са представени решения 
на разработени модели на топлобмена, хидродинамичните и масообменни процеси в 
средата на бинерната смес в абсорбери и генератори при допускане, че процесите са 
стационарни, теченията – ламинарни, а температурна на охлаждащия топлоносител - 
постоянна. Моделите са използвани за изследване на влиянието на различни фактори 
върху плътността на масовия поток на погълнатия хладилен агент (absorber rate), FAB: 

𝐹   ,                                            (2) 

където 𝑚  е масовият дебит на абсорбираните пари на хладилния агент (kgs-1), 
А е топлообменната площ, m-2. 

Този показател се използва за оценка на ефективността на абсорберите – колкото 
по-висок е той, толкова по-ефективен е апаратът.  

В  [3] е разработен двуизмерен модел на топло- и масообменните процеси през 
ламинарен филм на разтвор от H2O - LiBr, който обтича тръбните серпентини на 
еднокорпусен оросителен абсорбционен апарат. Чрез модела са изследвани 
зависимостите на плътността на масовия поток на погълнатата водна пара от 
налягането в абсорбера, входните дебити и температури на охлаждащата течност и на 
разтвора. При подобна конструкция на абсорбер за същата бинерна смес е разработен 
триизмерен модел на движението на разтвора и поглъщането на амонячните пари в 
автомоделна област от апарата [6]. Изследванията са направени в средата на 
ANSYS/Fluent с цел оценка на ефективността на топлообменника при различни дебити 
и начини на подаване на бинерната смес в абсорбера. Подобни изследвания относно 
факторите, влияещи върху течния филм върху охлаждащите серпентини и неговата 
ефективност, са представени в [8]. 

В работата [4] пак при допускане за ламинарно обтичане на топлообменната площ 
от течния разтвор, са изследвани различни геометрични конфигурации на пластинчати 
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топлообменници в средата на ANSYS/Fluent. Моделирано е движението на двуфазен 
флуид посредством VOF алгоритъм, а на база на дебелината и разливането на течния 
слой е определена ефективността на изследваните варианти. За най-ефективни са 
счетени тези конструктивни решения, при които се образува непрекъснат тънък течен 
филм върху обтичаната повърхност.  

В [5] са представени числени симулации в средата на ANSYS/CFX на топло- и 
масопреносните процеси в двуизмерна област на пластинчат топлообменник – 
абсорбер за разтвор на NH3 - H2O. Те са направени с цел оценка на влиянието на 
концентрацията на амонячните пари в парната фаза върху ефективността на абсорбера. 
Скоростни, температурни и концентрационни полета в пластинчат топлообменник - 
абсорбер с мембрана в парната фаза, са получени посредством двуизмерни модели, 
решени в средата на Fluent [7]. В резултат на изследванията са установени оптималните 
дебелини на каналите в разглежданата конструкция.  

Гореописаните модели разглеждат поглъщането на парите на хладилния агент като 
масообменен процес, протичащ с отделяне на топлина. Наличието на мехурчета в 
топлообменниците, които присъстват при кипенето и кондензацията, както и самите 
процеси не са моделирани, тъй като за численото им симулиране са необходими 
значителни компютърни ресурси. Моделните изследвания в работите [9-13] отчитат 
спецификата на кипенето и кондензацията в турбулентна среда, протичащи при 
зависеща от концентрациите температура на насищане. В [13] е доказано, че с 
достатъчна за практиката точност, тази зависимост може да се приеме за линейна в 
ограничения температурен интервал, в който работят абсорберите и генераторите.  

От анализа на публикуваните резултати е видно, че числените изследвания на 
топлообменните процеси при наличие на фазови преходи в турбулентната среда на 
апаратите за сорбция и десорбция в АТП са в начален етап, тъй като изискват 
значителни компютърни ресурси и специализирани експериментални стендове за 
валидация на моделите. От друга страна в софтуерните среди за компютърна 
симулация са интегрирани изчислителни процедури за моделиране на тези процеси, 
които с адаптация могат да се използват за анализ на ефективността на различни 
топлообменни апарати в АТП. Основните уравнения, които е необходимо да се решат 
за тази цел са описани в следващата точка. 

3. Моделиране на преносните процеси в топлообменните 
апарати на АТП 

3.1 Система уравнения  

За детайлен анализ на процесите в топлообменниците на АТП е необходимо 
генериране на триизмерен геометричен модел на апаратите, включващ двуфазната, 
многокомпонентна среда на бинерната смес и еднофазната, еднокомпонентна среда на 
нагряващия или охлаждащия флуид. Разделящата ги топлообменна твърда среда може 
да се моделира посредством повърхност (interface) с термично съпротивление, равно 
на съпротивлението на металната стена. Корпусът на апаратите също може да не 
присъства в геометричния модел, а топлообменът през него към околната среда да се 
моделира. Геометричният модел се дискретизира на мрежа от крайни елементи.  

За дискретизираната среда на двуфазната, n- компоментна бинерна смес с масови 
части на компонентите αi: 

∑ 𝛼 1,                                                 (3) 
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се решават съвместно по метод на крайните обеми долните уравнения, описани 
детайлно в [11]. 

Уравнение на непрекъснатостта 

∇. 𝛼 𝜌 �⃗� ∑ 𝑚  ,    (4) 

където ƍi  са плътностите на компонентите, kgm-3; 𝑢  – скоростните вектори, ms-1;  𝑚  
- генерираният масов поток, kgs-1: 

𝑚
 , 

  .       (5) 

В (5) qe е плътността на топлинния поток, свързан с кипене или кондензация, Wm-

1; r– специфичната топлина на парообразуване, Jkg-1, Cp – специфичен топлинен 
капацитет, Jkg-1K-1, Ts – температура на насищане, K; TL – температура на течността, 
K.  

Температурата на насищане може да присъства в модела като функция на 
масовата част на хладилния агент в парната или течната среда. 

Уравнения на движението 

⃗
𝛻 𝛼 𝜌 �⃗� 𝑢 𝛻𝑝 𝛻 𝜇е𝛻𝑢 𝛼 𝜌 �⃗� �⃗�     (6) 

В (6) g е земното ускорение, ms-1; p = налягане, Pa μе = ефективен динамичен 
вискозитет (сума от молекулярния и турбулентния), Pas. 

Силата F, която действа в контролните обеми, включва: 

𝐹 𝐹 𝐹 𝐹        (7) 

Съпротивителната сила на парните мехурчета с диаметър dG е: 

𝐹 𝐶 𝜌 𝛼 |𝑢 𝑢 | 𝑢 𝑢  ,     (8) 

където съпротивителният коефициент на единично мехурче CD може да бъде 
определен от предварително изчислен критерий на Рейнолдс Re: 

𝐶 1 0.1𝑅𝑒 .  .                      (9)                        

Подемната сила, издигаща мехурчетата при преодоляване на напреженията на 
течната среда FL и силите от турбулентните колебания на скоростта на течността FTD 
са: 

𝐹 𝐶 𝜌 𝛼 𝑢 𝑢 𝑟𝑜𝑡 𝑢                        (10) 

𝐹 𝐶 |𝑢 𝑢 | ∇𝛼     .           (11) 

В (11) νel и σVD са съответно ефективния вискозитет на течността и числото на 
Прандтл при турбулентно движение (обикновено се приема за 0.9). Индексите “L” и 
“G” се отнасят за параметрите на течността и на парата. 
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Енергийно уравнение 

∇ 𝛼 𝑢 ℎ ∇ 𝛼 𝜆 ∇𝑇 𝜆 ∇𝑇 𝑢 ∇𝑃        (12) 

В горното уравнение hi е специфична енталпия на компонентите, Jkg-1; λ и λt са 
съответно коефициенти на молекулярна и на турбулентна топлопроводност, Wm-1K-1; 
Гi = обемен източник на маса,  kgm-3s-1; qw = плътност на топлинен поток в пристенната 
област на кипене или кондензация, Wm-2, Aw = площ, m2. 

k-ɛ модел на турбулентност 

𝜌𝑘 𝜌𝑘𝑢 𝜇 𝐺 𝐺 𝜌𝜀 𝑌 𝑆                   (13) 

𝜌𝜀 𝜌𝜀𝑢 𝜇 𝐺 𝐺 𝐶 𝐺 𝐶 𝜌 𝑆          (14) 

В горните уравнения k (Jkg-1) и ɛ (Wkg-1) са турбулентната кинетична енергия и 
скоростта на нейната дисипация; μt  = турбулентен динамичен вискозитет, Pas; G = 
плътност на генериран масов поток от турбулентност, kgs-1m-2; индексите “k” и “b” се 
отнасят за движение и подемна сила; S=допълнителен източник, който може да се 
дефинира от потребителя, kgs-1m-2; Ym=2ƍɛMt

2, където Mt е турбулентното число на 
Мах. Константите в (13) и (14) се приемат съгласно [15] и могат да бъдат калибрирани 
при валидиране на модела. 

Модел на пристенно кипене (Wall boiling model) 

Ефектите при кипене в близост до гореща повърхност е необходимо да бъдат 
отчетени при моделиране на процесите в генератора. Плътността на топлинния поток 
qw включва топлинни потоци, обменени чрез конвекция qс, редукция на топлообмена 
при парообразуване qq и кипене/кондензация qe: 

 𝑞 𝑞 𝑞 𝑞              (15) 

𝑞 1 𝐴 ℎ 𝑇 𝑇               (16) 

ℎ                 (17) 

𝑞 𝐴 ℎ 𝑇 𝑇               (18) 

𝐴 𝜋 𝑎 𝑁       (19) 

ℎ
√

𝑓 𝑡 𝑘 𝜌 𝐶        (20) 

𝑡
.

         (21) 

𝑞 𝑚 ℎ         (22) 

ℎ 𝑁𝑢        (23) 

𝑑 , , , ,

, ,
       (24) 
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𝑁𝑢 2 0.6𝑅𝑒 / 𝑃𝑟 /        (25) 

𝑚 𝜌 𝑑 𝑓𝑁        (26) 

𝑑 𝑑 𝑒
 
∆         (27) 

𝑁 𝑁
∆

          (28) 

В уравнения (16 – 28) hc =коефициент на топлопредаване чрез конвекция, Wm-2K-1; 
hq= коефициент на топлопредаване при редуциран топлообмен поради парна фаза до 
стената (quenching), Wm-2K-1 hLG = коефициент на топлопредаване при 
кипене/кондензация, Wm-2K-1; N = плътност на парообразуване, m-2; f = честота на 
образуване на парни мехури, s-1; 𝑚 = количество на течността, изпарена за единица 
време, kgs-1; twait – време за престой на мехурите до стената, s;  d –диаметър на парните 
мехури, m; Nu = критерий на Нуселт. Индексите “w”, “ref” и “sub” се отнасят 
съответно за параметри на (в близост до) стената, референтни стойности и 
подохлаждане. 

Гореописаните уравнения се решават итеративно с допълнение на VOF (Volume of 
fluid) алгоритъм с цел моделиране на парната и течната среда, пространствено 
разделени от гравитацията, и на свободната повърхност между тях [15] . 

3.2.  Условия на еднозначност  

Физични условия: Бинерната смес в топлообменниците на АТП може да се приеме за 
смес от течност (вкл. кипяща) и наситени пари на хладилния агент и абсорбента. При 
възможности за прегряване на парите на хладилния агент в генератора може да бъде 
добавена пета компонента - прегрята пара.  Физичните условия включват зависимости 
за плътността от налягането и температурата, и за специфичния топлинен капацитет, 
коефициентът на топлопроводност и вискозитета от температурата. За по-често 
използваните бинерни смеси [14], те са известни от литературата. Процедури за 
моделирането им са разработени и достъпни за използване в средите за компютърна 
симулация [15]. 
Начални условия: Независимо дали се симулират числено стационарни или 
нестационарни процеси, е необходимо дефиниране на начално разпределение на 
течните и парните компоненти в пространството в топлообменника съгласно очаквана 
граница (свободна повърхност) между тях. Добре е да бъде дефинирана и начална 
температура. Колкото по-близо е тя до средната температура в топлообменника, 
толкова по-бързо ще се получи решението. За по-устойчиво решение се препоръчва 
стационарните полета в топлообменника да се изчислят както при нестационарен 
процес, при стартиране на итерационните процедури от началните условия и 
използване на сравнително малки стъпки във времето. 
Гранични условия: Свеждат се до задаване на дебити (или скорости), масови части и 
температури на потоците на входовете и налягания на изхода. Топлообменът през 
корпуса на топлообменника се изчислява посредством коефициент на 
топлопреминаване от вътрешната повърхност на стената до околната среда и 
температура на околната среда. 
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4. Заключение 

Чрез моделиране и числено симулиране на топло- и хидродинамичните процеси, и на 
фазовите преходи в топлообменните апарати, може да се получи детайлна информация 
за полетата на налягането, скоростта, температурата и концентрациите на 
компонентите на бинерната смес, което позволява решаване на цял клас задачи, 
свързани с повишаване на ефективността на АТП. 
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Метанова ферментация на органични 
отпадъци, същност, предимства и 
недостатъци на процеса. 

 Анелия Цанова-Донева1,*** 

1Технически Университет - София, ФЕТТ, катедра „Химия“, България 

Резюме. Процесът на разграждане на органичните съединения в 
безкислородни условия и отсъствие на сулфати и нитрати като 
елекронни акцептори, протичащ с участието на различни асоциации 
микроорганизми и водещ до получаването на биогаз (газова смес, 
съдържаща метан (50-70%), въглероден диоксид (25-40%) и малки 
количества водород, азот и сяроводород) е известен под общото 
наименование анаеробна биодеградация или метанова ферментация. 
Метановата ферментация е сложен биохимичен процес, който най - 
общо може да бъде разделен на три етапа: хидролиза и ацидогенеза; 
ацетогенеза и метаногенеза. В доклада ще бъдат разгледани, 
анализирани и обобщени основните предимства и недостатъци на 
анаеробния метод за биодеградация пред аеробния, както и основните 
области на приложение на процеса на анаеробна биодеградация – 
метанова ферментация, съответните етапи, микробиология и биохимия 
на процеса. Метановата ферментация на органични отпадъци е един 
изключително перспективен процес не само от екологична и 
енергетична гледна точка, но и от санитарно-хигиенен аспект, тъй като 
тя (и по-специално термофилната метанизация) води до понижаване 
концентрацията на патогенни бактерии и вируси в обработвания 
субстрат. 

Abstract. Methane fermentation, also known as anaerobic biodegradation, 
involves the biodegradation of organic compounds in an anaerobic 
environment without the presence of sulphates and nitrates to serve as 
electron scavengers. Methane fermentation is carried by various associated 
microorganisms and leads to the formation of biogas (a mixture of 50-70% 
methane, 25-40% carbon dioxide and trace amounts of hydrogen, nitrogen 
and hydrogen sulfide). Methane fermentation is a complicated biochemical 
process which can provisionally be split into three stages: (1) hydrolysis and 
acidogenesis; (2) acetogenesis; and (3) methanogenesis. In this work we 
have reviewed the advantages and disadvantages of the anaerobic 
biodegradation method, comparing it with aerobic process, as well as 
identified the main scope of applications of the anaerobic biodegradation – 
methane fermentation process. Methane fermentation of organic waste is a 
highly applicable process with advantages not only from ecological and 
energetic point of view, but also from the aspect of sanitation and hygiene, 
due to its inhibiting effect on the growth of pathogenic bacteria and viruses 
in the processed waste (especially when thermophilic methanisation is used). 

Key words: Мethane fermentation, hydrolysis and acidogenesis, acetogenesis, 
methanogenesis 
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При естествени условия метановата ферментация се наблюдава в анаеробните зони на 
земната биосфера - различни водоеми, езера и реки главно с тинести отложения, 
крайбрежни морски седименти, храносмилателния тракт на преживните животни [1, 
2]. Същият тип ферментация протича и в специално конструираните инсталации за 
производство на биогаз чрез разграждане на отпадна органика - оборски тор, активна 
утайка от аеробното пречистване на битови и промишлени отпадни води, растителни 
суровини [3]. Отделеният от тези съоръжения метан може директно да се използва като 
енергоносител, а стабилизираната компостирана утайка може да се употреби за 
наторяване на обработваеми селскостопански площи [3]. Процесът на разграждане на 
органичните съединения в безкислородни условия и отсъствие на сулфати и нитрати 
като елекронни акцептори, протичащ с участието на различни асоциации 
микроорганизми и водещ до получаването на биогаз (газова смес, съдържаща метан 
(50-70%), въглероден диоксид (25-40%) и малки количества водород, азот и 
сяроводород) е известен под общото наименование анаеробна биодеградация  или 
метанова ферментация [1, 4, 5]. Метановата ферментация е сложен биохимичен 
процес, който най - общо може да бъде разделен на три етапа: 

- хидролиза и ацидогенеза; 
- ацетогенеза; 
- метаногенеза  

 Метановата ферментация може да бъде представена, като серия от метаболитни 
взаимодействия между симбиотично живеещи микроорганизми [3, 6] – Фигура 1. с 
различни физиологични потребности. 

 

Фиг. 1. Схематичен модел на метановата ферментация 

 През първия етап на анаеробното разграждане на изходния субстрат 
високомолекулните органични съединения като въглехидрати, липиди и белтъци 
първоначално се разпадат до мономери под действието на екстрацелуларни хидролази 
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- липази, протеази, амилази, целулази, пектинази и др., секретирани от микробните 
клетки в окръжаващата среда. Този стадий е извънредно важен - в редица случаи той 
е скоростно определяща стъпка за целия процес, тъй като от него зависи продукцията 
на по-прости субстрати, способни да бъдат асимилирани в следващите етапи. 
Липазите, участващи в това стъпало, катализират хидролизата на липидите 
(мазнините) до дълговерижни мастни киселини и глицерол. Продуцират се главно от 
клостридии и микрококи, но така също и от Pseudomonas, Bacillus и Alcaligenes. Така 
получените дълговерижни мастни киселини се катаболизират постепенно до ацетат 
чрез β-окисление от различни видове ацидогенни бактерии.От своя страна протеазите 
конвертират белтъците в изходния субстрат до аминокиселини. Тези ензими се 
синтезират от широк спектър бактериални видове, принадлежащи към родовете 
Bacteroides, Butyrivibrio, Clostridium, Fusobacterium, Selenomonas, Bifidobacterium, 
Bacillus, Staphylococcus. Впоследствие чрез реакции на дезаминиране 
аминокиселините се подлагат на превръщане до амоняк и мастни киселини-пропионат, 
бутират, ацетат и др. от ацидогенни бактерии - главно р.Campylobacter и р.Peptococcus. 
Най-разнообразна е групата ензими, участващи в разграждането на полизахаридите, от 
които широко застъпени са амилазите (катализират хидролиза на нишестето), 
целулазите (катализират разпадане на целулозата) и пектиназите (катализират 
хидролизата на пектина).  

 Образуваните в първия етап мастни киселини като бутират, пропионат и др. се 
деградират във втория стадий на метановата ферментация до ацетат, въглероден 
диоксид и водород от облигатните водород-продуциращи ацетогенни бактерии, 
типични представители на които са видовете Syntrophobacter wolinii и Syntrophomonas 
wolfei. Характерно за тези микроорганизми е, че могат да живеят само в симбиоза с 
водород-консумиращи щамове (напр. сулфат редуциращи, нитрат редуциращи или 
метаногенни бактерии), тъй като повишеното парциално налягане на водорода бързо 
инхибира растежа им. От друга страна   част от образуваният през този етап водород, 
заедно с въглеродния диоксид от хидролитично - ацидогенното стъпало се свързва до 
ацетат от хомоацетогенните бактерии, спадащи към родовете Acetobacterium, 
Acetoanaerobium, Acetogenium, Clostridium и Pelobacter. Образуваната в резултат на 
дейноста на ацетогените оцетна киселина се превръща в метан и въглероден диоксид 
с участието на ацетокластични метаногенни бактерии.  

 Освен по ацетокластичен път метан може да се синтезира по още два пътя: 
хидрогенотрофен – от водород и въглероден диоксид и метилотрофен – на база 
метанол или метиламини. Участващите в този последен етап от анаеробната 
биодеградация микроорганизми - метаногени се характеризират с уникални 
биологични свойства (7), което обуславя засиления научен интерес към тях. 

     Основните предимства на анаеробния метод за биодеградация пред аеробния са 
следните: 

- пречистването на отпадъците (екологичният аспект) е съчетано с производство 
на енергоносител-метан; 

- възможност за преработка на отпадъци с високо съдържание на органични 
вещества; 

- нисък добив на биомаса при усвояване на субстратите; 
- частично минерализиране на органичните съединения; 
- няма разходи за аерация; 
- възможност за разграждане на редица токсични съединения-бензоати, 

полициклени ароматни въглеводороди и др. 
 Наред с посочените предимства метановата ферментация има и редица 

недостатъци. По-съществените от тях са голямата чувствителност на някои от 
микробните популации към присъствието на определени инхибитори в разграждания 
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субстрат [8, 9], към измененията в температурата, pH и концентрацията на хранителни 
вещества, както и непригодност на метода за очистване на някои органични 
съединения поради отсъствие на подобна способност у анаеробните бактерии [10].  

 От всичко казано дотук може да се обобщи, че основните области на приложение 
на процеса са: 

- обработка на отработената активна утайка от общински пречиствателни 
станции на отпадни води; 

- пречистване на отпадни води от животновъдството и хранително - вкусовата 
промишленост; 

- производство на биогаз от биомаса - селскостопански култури или остатъци 
от тях; 

- добив на метан от градски сметища. 
 Накрая може да се каже, че метановата ферментация на органични отпадъци е един 

изключително перспективен процес не само от екологична и енергетична гледна точка, 
но и от санитарно - хигиенен аспект, тъй като тя (и по-специално термофилната 
метанизация) води до понижаване концентрацията на патогенни бактерии и вируси в 
обработвания субстрат.  

Литература 

1. С. Влахов, А. Иванов, Обща микробиология, УИ”Св.Кл. Охридски”, София, (1996) 

2. А. Вартенберг, Увод в биотехнологията.,УИ ”Св. Кл. Охридски”, София, (1995) 

3. И. Мургов, Д. Кескинова, М. Площакова, Т. Шопова, Микробиология, част втора, 
Земиздат, София, (1989) 

4. Е. Price, P.N.Cheremisinoff, Biogas Production &Utilization., Ann Arbor Science 
Publishers, Michigan, (1981) 

5. J. Zeikus, Chemical and fuel production by anaerobic bacteria, Ann. Rev. Microb. 34 
(1980) 

6. J. Garcia, B. Patel, B. Ollivier, Taxonomic, Phylogenetic, and Ecological Diversity of 
Methanogenic, Archae, Anaerobe, 6 (2000) 

7. J. Ferry, Enzymology of one-carbon metabolism in methanogenic pathways, FEMS 
Microbiology Reviews 23 (1999) 

8. H. Gavala, B. Ahring, Inhibition of the anaerobic digestion process by linear 
alkylbenzene sulfonates, Biodegradation 13 (3): 201-209, (2002) 

9. V. Scherbakova,  K. Laurinavichius, V. Akimenko, Toxic effect of surfactants and 
probable products of their biodegradation on methanogenesis in an anaerobic microbial 
community, Chemosphere 39 (11): 1861-1870  (1999) 

10. M. Madigan, J. Martinko, J.Parker, Brock Biology of Microorganisms, 10th ed. Prentice 
Hall, New Jersey, USA (2002) 



80 
 

Индикатори - фактори за проследяване 
състоянието на процеса метанова 
ферментация 

Анелия Цанова-Донева1, ††† 

1кат. Химия, Факултет електронна техника и технологии,  ТУ - София, София, България 

Резюме. В доклада ще бъде разгледано влиянието на температурата, 
концентрацията на амониеви йони и концентрацията на ЛМК –летливи 
мастни киселини върху анаеробната биодеградация – метановата 
ферментация, при конкретни групи органични отпадъци. 
Индикаторите за контрол на метановата ферментация могат да бъдат 
разделени на традиционни (индиректно определящи метаболитната 
активност на бактериите в биореактора) и алтернативни (директно 
показващи количеството и метаболитното състояние на 
микроорганизмите в реактора). Към традиционните индикатори спадат 
добив на биогаз, състав на биогаза, рН в реакторната среда, 
концентрация на общи и индивидуални летливи мастни киселини в 
реактора, съдържание на водород в течната фаза и химичната 
потребност на кислород. От своя страна алтернативните индикатори 
могат да бъдат разделени най-общо на три групи: индикатори за 
количествена оценка на микробните популации, базирани на 
традиционни микробиологични методи за култивиране; индикатори за 
качествена (идентификация) и количествена оценка на бактериалните 
видове, базирани на съвременни молекулярно-биологични методи; 
индикатори за метаболитна активност на микроорганизмите, базирани 
на биохимични методи. В резултат ще бъде анализирано и обобщено 
влиянието на различните фактори – индикатори за проследяване 
състоянието на процеса метанова ферментация при конкретни групи 
органични отпадъци. Изброените дотук индикатори могат да се 
използват като база за математическо описание кинетиката на процеса 
метанова ферментация чрез т.н. математически модели. Тъй като 
точните молекулни механизми на биохимичните превръщания в 
анаеробната биодеградация на органичната материя са все още 
проблематични, то следва известна недефинираност в модилиране 
кинетиката на растеж на микробните популации, усвояване на субстрат 
и натрупване на целеви продукт-биогаз. 

Abstract. This work is a review of the effects of temperature, ammonium 
ion concentration, and the concentration of volatile fatty acids (VFA) on the 
process of anaerobic biodegradation – methane fermentation. There are 
several indicators which can be used to trace and control the process of 
methane fermentation, which can be split into two main groups: traditional 
indicators, indirectly related to the metabolitic activity of the bacteria in the 
bioreactor; and alternative indicators – directly related to the amount and 
metabolitic state of the microorganisms in the bioreactor. Traditional 
indicators can be: the yield and composition of the released biogas, the pH 
of the reaction media, the total and individual concentrations of volatile fatty 
acids inside the reactor, the hydrogen content of the liquid phase and 
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chemical oxygen demand (COD). Alternative indicators can be categorized 
in three groups: (1) indicators for quantitative evaluation of microbic 
populations, based on traditional microbiological cultivation methods; (2) 
indicators for qualitative and quantitative evaluation of bacterial strains, 
based on novel molecular-biological methods; and (3) indicators for 
metabolitic activity of the microorganisms, based on biochemical methods.  
All of the above can be used as a basis for mathematical kinetic modelling 
of the methane fermentation process. However, the exact molecular 
pathways of the biochemical transformations during the anaerobic 
biodegradation of organic waste are not known in great details, thus, leading 
to some approximations and uncertainty in the current kinetic models for 
microbic population growth, utilisation of the organic substrate, and the 
release of the biogas product. 

Key words: volatile fatty acids (VFA), methane fermentation, biogas 

През последните десетилетия все по-актуален става въпроса с намаляване 
количеството традиционни източници на енергия вследствие рязкото нарастване на 
експлоатацията им, както и евентуалните последици за околната среда от използването 
на атомната енергия. Това наложи намирането на алтернативни екологично чисти 
енергийни източници. Пресечна точка на търсенията по посочените проблеми - 
екологичния и енергийния е възможноста органичните отпадъци да се трансформират 
до горива (газови смеси), като същевременно се пречистват. Това може да бъде 
осъществено чрез контролиран анаеробен процес на биодеградация на органични 
съединения, известен като метанова ферментация, водещ до получаване на биогаз, 
чиито основен компонент е метан. Върху биохимичните пътища и микробните 
популации на метановата ферментация оказват влияние различни фактори, от които с 
най-голямо значение са температурата [1], концентрацията на амониеви йони [2] и 
органичното натоварване, показател за което е концентрацията на летливи мастни 
киселини (ЛМК) в биореактора [3]. Тези фактори действат комплексно. Така например 
с повишаване на температурата се покачва и концентрацията на свободни амониеви 
йони в резултат на хидролиза на амониевите соли на органичните и неорганичните 
киселини, съдържащи се в субстратите [4]. Метановата ферментация на органичната 
материя е наблюдавана в широк температурен диапазон – от психрофилни (4 - 20оC) 
през мезофилни (20 - 40оC) до термофилни (40 - 60оC) и екстремно – термофилни 
условия (60 - 70оC) [5, 6]. Влиянието на температурата върху видовото разпределение 
на микроорганизмите, участващи в анаеробните процеси е интензивно проучено при 
бактериите от анаеробни реактори [7]. Доказано е, че микробното разнообразие е по-
голямо при мезофилни, отколкото при термофилни условия. От друга страна е 
известно, че основните метаболитни пътища в анаеробната биодеградация са 
идентични при мезофилни и при термофилни условия [8]. На ниво ацетат обаче при 
определени условия освен ацетокластична метаногенеза се включва и т.н. механизъм 
на синтрофна ацетатна оксидация [5], представляващ 2 - етапна биохимична реакция, 
осъществявавана в условия на симбиотична микробна асоциация. През първия етап 
ацетатът се окислява от определена група еубактерии до въглероден диоксид и 
водород по реакцията (1): 

 CH3COOH +2H2O → 2CO2+4H2      (1) 

 Водородът се използва през втория етап от водород - консумиращи еубактерии 
или архебактерии за редукция на различни терминални електронни акцептори – 
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сулфатни йони, елементна сяра, тривалентни железни йони, четиривалентни 
манганови йони или въглероден диоксид. На практика в анаеробните биореактори 
количеството на продуцирания СО2 е много по – голямо в сравнение с концентрацията 
на останалите електронни акцептори. В резултат на неговата редукция с участието на 
хидрогенотрофни метаногени се получава метан по реакцията (2): 

 4H2 + CO2 → CH4 + 2H2O      (2) 

 Ацетатната оксидация е единствения механизъм на ацетата при t > 65оC, тъй като 
при тези екстремално-термофилни условия се инхибират ацетокластичните 
метаногени [9]. При термофилни и мезофилни условия обаче деградационните пътища 
на ацетата зависят от два фактора – концентрация на амониеви йони и концентрация 
на ЛМК, респ. aцетат [5]. Тези пътища са изследвани при анаеробни биореактори, 
третиращи отработена активна утайка от отпадни води в мезофилен (10) и термофилен 
режим [11]. В термофилен режим при относително високи концентрации на ЛМК 
(Cлмк ≥ 0.06 g/L) и ниски амониеви нива (CNH4+ < 1.7 g/L) основен механизъм за 
ацетатна деградация е ацетокластичната метаногенеза, докато при ниски 
концентрации на ЛМК (Cлмк < 0.06 g/L) и високи концентрации на амониеви йони 
(CNH4+ ≥ 1.7 g/L) преобладава синтрофната ацетатна оксидация. В мезофилни условия 
при Cлмк < 6 g/l и CNH4+ < 4 g/L ацетатът се усвоява по ацетокластичния път, докато 
при Cлмк  ≥ 6 g/l и CNH4+ ≥ 4 g/L ацетатът се катаболизира чрез синтрофна ацетатна 
оксидация. Относно влиянието на амониевите йони е отбелязано, че най – 
чувствителни от всички микробни популации на анаеробната биодеградация са 
ацетокластичните метаногени [10]. От друга страна обаче съществуват противоречиви 
данни за концентрацията на амониеви йони, при която става инхибиране на метановата 
ферментация – така например някои изследвания показват, че токсичен ефект  
настъпва при CNH4+  ≥ 2 g/L [12], други - при CNH4+   ≥  3 g/L [13], а трети – при CNH4+  ≥  
4 g/L [4].  

Правилният избор на вещество за стимулиране на анаеробната биодеградация е 
свързан с познания относно състава на третирания отпадък и метаболитните 
особености на бактериите (растежни особености, ензимна продуктивност), които 
участват в разграждането му. Изследването на влиянието на състава на органичния 
отпадък върху растежа и ензимната активност на бактериите би било от значителна 
полза при разработването на методики за интензификация на процеса на метанова 
ферментация. Последното обаче е невъзможно без подходящ избор на индикатори за 
мониторинг на анаеробната биодеградация. 

Изискванията към индикаторите за мониторинг на метановата ферментация е да 
бъдат лесни за измерване показатели, които да детектират нарушения в процеса във 
възможно най-ранен стадий т.e. да показват дали процесът е стабилен или нестабилен. 
Освен това трябва относителната промяна на параметъра, отразяваща дадено 
смущение, да е значителна, сравнено с фоновите флуктуации. Индикаторите за 
контрол на метановата ферментация могат да бъдат разделени на традиционни 
(индиректно определящи метаболитната активност на бактериите в биореактора) и 
алтернативни (директно показващи количеството и метаболитното състояние на 
микроорганизмите в реактора). 

  Към традиционните индикатори спадат добив на биогаз, състав на биогаза, рН в 
реакторната среда, концентрация на общи и индивидуални летливи мастни киселини 
в реактора, съдържание на водород в течната фаза и химичната потребност на 
кислород. Добива на биогаз е най - често определяния параметър, но той често не 
отразява действителното състояние на процеса и най - малко корелира с входящото 
количество органични съединения. Вариациите в състава на биогаза също не са 



83 
 

достатъчно чувствителен индикатор. Концентрацията на Н+ йони (pH) от своя страна 
представлява параметър, който лесно може да бъде измерен. Той обаче може да се 
използва като полезен индикатор единствено в случаите, когато третираните отпадъци 
имат нисък буферен капацитет [1]. Изследванията показват определена връзка между 
концентрацията на някои мастни киселини – ацетат, пропионат, бутират, изовалерат и 
изобутират, и стабилноста на метаногенния ферментационен процес [14]. Така 
например е било установено, че ацетатни концентрации над 13 mM показват 
нарушения в протичането на метановата ферментация [14]. Относно химичната 
потребност на кислород може да се каже, че тя е основен показател за концентрацията 
на окисляеми органични съединения на вход и изход от анаеробните биореактори, 
поради което нейното измерване дава важна информация за степента на 
деградационните процеси и пречистването на отпадъците. В сравнение с другите 
параметри, използвани като традиционни индикатори, концентрацията на водорода 
има това предимство, че може да детектира нарушения в рамките на 3 до 6 часа след 
смущението-много по-рано отколкото са измерените промени в концентрациите на 
летливи мастни киселини (т.е. това е един бърз индикатор за оценка състоянието на 
процеса) [15]. 

    От своя страна алтернативните индикатори могат да бъдат разделени най - общо 
на три групи: 

-индикатори за количествена оценка на микробните популации, базирани на 
традиционни микробиологични методи за култивиране; 

-индикатори за качествена (идентификация) и количествена оценка на 
бактериалните видове, базирани на съвременни молекулярно - биологични методи; 

-индикатори за метаболитна активност на микроорганизмите, базирани на 
биохимични методи. 

Първата група индикатори включват преброяване количеството жизнеспособни 
клетки на различните физиологични групи бактерии, участващи в анаеробното 
разграждане чрез традиционните микробиологични техники. Тези методи обаче са 
времеотнемащи и силно зависят от културалните условия и използваните хранителни 
среди. Освен това те се употребяват за разпръснати (диспергирани) клетки и не са 
пригодни за комплексни проби, съдържащи микроби, прикрепени към механични 
частици. 

Втората група индикатори са свързани с идентификация и определяне 
количеството на специфични бактериални видове въз основата на генетични и 
имунологични методи. За целите на идентификацията, а така също и при редица 
биохимични изследвания, e много важно да се определи респираторния тип на 
бактериите, участващи в метановата ферментация, 

Последната група индикатори представляват биохимични показатели - специфични 
биополимери, кофактори и ензимни активности, използвани за детекция на 
определени бактериални популации в биореактора. От биополимерите практическо 
приложение намира анализа на мембранните липиди за идентификация и 
количествено определяне на метаногени. 

 Изброените дотук индикатори могат да се използват като база за математическо 
описание кинетиката на процеса метанова ферментация чрез т.н. математически 
модели. Тъй като точните молекулни механизми на биохимичните превръщания в 
анаеробната биодеградация на органичната материя са все още проблематични, то 
следва известна недефинираност в модилиране кинетиката на растеж на микробните 
популации, усвояване на субстрат и натрупване на целеви продукт - биогаз. 
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