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Моделни изследвания свързани с възможността за изгаряне на български 
лигнитни въглища в условията на циркулиращ кипящ слой и надкритични 

начални параметри на парата 
 

Генади Алтънов, Тотьо Тотев 
 

Направен е кратък обзор на технологията за изгаряне в кипящ слой. Въз основа на 
литературен преглед за съществуващите парогенератори с надкритични начални 
параметри на парата и циркулиращ кипящ слой е синтезиран симулационен модел на 
енергиен блок (360 MWe), изгарящ източномаришки лигнитни въглища. 
 

Ключови думи: енергиен блок, парогенератор, лигнитни, въглища, надкритичен 
 

Model studies of possibilities for burning Bulgarian low rank lignite coals in 
supercritical CFB boilers 

 
Genadi Altanov, Totyo Totev 

 
A brief overview of the FBC technology is made. Based on a literature review of existing 

supercritical CFB boilers and scientific studies is synthesized simulation model of a power unit 
(360MWe) which is burning Maritsa East lignites. 
 

Key words: power unit, steam boiler, lignite, coals, supercritical 
 

Изгаряне в кипящ слой 
През 80-те години, парогенераторите изгарящи горива в кипящ слой бързо се очертават, 

като надеждна алтернатива на котлите с прахово изгаряне на въглищата. Първоначално те са 
се използвали в химическата и преработвателната индустрия, но поради предимствата, които 
притежават спрямо други горивни технологии, започват да се използват и за производство на 
електрическа енергия. Съществуват няколко типа технологии за изгаряне в кипящ слой, като 
те са представени на фигура 1 [1]. Технологията за изгаряне с кипящ слой в надналягане не е 
развита все още до край и е реализирана само на експериментално ниво.  

Обикновено слоят е съставен от 
гориво и инертен материал – пепел, 
варовик или предварително поставен 
пясък. В него е „потопена“ нагревна 
повърхност, която регулира темпера-
турата му в интервала 750-950 °C. При 
по-ниски температури горивния процес 
е неустойчив, а при по-високи мине-
ралната част се стопява и слоят шла-
кoва. Оразмеряването му се основава 
на скоростта на движение на газовете, 
които преминават през него. Слоят се превръща в „кипящ“, когато се подава въздух или друг 
газ с подходяща скорост. При ниски скорости (1†3 m/s), се поддържа относително висока 
плътност в слоя и малка част от твърдите частици се увличат от потока. Слой, който работи 
при такива ниски скорости на подавания окислител се нарича кипящ. Ако скоростта на 
потока се повиши, по-малките частици от слоя ще го напуснат с газовия поток, като по този 

 

Фиг. 1 Горивни технологии с кипящ слой 
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начин, се понижава плътността му и се увеличава дифузията през повърхността му. Това 
налага тези частици да бъдат улавяни и връщани обратно в слоя за повишаване на 
ефективността на горивния процес. Този тип кипящ слой се нарича циркулиращ кипящ слой 
(ЦКС), като скоростта на движение на газовете е в интервала от 4†7 m/s. Той има по-добри 
характеристики от екологична гледна точка и по-висока ефективност на изгаряне спрямо 
кипящия слой. Тези предимства обуславят и използването на тази технология за изгаряне 
на горива при енергопреобразуващи инсталации с мощност по-голяма от 50 MW. Днес 
технологията е развита, доказана, комерсиализирана и се използва за производство на 
електрическа енергия. Значителна част от парогенераторите, са построени от две основни 
фирми производители – Алстом и Фостър Уилър. Основните им предимства са: 
 гъвкавост по отношение на качеството и вида на изгаряното гориво; 
 ефективен контрол на емисиите от серен диоксид; 
 ниски емисии на азотни оксиди; 
 по-лесен оперативен контрол, спрямо парогенераторите с прахово изгаряне; 
 понижено замърсяване и шлаковане на нагревните повърхности; 
 понижена ерозия на нагревните повърхности и работното колело на димния вентилатор; 
 опростена система за подготовка на горивото за изгаряне. 

Също така съществуват и някои недостатъци, като : 
 нужни са по-мощни димни вентилатори; 
 по-големи загуби на топлина с околната среда, спрямо парогенераторите с прахово 

изгаряне; 
 по-ниска ефективност на горивния процес, респективно по-нисък КПД на 

парогенератора. [2] 
Парогенератори с циркулиращ кипящ слой и надкритични начални параметри на парата 
Към този момент (2016 г.) в света няма изграден парогенератор с ЦКС и надкритични 

начални параметри на парата, който да изгаря лигнитни въглища. Въпреки това, тази 
технология е доказала своите предимства при подкритични параметри и представлява една 
възможност за оползотворяване на български лигнитни въглища с надкритичен термо-
динамичен цикъл. Поради това е направен преглед на съществуващите парогенератори от 
този тип, с цел създаване на симулационен модел на енергиен блок, който да 
оползотворява източномаришки лигнитни въглища. 

Единственият изграден в света парогенератор с ЦКС и надкритични начални параметри 
на парата се намира в ТЕЦ „Лагиша“ (Полша). Основното гориво са битуминозните (черни) 
въглища, добивани в 10 различни мини, с широк диапазон на изменение на качеството, 
което е показано в таблица 1. 

В края на месец Юни 2009 година, 
след близо 7 години на проектиране и 
изграждане, проектът е завършен и е 
предаден на клиента - „Южен Енергиен 
Концерн“ АД (Południowy Koncern 
Energetyczny - PKE). 

Енергийният блок е с брутна елек-
трическа мощност от 460 MWe и има за 
цел да подмени няколко от старите 
блокове, построени през 60-те години. 
По време на изграждането му е спрян от 
експлоатация един от седемте блока, 
които са с брутна електрическа мощност 
от около 110†125 MWe. След 
въвеждането му в експлоатация е спрян още един. Новият парогенератор се намира в 
близост до старите и много от съществуващите системи в централата, като например за 
въглеподаване и водохимична подготовка, са модернизирани и се използват от него. 

Таблица 1 

Качество на черните въглища изгаряни в парогенератора 
на надкритични параметри в ТЕЦ „Лагиша“ 

Параметри на горивото 
Проектно 

гориво 
Диапазон на 
изменение 

Долна топлина на изгаряне  
на работна маса - Qi

r
, MJ/kg 

20 18 † 23 

Влага на работна маса - W
r
, % 12 6 † 23 

Пепел на работна маса - A
r
, % 23 10 † 25 

Сяра на работна маса - S
r
, % 1,4 0,6 † 1,4 

Хлор на суха маса – Cl
d
, % < 0,4 < 0,4 
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Система за оползотворяване на топлината на отработилите димни газове от 
парогенератора, повишава ефективността на енергийния блок, като понижава 
температурата им до 85°C. Проектните технологични параметри при пълно натоварване са 
представени в таблица 2. Брутната ефективност на енергийния блок е 45,3 %, а нетната е 
43,3 % при нетна електрическа мощност от 439 MWe.  

При проектирането на парогенератора, 
първоначално са били предложени две горивни 
концепции от Фостър Уилър : прахово изгаряне и 
изгаряне в ЦКС, като и двете предложения са 
базирани на технологията „Бенсън“ с вертикални 
пещни екрани и ниски масови потоци, по лиценз 
на Сименс. След детайлен сравнителен и иконо-
мически анализ на двете концепции, „Южен 
Енергиен Концерн“ АД се спира  на технологията с 
правотоков парогенератор с ЦКС поради следните 
причини: 

 Общите инвестиционни разходи за 
енергийния блок са по-ниски. Инсталирането 
на сяроочистваща инсталация по мокрия 
варовиково-гипсов метод и на системи за 
селективна каталитична редук-ция на 
азотните оксиди, които са присъщи за 
парогенераторите с прахово изгаряне, може 
да бъде елиминирано, като без тях могат да 
бъдат постигнати всички еми-сионни норми. 

 Цялостното поведение на енергийния блок е по-добро. Нетният КПД на блок, в който е 
инсталиран такъв парогенератор с модерни технологии и системи за утилизация на 
топлината от димните газове, е приблизително с 0,3 % по-голям спрямо нетния КПД на 
подобен енергиен блок с прахово изгаряне. 

 Гъвкавостта на парогенератора по отношение на изгаряното гориво, осигурява 
оптималния баланс между надеждност и безопасност. Тази способност, която той 
притежава, осигурява по-широк обхват на качеството на изгаряното гориво и 
допълнителна възможност за използване на алтернативни горива. 
На фигура 2 е представен фронтален и 

напречен разрез на парогенератора, който е 
изграден в ТЕЦ „Лагиша“. Топлинната му мощ-
ност е 1016 MWth, а проектния разход на гориво 
е 181,4 t/h. Проектирането на пещната камера, 
откъм газовата страна, се основава на 
задълбочен анализ за горивата, които ще се 
изгарят в обема й, както и на анализ за варовика, 
който ще се използва за сяроочистване. Тези 
параметри са едни от главните входни данни на 
цифровите модели при моделирането на пещна-
та камера, което предсказва разпределението на 
размера на циркулиращите частици, плътността 
на частиците и преноса на топлина с темпера-
тури по газова страна. Резултатите от про-
ектирането на пещната камера за геометричните 
й размери са: напречно сечение 27,6 х 10,6 m и 
височина от 48 m [3], [4], [5]. 

Таблица 2 

Проектни технологични параметри на 
енергийния блок при 100% натоварване 

Технологичен 
параметър 

Дименсия Стойност 

Разход на свежа пара kg/s 361 

Налягане на парата след 
първичния прегрев 

bar 275 

Температура на парата 
след първичния прегрев 

°C 560 

Дебит на парата след 
вторичния прегрев 

kg/s 306 

Температура на парата 
преди вторичния прегрев 

°C 315 

Налягане на парата след 
вторичния прегрев 

bar 54,8 

Температура на парата 
след вторичния прегрев 

°C 580 

Температура на ПВ °C 290 

 

Фиг. 2 Фронтален и напречен разрез на 
парогенератора в ТЕЦ „Лагиша“, Полша 
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На фигура 3 е представен пароводния тракт на парогенератора. Подгреватели високо 
налягане от регенеративната система, подгряват подхранващата вода до 290 °C, след която 
тя постъпва на входа на економайзера. След изхода от економайзерната част подхранващата 
вода се разпределя към „INTREXTM“ топлообмениците, разположени около слоя от гориво и 
инертни материали, а след това постъпва към колекторите на изпарителните пещни екрани. В 
тях водата се изпарява, като се превръща преди изхода им в прегрята пара.  

 

Фиг. 3 Пароводен тракт на парогенератора:  
ПП – подхранваща помпа, ПВН – подгреватели високо налягане, ЕКО – економайзер, ПК – пещна 

камера, С – сепаратор, Р – разширител, ТПП – таванен паропрегревател, КПП – конвективен 
паропрегревател, КППЦ – конвективен паропрегревател на циклона, МПП – междинен 
паропрегревател, ЦВН – цилиндър високо налягане, ЦСН – цилиндър средно налягане 

След това, парата постъпва в тръбите съставляващи таванния паропрегревател и 
преминава през паропрегревателния тракт, за да се прегрее до проектните й параметри. 

От данните за първите двадесет и един месеца  на експлоатация на енергийния блок, 
при различни натоварвания, проектните параметри са били напълно доказани. 

Сега усилията на фирмата производител, са фокусирани върху развитието на 
концепцията на парогенератор с мощност от 800 MWe. 

Изграждането на енергиен блок по схемата дубълблок (два парогенератора, които 
произвеждат прегрята пара за една парна турбина) е една бъдеща концепция при из-
граждането на енергийни блокове с мощност над 600 MWe и надкритични начални 
параметри на парата. Например във Виетнам, се разработват амбициозни програми за 
създаването на енергийни блокове с мощност от 1000 MWe, като се използват четири ПГ с 
ЦКС и мощност от 250 MWe всеки или два с мощност от 500 MWe всеки.  

Развитието на тази технология за изгаряне е динамично и в близко бъдеще, се очаква 
повишаване на броя на енергийните блокове, в които са внедрени такива парогенератори, 
както и развитието им с кислородно изгаряне на въглищата в условията на надкритични 
начални параметри на парата. Някои обобщени предимства, които предлага технологията с 
парогенератори на ЦКС са [6] : 
 гъвкавост по отношение на качеството на изгаряното гориво, както и съвместно 

изгаряне на различни горива; 
 ниски емисии на SO2, поради високата ефективност на улавяне чрез добавяне на 

варовик в пещната камера; 
 ниски емисии на NOx, дължащи се на ниските температури в обема на пещната камера и 

стъпалното подаване на въздух; 
 ниски емисии на CO и CnHm, поради турбулентните условия в пещната камера и доброто 

смесване на горивото с окислителя; 
 надеждни експлоатационни условия на работа и добри темпове при спиране; 
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 липса на сложни прахоприготвящи системи, както при парогенераторите с прахово 
изгаряне. 
Моделиране на енергиен блок с парогенератор на циркулиращ кипящ слой и 

надкритични начални параметри на парата 
Направен е литературен преглед на няколко изследвания, свързани с възможността за 

изгаряне на български лигнити (източномаришки и ломски) в експериментални инсталации с 
кипящ и циркулиращ слой. Те са проведени от български и чуждестранни специалисти в 
САЩ и Германия [7], [8], [9] и [10]. Според направените заключения, двете горивни техно-
логии са подходящи за изгаряне на нашите нискокачествени лигнитни въглища. Въз основа 
на това и направения обзор за парогенераторите с ЦКС и надкритични начални параметри 
на парата, е синтезиран симулационен модел на енергиен блок със свръхкритични начални 
параметри на парата в симулационната среда Thermoflex – фигура 4. Енергийният блок 
изгаря източномаришки лигнитни въглища, тъй като те са основният енергоресурс в 
България, в парогенератор с ЦКС. При синтезирането на модела са взети предвид някои от 
особеностите на блока с надкритични начални параметри на парата в ТЕЦ „Лагиша“ и данни 
от изследванията [7], [8] и [9]. 

 

Фиг. 4 Симулационен модел на енергиен блок с ндкритични параметри на парата и изгаряне 
на лигнитните въглища в циркулиращ кипящ слой – парогенератор и турбинна инсталация 
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Моделирането на конвективните нагревни повърхности на парогенератора е извършено, 
чрез изграждането им извън модула на парогенератора. Първичния прегрев на парата се 
осъществява в пет паропрегревателя, а вторичния в два. В пещното пространство се дозира 
варовик за предварително очистване на димните газове от серни оксиди с ефективност от 
около 98 %. Съотношението Ca/S е 2, а състава на използвания варовик е показан в 
таблица 3. Парогенераторът е проектиран въз основа на второто поколение парогенератори 
с ЦКС, на фирмата „Фостър Уилър“,  с циклони за твърди частици, изградени от паропрегре-
вателни панели. Този начин на охлаждане на циклоните, не изисква тежки огнеупорни 
облицовки, които се използват при неохлаждаемите циклони. Четирите циклона сепарират 
твърдите частици (варовик, инертен материал на слоя, пепел и неизгорели въглищни 
частици), които се увличат от пещните газове със скорост от около 6 m/s, след което те се 
връщат обратно в слоя. Оползотворяването на топлината на димните газове след 
паропрегревателната част се осъществява от двустепенен воден економайзер и ротационен 
въздухоподгревател. Също така са добавени и водни впръскове за регулиране на 
температурата на парата след КПП2, КПП3 и КПП4 . Водата за тези впръскове е взета след 
подгревател високо налягане №8. Първият междинен паропрегревател е оборудван с 
байпасна линия по пара, която се използва за регулиране на температурата на парата от 
вторичния прегрев. 

Охлаждането на отработената пара от цилиндър ниско налягане се извършва чрез 
кондензатор, който е свързван към охладителна кула с естествена циркулация. 

Регенеративната система на кондензационната турбина е съставена от четири 
подгревателя ниско налягане, деаератор и три подгревателя високо налягане. 

Началните условия за модела са :  
 осреднено качество и състав на лигнитните въглища – таблица 3; 

                                                                                                      Таблица 3 

 топилни характеристики на пепелта в полуредукционна среда по Бунте-Баум: 
- tA = 1050 °C – температура на начална 

деформация на пепелта; 
- tB = 1150 °C – температура на началото на 

размекване на пепелта; 
  състав на използвания варовик (осреднени 

годишни стойности за варовика използван в 
ТЕЦ „Марица Изток 2“ за 2014 г.) - CaCO3 = 
98,26 %, MgCO3 = 0,639 %, H2O = 0,121 %, други 
– 0,98 %; 

 анализ на пепелта, съдържаща се в лигнитните 
въглища – средни стойности на химичните 
съединения – таблица 5;    

 размери за пещната камера на парогене-
ратора са както следва :        

 височина – 33,99 m; 

 широчина – 14,54 m; 

 дълбочина – 20,36 m; 
 брутна електрическа мощност – 360 MWe; 
 температура на парата от първичния и 

вторичния прегрев, съответно 560 °C и 580 °C; 
 налягания на парата от първичния и вторичния прегрев, съответно 255 bar и 55 bar; 
 подгряване на подхранващата вода до 290 °C;   

Qs
r
 Qi

r 
A

r
 W

r
 C

r 
H

r 
O

r 
N

r 
S

r 

[kJ/kg] [kJ/kg] % 

7961 6325 16,45 53 19,14 1,566 7,108 0,336 2,4 

Таблица 5 

Анализ на пепелта в източномаришките 
лигнитни въглища 

Химично 
съединение 

Дименсия 
Средна 

стойност 
Диапазон на 
изменение 

SiO2 % 42,50 35 - 50 

F2O3 % 13,50 7 - 20 

Al2O3 % 24,00 16 - 32 

CaO % 3,75 2,50 - 5,00 

MgO % 2,50 1,50 - 3,50 

SO3 % 8,75 2,50 - 15 

K2O % 0,40 0,20 - 0,60 

Na2O % 0,30 0,20 - 0,40 

P2O5 % 0,06 
0,06 

(средно) 

TiO2 % 0,75 
0,75 

(средно) 
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 подгряване на студения първичен и вторичен въздух за горене в регенеративния 
въздухоподгревател до 260 °C; 

 налягане в кондензатора – 0,055 bar; 
 коефициент на излишък на въздух на изход от пещната камера – 1,2; 
 съотношение на първичния към вторичния въздух съответно (60/40) %; 
 скорост на газа през слоя – 6 m/s; 
 средна температура в пещната камера – 850 °C; 
 съотношение Ca/S – 2; 
 ефективност на сяроочистване – 98%; 
 дял на летящата пепел – 75 % 
 процентно съдържание на неизгоряло гориво отнесено с летящата пепел – 2 % 
 дял на шлака – 25 % 
 процентно съдържание на неизгоряло гориво в шлака – 8 %; 
 хидравлични загуби по газовия и пароводен тракт; 
 налягане в деаератора  - 14 bar; 
 среден относителен вътрешен КПД на цилиндър високо, средно и ниско налягане, 

съответно 85 %, 92 % и 86,75 %; 
Моделни резултати 
Симулирани са четири различни натоварвания на енергийния блок – 100 %, 80 %, 60 % и 

40 %, в извънпроектен режим на софтуера (Off-design), с едно и също качество на 
въглищата. След стартиране на процеса на симулация и сходимост на решението са 
получени моделни резултати за технологичните параметри, някои от които са представени в 
таблица 6. При понижени режими на работа  енергийния блок работи на „пълзящо“ 
налягане, под 70 % енергийният се преминава на подкритични начални параметри на 
парата.                            
                                                                                                                                           Таблица 6 

Моделни резултати при различни натоварвания на енергийния блок 

Технологичен параметър Дименсия 360 MWe 288 MWe 216 MWe 144 MWe 

Брутна електрическа мощност MWе 360,657 288,433 216,124 143,916 

Нетна електрическа мощност MWе 327,407 260,745 193,722 126,789 

Вложена топлина с горивото MWth 876,876 719,039 559,447 391,087 

Брутен специфичен разход на топлина kJ/kWh 8753 8974 9319 9783 

Нетен специфичен разход на топлина kJ/kWh 9642 9927 10396 11104 

Брутен КПД на енергийния блок % 41,13 40,11 38,63 36,8 

Нетен КПД на енергийния блок % 37,34 36,26 34,63 32,42 

Разход на гориво kg/s 138,6 113,7 88,45 61,83 

Разход на варовик kg/s 21,14 17,33 13,49 9,428 

Разход  на свежа пара kg/s 280,8 217 158,9 104 

Налягане на свежата пара bar 255 230 180 125 

Температура на свежата пара ℃ 560 560 560 560 

Разход  на пара към ЦСН kg/s 244,7 192,3 142,9 95,06 

Налягане на парата към ЦСН bar 55,07 42,42 31,48 20,9 

Температура на парата към ЦСН ℃ 579,9 580,8 572,6 562 

Разход на подхранваща вода kg/s 266 183,8 149,9 91,96 

Температура на подхранваща вода ℃ 289,9 274,8 258 236 

Налягане в кондензатора bar 0,055 0,0455 0,0373 0,0302 

Температура на изходящите димни газове ℃ 167,5 158,9 153 148 



 

16  Научна конференция ЕМФ 2016 
 

 

На фигура 5 е построена графика за измененото на брутния КПД на парогенератора, 
изчислен по прав баланс, в зависимост от паровия товар. Получените стойности се дължат на 

на различни фактори, сред които 
спецификата на изгаряне на въг-
лищата оказва най-голямо влия-
ние. Трябва да се отбележи също, 
че дозирането на варовик в пещ-
ната камера влияе на ефектив-
ността, като увеличава топлинните 
загуби с изходящите димни газове 
и се консумира част от получената 
топлинна за процеса на сероочист-
ване. Допуснато е, че при всички 
натоварвания отношението Ca/S и 
степента на сяроочистване се 
запазват едни и същи.                           

 
В таблица 7 е представено топлинното 

разпределение по нагревните повърхности 
на парогенератора, по пътя на димните 
газове, при различните случаи.  

Данните за димните газове след димния 
вентилатор са представени в таблица 8. Те 
включват стойности за дебита и 
температурата им, както и концентрациите 
на SO2, на сух газ при 6% кислород. 

Собствените нужди на електроенергия 
на енергийния блок, при номинално 
натовар-ване, са 33,25 MWe. Най-големия 
кон-суматор е подхранващата помпа, с дял 
от 35,35 %, следвана от димния вентилатор 
– 14,13 % и въздушния вентилатор за 
първичен въздух – 13,2 %.  

Изчислената стойност за специфичния 
разход на условно гориво при номинално 
натоварване е 298,63 g/kWhe. Тази стойност 
за българските лигнитни топлоелектрически 
централи с подкритичен термодинамичен цикъл е в интервала от 320-355 g/kWhe. 

Таблица 8 

Димни газове след димния вентилатор при различно натоварване 

 Дименсия 360 MWe 288 MWe 216 MWe 144 MWe 

Дебит на димните 
газове 

kg/s 580,5 488,4 388,4 277,8 

Температура ℃ 174,1 168,4 166,2 166,3 

Концентрация на 
SO2 

mg/Nm
3
. 364,6 370,6 377,8 384,9 

 

 

Фиг. 5 Изменение на брутния КПД на парогенератора 

Таблица 7 

Топлинна мощност на нагревните повърхности при  
различно натоварване на блока, MWth 

Натоварване 360 MWe 288 MWe 216 MWe 144 MWe 

Изпарителна 
част 

263,782 215,517 159,554 113,636 

КПП4 – пещна 
камера 

24,614 19,163 13,219 8,150 

Таванен ПП 39,319 31,273 24,641 17,188 

КПП3 – циклон 17,966 14,037 9,742 6,075 

КПП1 77,425 56,749 52,243 31,989 

МПП2 57,493 44,683 30,164 18,928 

КПП2 106,258 88,133 64,045 43,213 

МПП1 90,895 72,968 51,903 31,747 

ЕКО2 29,208 25,123 23,424 19,178 

ЕКО1 27,292 24,943 22,158 18,732 

РВП 102,386 83,629 60,894 38,785 
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Заключение 
Резултатите от направените моделни изследвания показват, че теоретично е възможно 

изгарянето на източномаришки лигнитни въглища в парогенератори с надкритични начални 
параметри на парата и циркулиращ кипящ слой. При пълно натоварване брутният КПД на 
блока достига до 41,13 %, а нетния до 37,34 %. Специфичният разход на условно гориво при 
360 MWe е 298,63 g/kWhe. 

От получените моделни резултати не може да се заключи дали горивния процес ще е 
устойчив при натоварванията около минималния режим на работа – 144 MWe. 

Процесите на шлаковане и замърсяване на нагревните повърхности би трябвало да 
бъдат сведени до минимум, поради ниските температури на изгаряне на горивото. Също 
така, поради това, е възможно да бъдат постигнати ниски емисии на азотни оксиди при 
правилно организиране на подавания първичен и вторичен въздух. 

 
Научните изследвания, резултатите от които са представени в настоящата 

публикация, са финансирани от Вътрешния конкурс на ТУ-София – 2014г. по научен 
проект №142ПД0059-02 в помощ на докторант. 
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Моделни изследвания на горивните уредби на котли тип ПК-38-4 в ТЕЦ 
„Марица Изток 2” 

 
Тотьо Тотев, Васил Раденков 

 
За да се оцени ефекта от реконструкцията на горивните уредби на котли тип ПК-

38-4, са изградени четири цифрови симулационни модела. Първите два засягат 
запазването на отношението гориво/въздух, а вторите два – стабилността на 
горивния процес. 

 
Ключови думи: горивни уредби, цифров модел, горивен процес 

 

Models studies of burners of boilers type PK-38-4 at “Maritsa East 2” TPP 
 

Totyo Totev, Vasil Radenkov 
  

In order to evaluate the effect of burner refurbishment for boilers type PK-38-4 four numerical 
simulation models are prepared. The first two investigates the conservation of the fuel/air ratio and 
the other two – ensures stable combustion process. 

 
Key words: burners, numerical model, combustion process 

 
Въведение 
С понижаване на нормите за допустими емисии за азотните оксиди (NOx) от началото на 

2016 година все повече енергийни парогенератора в комплекса Марица Изток биват 
реконструирани. Такива са и осемте енергийни парогенератора тип ПК-38-4, намиращи се в 
експлоатация в ТЕЦ “Марица Изток 2”. Начинът на протичане на горивния процес е 
предопределящ за формираното количество азотни оксиди. 

Системите, от които пряко зависи протичането на горивния процес, са 
прахоприготвящите системи (ППС) заедно с горивните уредби (горелките) и въздушните 
кутии към тях. Почти всички негативи или позитиви от осъществяваните процеси в пещната 
камера трябва да се отнасят към тези системи.  

Прахоприготвящите системи имат за цел да осигурят необходимата едрина и 
разпределение /по височина на горелката/ на въглищния прах, а въздушните кутии – 
разпределението на въздуха /по височина на горелките/. Горивните уредби, от своя страна, 
имат за задача да осъществят оптимални скорости на изтичане и добро смесване  между 
прахогазовия и въздушния поток с цел реализиране на стабилен горивен процес. 

За ограничаване на формирането на азотни оксиди са приложени различни 
конструктивни и технологични мерки. Промени свързани с изпарителните нагревни 
повърхности, с Прахоприготвящитв системи, с горивните уредби, както и добавяне на 
Надгоривен въздух (НГВ) и въздух към хладен конус – се отнасят към конструктивните 
такива. Промени свързани с намаляване на излишъка на въздух и стъпално (зонирано) 
подаване на въздуха в пещната камера се отнасят към технологичните мерки [1]. 
Прилагането на тези техники води до намаляване на въздуха за горене в основна зона, 
респективно до намаляване на скоростите на изтичане на въздуха в обема на пещната 
камера и влошаване на горивния процес поради недобро смесване между горивото и 
окислителя.  

За да се запазят приблизително същите скорости на изтичане на въздуха в пещната 
камера, част от светлото сечение на въздушните отвори трябва да бъде затворено, а за 
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гарантирането на устойчив горивен процес пред горивните канали са поставени така 
наречените турбулизиращи планки.  

Тези планки имат за цел да интензифицират отделянето на летливите вещества от 
въглищните частици по повърхността на прахо-газовата струя, като турбулизират потока и 
по този начин удължат пътя на частиците в праховите канали. Конструктивно те са 
закрепени за тръбите, намиращи се под и над долната и горната основна горелка, и по този 
начин също запушват част от светлото сечение по въздух. На Фигура 1 са показани 
размерите и конструктивните промени на горивната уредба. 

 
Стара Горивна Уредба Нова Горивна Уредба 

 
Фиг. 1 Особености на старата и новата горивна уредба 

 
За да се оцени работата на горивната уредба, бяха създадени 4 цифрови симулационни 

модела. Първите 2 модела имат за цел да покажат какво е разпределението на въздуха по 
височината на горивната уредба преди и след конструктивните промени. 
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Моделните изследвания на въздушните кутии 
дават резултати, свързани със скоростите на 
изтичане и разпределението на въздуха по височина 
на горелката. Тези резултати са важни, тъй като 
оказват пряко влияние върху смесването 
респективно горивният процес, протичащ в пещната 
камера на котлите тип ПК 38-4. Резултатите, 
получени от тези модели на въздушните кутии, ще 
се използват като входни данни при моделите на 
горивните уредби за оценка на количеството 
отделени летливи вещества [5]. По този начин 
моделите на горелките ще се доближават 
максимално до реалните експлоатационни условия. 

Създадени са два модела – единият (Модел 1), 
показващ работата на старата горивна уредба, и 
другият (Модел 2) – на новата (Фигура 2). Като 
основни входни данни се задава количеството и 
температурата на организирания въздух. В Таблица 
1 са показани входните данни за двата модела. 

 
Фиг. 2 3D модел на въздушна кутия 

Таблица 1 

 Дименсия Модел 1 Модел 2 

Разход на въздух за една прахоприготвяща система   Nm3/h 80 000 60 000 

Температура на организирано подавания въздух оС 240 240 

 
От моделните изследвания са получени подробни резултати за скоростите на изтичане 

на въздуха през всяко едно то светлите сечения – въздушни канали, кръстен въздух, 
хоризонтални редове тръби и вертикален ред тръби. Конкретните стойности за скоростите и 
съответните дебити са посочени в следващата таблица. 

Таблица 2 
 Модел 1 Модел2 

 
Скорост, 

m/s 

Обемен 

дебит, 

Nm
3
/h 

Процентен 

дял от общия 

дебит, % 

Скорост, 

m/s 

Обемен 

дебит, 

Nm
3
/h 

Процентен 

дял от общия 

дебит, % 

Бридова 

горелка 

Въздушен канал 50,71 10 664 13,3 % 47,72 7 183 12,0 % 
Хоризонтален 

ред тръби 
34,70 1 197 1,5 % 36,39 1 281 2,1 % 

Вертикален ред 

тръби 
40,28 2 589 3,2 % 37,89 2 534 4,2 % 

Горна 

основна 

горелка 

Въздушен канал 58,95 11 332 14,2 % 51,73 6 404 10,7 % 

Хоризонтален 

ред тръби 
49,67 2 812 3,5 % 40,37 1 559 2,6 % 

Кръстен въздух 51,32 7 712 9,6 % 43,97 6 794 11,3 % 
Хоризонтален 

ред тръби 
50,97 2 812 3,5 % 42,85 1 643 2,7 % 

 Въздушен канал 60,15 11 638 14,6 % 55,46 7 239 12,1 % 

Долна 

основна 

горелка 

Хоризонтален 

ред тръби 
47,13 2 673 3,3 % 41,31 1 587 2,6 % 

Кръстен въздух 49,32 7 323 9,2 % 45,81 7 044 11,7 % 
Хоризонтален 

ред тръби 
50,67 2 840 3,6 % 42,04 1 615 2,7 % 

Въздушен канал 61,64 16 371 20,5 % 55,54 15 118 25,2 % 
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Получените скорости на изтичане на окислителя са визуализирани на Фигура 3. На нея 
се забелязва неравномерност на скоростния профил освен по височина на горивната 
уредба така и във всеки един канал поотделно. 

 
Модел 1 Модел 2 

  
Фиг. 3 Изменение на скоростите по височина на горивната уредба 

 
Като цяло порядъкът на скоростите при новата горелка се е 

запазил както при старата, въпреки намаляване на количеството 
организирано подаван въздух от 320 000 Nm3/h на 240 000 Nm3/h 
за четирите горелки или от 80 000 Nm3/h на 60 000 Nm3/h за една 
горелка. Различието на скоростта по височина на горелката се 
дължи на различни местни и линейни аеродинамични 
съпротивления по хода на преминаващия въздух. 

Така получените скорости и разпределението на 
организирано подавания въздух по височина на горивните 
уредби ще се използват като входни данни както за моделните 
изследвания на горивните уредби, така и за бъдещи 
изследвания за процесите, протичащи в пещната камера на 
котли тип пк-38-4. 

Моделни изследвания за оценка на количеството 
отделени летливи вещества 

За да се изследва отделянето на летливи вещества, при 
двете конструкции са изградени два нови детайлни триизмерни 
модела на горивната уредба. На Фигура 4 е показан 3D моделът 
на новата горивна уредба. За разпадането на праховата 
частица са използвани валидирани модели за горивния процес 
[3] и формирането на азотни оксиди [4] при изгаряне на 
български лигнитни въглища. 

И за двата модела на горивната уредба началните условия 
са при номинален товар на котела, който се постига с около 150 
t/h сурови въглища. Към старата конструкция горелка се подава 
µ от общия за котела организиран въздух от 320 000 Nm3/h 
(Модел 3), а към новата горелка – µ от общия за котела 
организиран въздух от 240 000 Nm3/h (Модел 4). 

 
Фиг. 4 3D модел на 
горивната уредба 
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Основни входни данни, освен споменатите разходи на въздух и гориво, са 
вентилационна производителност на мелещия вентилатор, температурите на въздуха и 
прахо-газовата смес, както и характеристиките l и g на прахоконцентратора. 
Разпределението на въздуха по височина на горелката бе представено в Таблица 2, а 
останалите входни данни са показани в Таблица 3. 

Таблица 3  

Характеристики на входните потоци Размерност Модел 3 Модел 4 

Температура на въздуха оС 240 240 

Температура на прахо-газо-въздушната смес оС 160 160 

Вентилационна производителност на МВ m3/h 200 000 200 000 

lБГ - 0,6 0,6 

lГОГ - 0,2 0,2 

lДОГ - 0,2 0,2 

Разход на гориво към една ППС – работна маса t/h 37,5 37,5 

gБГ - 0,10 0,10 

gГОГ - 0,35 0,35 

gДОГ - 0,55 0,55 

 
Като резултат от моделните изследвания се получава огромна база от данни: векторни 

полета, скорости, концентрации на различни вещества и др. За да оценим интензивността 
на разпадане на праховите частици, респективно отделянето на летливи вещества, 
избрахме да проследим промяната на масовия дебит в дълбочина след горивната уредба. 
За тази цел бяха построени 9 сечения на разстояние 10 cm едно от друго, започвайки на 10 
cm от горелката. На Фигура 5, освен изменението на дебита на летливи, е показана и 
промяната в масовия поток на HCN радикалите, които също се получават в следствие на 
разпадането.  
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Фиг. 5 Масов дебит на летливи вещества и HCN радикали, след горивната уредба 

 
Резултатите еднозначно показват, че при новата горивна уредба имаме двойно 

увеличение на потоците в почти всички точки от графиките. За да добием представа в коя 
част на прахо-газовата струя се е интензифицирал разпада на праховите частици, е 
представена фигура 6. 
                        Стара горелка                   Нова горелка 

 

Фиг. 6 Обеми след горивните уредби, съдържащи летливи вещества 
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На нея в пурпурен цвят са изобразени обемите пред горивните уредби, съдържащи 
газообразни вещества в резултат от разпада на частиците. Видно е, че наличието на т.нар. 
турбулизиращи планки засилва отделянето на летливи вещества, защото именно в тези 
зони веднага след края на горелката имаме обеми, в които се съдържат. Наличието на по-
големи обеми в долна основна горелка е поради по-голямото количество въглищен прах, 
постъпващ през нея (gДОГ=0,55). 

Изводи и заключения 
В следствие на получените резултати може да се направят следните заключения: 

 Въпреки по-малкото количество въздух, подаван през новата горивна уредба, 
скоростите на изтичане ще се запазят, което няма да доведе до влошаване на горивния 
процес поради запазването на отношението между скоростите на въздуха и прахо-
газовата смес. 

 В резултат на поставянето на турбулизиращите планки летливите вещества се отделят 
по-бързо. Това би довело до по-голяма стабилност на горивния процес в основна зона 
на пещната камера, въпреки значително по-малкото количество въздух, подаван към 
нея (коефициент на излишък на въздух 0,8†0,9). 
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Оценка влиянието на организирано подавания въздух върху формирането на 
азотни оксиди при изгарянето на въглища в котли тип ПК-38-4 в ТЕЦ „Марица 

Изток 2” 
 

Тотьо Тотев, Васил Раденков, Динко Кънев 
 

В настоящата статия е изследвано влиянието на разхода на въздух, който се 
подава в зоната на: горивните уредби, като надгоривен въздух и като такъв в хладния 
конус на пещната камера на котли ПК-38-4. Задачата е да бъдат направени заключения 
за поведението на котела от гледна точка на разпределение на температурите, 
загубите от механично неизгоряло и концентрациите на азотни оксиди на изхода от 
пещната камера. Крайната цел е да бъде намерено оптимално разпределение на 
количеството въздух от гледна точка на азотни емисии под 200 mg/Nm3 и минимални 
загуби в пещната камера. 

 
Ключови думи: нискоазотно горене; надгоривен въздух; симулационно моделиране 

 

Impact assessment for organized air supply over the formation of nitrogen oxides 
during Bulgarian lignite coal-firing for boilers type PK38-4 at  

“Maritsa East 2” TPP 
 

Totyo Totev, Vasil Radenkov, Dinko Kanev 
 

The current paper investigates the impact of the air supply fed in the areas of: burners, over-
fire air and air to hopper at the combustion chamber of boilers type PK-38-4. The proposition is to 
acquire conclusions for the operation of the boiler in respect to the distribution of temperatures, 
unburnt carbon and nitrogen oxides at the furnace outlet. The main task is to identify the optimal 
distribution of the air in regard with nitrogen oxides lower than 200 mg/Nm3 and minimal losses at 
the furnace.  

 
Key words: low-NOx combustion; over-fire air; simulation modeling 

 
Въведение 
В комплекса “Марица Изток” се експлоатират 8 броя енергийни парогенератора тип ПК-

38-4. С цел спазването на националното и европейското законодателство, в частта му за 
редуциране на азотните емисии под 200 mg/Nm3 от 01.01.2016 год., беше извършена 
реконструкция на тези котли [1]. Реконструкцията обхваща промени свързани с 
прахоприготвящите системи (ППС), промени в горивните уредби, както и промени в 
подаването на организирания въздух за горивния процес [2]. В настоящия материал ще 
бъдат представени резултати за влиянието на организирано подавания въздух върху 
формирането на азотни оксиди в пещната камера на този котел. Средство, чрез което ще 
бъде направеното изследването, е избрано симулационното моделиране. В [3] беше 
представен валидиран горивен модел, който достатъчно точно описва както пещните 
процеси, така и формирането на NOx в този тип котли. 

Проектното решение за организирано подавания въздух подробно е представено в [4]. С 
цел създаването на т.н. “въздушно скеле” е предложено този въздух да постъпва в пещната 
камера (ПК) на три нива – в хладния конус (ХК); през въздушните канали на горивните 
уредби и като надгоривен въздух (НГВ) фиг.1. 
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Фиг. 1 Разпределение на 
организирано подавания 
въздух по височина на ПК 

Настоящото изследване има за цел да оцени как преразпределението на организирано 
подавания въздух (между горивните уредби и дюзите за над горивен въздух и тези в 
хладния конус) ще влияе върху формирането на азотни оксиди.  

Разгледани са общо 7 случая, разделени в две групи, като единия се повтаря и за двете 
групи. Първата група влизат 5 от тях и има за цел да изследва подаването на различно 
количество над горивен въздух за сметка въздуха към горивните уредби, при фиксирано 
количество организирано подаван въздух от 280 000 Nm3/h. При тях въздух в хладния конус 
не се подава. 

Втората група има за задача да ни покаже тенденцията за формирането на NOx при 
подаването на различно количество въздух към хладния конус. При нея е фиксирано 
количеството подаван  организиран и над горивен въздух (съответно 280 000 Nm3/h и 60 000 
Nm3/h), а част от въздуха за горивните уредби се отнема и се подава към хладния конус. 
При тази група са разгледани 3 случая. 

В Таблици 1 и 2 са показани началните условия за разпределението на въздуха 
съответно за първа и втора група. 

Таблица 1 
Начални условия за разпределението на въздух в Първа група 

Място на подаване Дименсия Случай 1 Случай 2 Случай 3 Случай 4 Случай 5 

Организирано подаван 
въздух 

Nm3/h 280 000 

Въздух към горивните 
уредби 

Nm3/h 280 000 260 000 240 000 220 000 200 000 

Надгоривен въздух Nm3/h 0 20 40 60 80 

Въздух към хладен конус Nm3/h 0 

Таблица 2 
Начални условия за разпределението на въздух във Втора група 

Място на подаване Дименсия Случай 6 Случай 7 Случай 8 

Организирано подаван въздух Nm3/h 280 000 

Въздух към горивните уредби Nm3/h 220 000 210 000 200 000 

Над горивен въздух Nm3/h 60 

Въздух към хладен конус Nm3/h 0 10 20 
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Останалите входни данни като разход, качество и елементен състав на горивото, 
дяловото разпределение на транспортиращия агент и въглищния прах по височина на 
горивната уредба и други, за всички разгледани случая са запазени еднакви и са същите 
както в [2]. Те са посочени в таблица 3 и 4 по-долу. 

Таблица 3 
Характеристики на горивото 

Елементен състав и 
калоричност 

Работна маса Суха, безпепелна маса 

Въглерод, C [%] 20,13 67,52 

Водород, H [%] 1,56 5,22 

Кислород, O [%] 5,59 18,76 

Азот, N [%} 0,33 1,10 

Сяра, S [S] 2,21 7,41 

Влага [%] 52,00 - 

Пепел [%] 18,19 - 

Qi
r [MJ/kg] 6,123 25,930 

 
Разходът на сурово гориво (на работна маса) е 150 t/h. Разпределението на горивото и 

транспортиращите го димни газове постъпващи през горелките по височина на пещната 
камера e показано в Таблица 4 (данните са получени от натурни изпитания). 

Таблица 4 
Гориво и транспортиращ агент по височина на горивната уредба 

Входни потоци 
Поток гориво (суха 

маса) [kg/s] 
g 

Газов поток 
[kg/s] 

l 

Бридова горелка 0,50 0,10 27 0,6 

Горна основна горелка 1,76 0,35 9 0,2 

Долна основна горелка 2,76 0,55 9 0,2 

 
Влияние на различното количество подаван НГВ, при запазване на общото 

количество организиран въздух 
Получените резултати от моделните изследвания за петте случая посочени в Таблица 1 

напълно потвърждават теорията, а именно че с повишаването на количеството на 
надгоривния въздух (за сметка на въздуха който се подава в основна зона) температурата в 
зоната на основни горелки намалява. Това се вижда и от представената фиг. 1. 

Както беше подчертано, общия разход на организирано подаван въздух е постоянен и е 
равен на 280 000 Nm3/h.При тези 5 случая разходът на въздух към хладния конус е равен на 
нула. 

От фиг.1 е видно, че температурата в основна зона намалява с около 80 С за двата 
гранични случая на разход на въздух (при намаляване на въздуха в основна зона с около 80 
000 Nm3/h). Този факт се очаква значително да намали вероятността за шлаковане в тази 
зона по изпарителните нагревни повърхности. Наред с това, очакванията са свързани и с 
повишаване на количеството неизгоряло гориво, а от там и загубите q4, %. От таблица 5 е 
видно, че с увеличаване дела на надгоривния въздух (което е свързано с намаляване 
въздуха в основна зона), тази загуба се увеличава: 

Таблица 5 

Случай/параметър Случай 1 
280-0-0 

Случай 2 
260-20-0 

Случай 3 
240-40-0 

Случай 4 
220-60-0 

Случай 5 
200-80-0 

Загуби от 
неизгорял кокс 

10,2 MW 10,9 MW 11,6 MW 13,2 MW 13,6 MW 

q4, % 3,9 % 4,2 % 4,6 % 4,9 % 5,2 % 
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Фиг. 1 Изменение на 
температурата по 
височина на пещната 
камера при различен 
разход на въздух като 
надгоривен 
 

 
Изграденият 3D симулационен модел, на основата на ANSYS,  описващ процесите в 

пещната камера, дава възможност не само да бъдат изчислени крайните концентрации на 
азотните емисии, които напускат пещната камера, но и да се определят местата в които най-
интензивно се образуват тези съединения. Тази информация е много полезна и дава 
възможност за вземане на информирано решение за въздействие върху пещните процеси. 
На фиг. 2 е представено изменението на масовия поток на азотните оксиди по височина на 
ПК при различно количество въздух, който постъпва през горивните уредби и като 
надгоривен въздух. Видно е, че при намаляване на разхода на въздух през горивните 
уредби (което означава и създаване на подстехиометрични условия за горене), масовият 
поток на азотните оксиди намалява. Този факт е предпоставка и за намаляване на 
концентрацията на NO на изхода от пещната камера. 

На фиг. 3 е представена графика за изменението на концентрацията на NO, [mg/Nm3, 
O2=6 %], на изхода от пещната камера за изследваните 5 случая. 

Получените стойности са много близки до минималните действителни такива (получени 
от натурни изпитвания). Обяснението е свързано с факта, че в нашия модел се приема, че 
котелът е много плътен, т.е. няма просмукване на неорганизиран въздух, което е вярно само 
за първите няколко месеца след извършен ремонт. С времето на експлоатацията на котела, 
постепенно тези просмуквания се увеличават, а от там и концентрацията на NO след котела. 
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Фиг. 2 Изменение на 
масовия поток на NOx по 
височина на пещната 
камера, при различен 
дебит на надгоривен 
въздух 

 

 

Фиг. 3 Концентрация на NOx на изхода от ПК в зависимост от преразпределението на 
организирано подавания въздух, при фиксирано количество от 280 000 Nm3/h  
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Влияние на различното количество въздух подаван към хладния конус, при 
запазване на общото количество организиран въздух 

Интересно би било да бъде оценено влиянието, върху формирането на азотни оксиди, 
на организирано подаване на въздух от “хладния конус” на пещната камера на котела. Това 
е едно много често срещано решение, което се прилага в съвременни горивни инсталация 
изгарящи въглища във факел. Такова решение и ние реализирахме на котел ст. № 1 в ТЕЦ 
“Марица Изток 2” – АД. Целта на това наше предложение беше свързано най-вече с идеята 
за намаляване на интензивността на шлаковане на този тип котли и редуциране на 
неизгорелият въглерод в отделяната дънна пепел. 

Проведени са моделни изследвания с начални условия посочени в Таблица 2, а всички 
останали такива са идентични с тези от по-горе разгледани случаи. 

От получените резултати за степента на неизгорял, посочени в Таблица 6 е видно, че 
намаляването на загубите от механично недоизгаряне с подаване на въздух в хладния конус 
е много спорно. 

Таблица 6 

Случай/параметър Случай 1 220-60-0 Случай 2 210-60-10 Случай 3 200-60-20 

Загуби от неизгорял кокс 13,2 MW 14,1 MW 15,8 MW 

q4, % 4,9 % 5,1 % 5,8 % 

 
Могат да бъдат изброени поне 3 причини за този резултат: 

 За да има значим ефект върху въглерода в отделената пепел е необходимо тази пепел 
да падне върху скара, за да има достатъчно време окислителят подаван под скарата да 
достигне до неизгорелите частици; 

 В моделния експеримент ние отнемаме част от организирания въздух, който е 
предназначен за горелката и го подаваме в “хладния конус”, с което увеличаваме 
степента на неизгоряло допълнително; 

 Количествата заделен окислител, които насочваме към хладния конус са много малки. 
Независимо от не много добрия резултат върху неизгорелият въглерод, 

експлоатационния персонал продължава да използва този въздух, най-вече заради ефекта 
от разхлаждане на долната част на пещната камера и възпрепятстване на задържане на 
пепелни отложения в стеснените участъци. 

От фиг. 4 е видно, че макар и с малко, но подаването на част от организирано 
подавания въздух към “хладния конус”, води до повишаването на температурата в зоната на 
горелките. Вероятно това се дължи на взаимодействието на въздух с отделените летливи 
вещества от въглищата. 

Доказателство, за по-горе направеното предположение е видно на фиг. 5. Масовият 
поток на азотните окиси, за случая при който подаваме най-много въздух в хладния конус е 
най-висок в основната зона на пещната камера. Както е известно около 75 % от азотните 
оксиди се формират при изгарянето на летливите вещества от въглищата. 

На фиг. 6 е представена концентрацията на азотните оксиди на изхода от пещната 
камера за разгледаните 3 случая. Както и може да се очаква случаят при който подаваме 
най-много въздух към хладния конус, генерира най-много NOx на изхода от пещната камера. 

 
  
 
 
 
 



 

Топлоенергетика и ядрена енергетика   31 
 
 

 

  
Фиг. 4 Изменение на средната 

температура по височина на ПК 
Фиг. 5 Изменение на масовия поток по височина 

на ПК 
 

 
Фиг. 6 Резултати от концентрацията на NOx при различно количество въздух в “хладния 

конус” 
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Изводи и заключения 
Получените резултатите от моделните изследвания, могат да бъдат резюмирани по 

следния начин: 
1. Подаването на организиран въздух към котела над 300 000 Nm3/h, гарантирано ще 

доведе до получаване на азотни оксиди над лимитираните 200 mg/Nm3. Натрупаният 
практически опит от експлоатацията на този тип котли също потвърждават този извод. 
Тази е причината, поради която почти всички наши изследвания са направени при 
условие, че подаваме около 280 000 Nm3/h организиран въздух. Пред нашето 
изследване стоеше въпросът да оценим влиянието на разпределението на 
организирания въздух към: основна зона, като надгоривен въздух и като въздух към 
“хладния конус”; 

2. Повишаването на неорганизираните просмуквания в ППС над Кпрс>0,3, сериозно 
нарушава баланса на горивния процес. Гаранция за устойчив горивен процес и 
емисии под 200 mg/Nm3 е условието за минимални просмуквания на 
неорганизиран въздух и спазването на технологичната дисциплина за 
недопускане на студен въздух към ППС; 

3. От направените моделни изследвания е видно, че повишаването на количеството на 
надгоривния въздух (при фиксирано количество на организирания въздух , напр. от 
280 000 Nm3/h), води до намаляване на формираните азотни оксиди; 

4. В статията е оценено и влиянието на разхода на въздух към „хладния конус“. Забелязва 
се една тенденция на повишаване на азотните окиси при повишаване на разхода на 
въздух към „хладния конус“ за сметка на въздуха който се подава към основни горелки. 
Тук трябва да се има предвид също, че подаването на въздух към хладния конус има 
благоприятно влияние върху процесите свързани с отлагането на шлак по нагревните 
повърхности. Този ефект не сме в състояние да моделираме на този етап. Ние 
препоръчваме, независимо, че се забелязва леко повишение на формираните азотни 
оксиди, да остане възможността за подаване на въздух към „хладния конус“. 
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Особености на пусковите процедури и диаграми за енергийни блокове с  котли 
ПК-38-4 и ЕП 670/140 

 
Никола Байкалов, Бончо Бонев 

 
В настоящата публикация са представени сравнителни анализи за периода на пуск 

на котли ПК-38-4 и ЕП 670/140 от „Горещо състояние“ и „Студено състояние“, които 
всъщност са най-често реализираните пускове на тези котли. Различията в пусковите 
режими (илюстрирани чрез пусковите схеми и диаграми) се дължат най-вече на 
основното конструктивно различие „барабанен – правотоков котел“. Тези особености се 
отразяват и на икономическите оценки на пусковите периоди. 

 
Ключови думи: енергийни котли, пускови режими, пускови диаграми 

 
Peculiarities of the starting procedures and diagrams for the power blocks with 

boilers type ПК38-4 and ЕП 670/140 
 

Nikola Baykalov, Boncho Bonev 

 
In this report are present comparative analysis of start-up period on PK-38-4 and EP 670/140 

boilers from “Hot temperature condition” and “Cold temperature condition”, which actually are most 
realize start-up procedure for these boilers. The differences in starting modes (shown at starting 
scheme and chart) due mainly to basic structural deference “drum - once through boiler”. These 
features reflect on the economic evaluations of the starting periods.  

 
Key words: steam generator, boiler starting modes, boiler starting charts 
 
Въведение 
След обстоен анализ на пусковите режими на котли ПК-38-4 и ЕП 670/140 се стигна до 

заключението, че най-често тези котли се пускат в действие от „Студено състояние“, 
реализирано при всеки престой на котлите над 70-80ч. дължащ се на среден и основен 
ремонт, диспечерско ограничение или авария надвишаващи това време. Друг също често 
реализиран пуск е този от „Горещо състояние“, налагащ се най-често след аварии, 
диспечерско ограничение, сработила технологична защита и т.н., отстраняването на която 
се реализира в рамките на 6-8ч. За всяко едно от пусковите състояния е синтезирана и 
представена „Пускова диаграма на блок“ ,на която са илюстрирани промените по време на 
пуска на основните експлоатационни параметри – tпп, tмпп, Рпп, Рмпп, n (обороти на ТА), Nел,Тпк 
и броя на МГ и ППС в работа. Тези диаграми са направени на база дългия експлоатационен 
опит, като много от параметрите са осреднени, защото всеки пуск е индивидуален, 
представляващ един много сложен не стационарен режим на работа на КА. Възможно е да 
възникнат множество непредвидени ситуации, отстраняването на които се извършва по 
различен начин от различните оператори. Затова и тези диаграми имат препоръчителен 
характер.  

Пускови схеми на котли ПК-38-4 и ЕП 670/140 
Начинът по който се извършат пусковете на двата вида котли е коренно различен 

поради това,  че котли ПК-38-4 са правотокови котли, а ЕП 670/140 са барабанни котли. При 
правотоковите по време на разпалването през ПГ или по-точно през изпарителната му част 
трябва да циркулира дебит, не по-малък от 30-35% от номиналния. Първоначално от ПГ ще 
излиза паро-водна смес, а не пара. Освен това, налягането в него трябва да бъде 60-80% от 
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работното. И двете изисквания са с оглед да се постигне равномерно и без пулсации 
обтичане на паралелно включените тръби в лентите. Примерна пускова схема на 
правотоков ПГ – ТА е показана на Фигура 1. 

 
Фигура 1. Пускова схема на котли ПК-38-4 

Минавайки последователно през економайзера ВЕ, изпарителна част ДРЧ, преходна 
зона ПЗ и през радиационен паропрегревател СРЧ, получената смес от пара и вода се 
отправя към пусковия сепаратор ПС, тъй като разделителната задвижка РЗ-1 е затворена. 
До тук паро-водната смес се е намирала под изискваното налягане, поддържано от 
дроселен вентил Д-1. Отделената вода от сепаратора постъпва в Колектор 20 ата, а след 
това в дренажен резервоар БМЕ. От него през СЗ-4 водата се подава към Сгуроизвозен 
канал. Парата през паропрегревателите ГРЧ, ШПП и КПП се отправя през спирателен 
вентил ГПЗ-1 към цилиндър високо налягане ЦВН на турбината. В началото паро 
производителноста е ниска и има опасност от подаване на вода в турбината, поради което 
вентилът пред нея ГПЗ-1 е затворен, а минималното количество пара през БРОУ-1 постъпва 
в междинно прегревателната зона МПП-1 и МПП-2 и през БРОУ-2 постъпва в кондензатора 
К на турбината. Там парата кондензира чрез охлаждащата кондензаторна вода и после чрез 
кондензна помпа КП се подава в деаратора Д. След достигане на паропроизводителност 5-
10% от номиналната, турбината е подготвена за развъртане. Парата се пуска към нея през 
ГПЗ-1 и ППГ-1, като се затварят БРОУ-1 и БРОУ-2. С увеличаване на 
паропроизводителноста се повишава налягането и температурата на парата. Те обаче 
трябва да се изменят в съответствие с графика на пускане на турбината. Затова и 
мощността на ПГ се регулира по него, а за регулиране на температурата може да се 
използват впръсковете. След определено време турбината достига номиналната си честота 
на въртене и се включва в паралел. Когато започне да се изпарява цялото количество вода, 
от ПС вече няма нужда. Отваря се вентил РЗ-1 и се затваря дроселен вентил Д-1 (като се 
остави малък разход за поддръжка в подгрято състояние). След това мощността се 
повишава до необходимата. 
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При барабанните котли ЕП 670/140 към разпалване може да се премине след запълване 
на котела с вода, нивото на барабана да е 150мм под нормалното и температура най-малко 
1000С. Примерна пускова схема на барабанен ПГ – ТА е показана на Фигура 2. 

 

 
Фигура 2. Пускова схема на котли ЕП 670/140 

Минавайки през економайзера (ВЕ), подгрятата вода постъпва в Барабана. От там чрез 
Рециркулацията (РЦ) водата се връща във ВЕ за допълнително подгряване. От Барабана 
през стояците водата постъпва в Долна Радиационна Част (ДРЧ), нагрява се в следствие на 
интензивния топлообмен в ПК, в горната част на нагреваната зона вече имаме паро-водна 
смес, която постъпва в Барабана. Именно тук се извършва сепарацията на парата и водата 
– водата се връща обратно в ДРЧ, а парата продължава през другите нагревни. 

По време на разпалване в резултат на повишаващото се топлоотделяне в пещта водата 
в барабаните започва да се разширява, което води до повишаване на нивото в тях. Когато 
налягането в барабаните започне да расте, се отваря БРОУ. При достигане на налягане в 
барабаните 1 MPa, се затварят обогревите. След БРОУ парата постъпва в кондензатора на 
турбината и кондензира. Когато налягането на прегрята пара след котела започне да расте, 
започва подгряване на главните паропроводи и на метала на ТГ. В температурния интервал 
ТПП=0†400 0С това подгряване се извършва със скорост, по-малка или равна на 4 0С/min., а 
при  ТПП>400 0С скоростта на подгряване трябва да се поддържа по-ниска от 3 0С/min. 
Налягането на прегрята пара преди извършването на паралел се регулира с БРОУ, а при 
изчерпване на възможностите му се променя топлоотделянето в пещта. БРОУ е 
предназначено за изхвърляне на парата от първичния паропрегревател в кондензатора на 
турбината през паропроводно устройство, при пускане и спиране на блока и при 
увеличаване налягането в паропроводи за остра пара пред турбината. Предвид по-високите 
температури на газовете по време на разпалване е необходимо да се вземат мерки за 
осигуряване на разход на пара през МПП в периода преди развъртането на ТГ посредством 
отваряне на  дренажите на МПП. РОУ е предназначено за подаване пара от първичния 
паропрегревател към входа на вторичния паропрегревател и за подгряване на 
паропроводите от вторичния паропрегревател към турбината при пускане на блока. След 
началото на парообразуването в котела, една част от свежата пара чрез БРОУ се подава в 
кондензаторите, а друга част чрез РОУ се подава в хладните нитки на междинния прегрев, а 
от горещите нитки на междинния прегрев чрез ОУ се подава в кондензаторите. По такъв 
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начин при повишаване параметрите на парата и увеличаване на разхода се подгряват 
паропроводи свежа пара и тези на междинния прегрев. 

Сравнителен анализ между пусковете от студено и горещо състояние на котли ПК-38-4 
Пусковете от тези две топлинни състояния се различават съществено. При студеното 

състояние, зидарията на ПК, КШ и ГЗШ, също така нагревните повърхности, колекторите, 
арматурата и тръбопроводите се намират в напълно изстинало състояние с температура 
равна на температурата на околната среда. Средно тази температура е около 20-300С. Тук 
трябва да се отбележи, че подгряването на дебелостенните елементи трябва да не 
надвишава 30 † 50С/min. Такива елементи при правотоковите котли са най-вече колекторите, 
тръбопроводите и арматурата. ПК-38-4 разполагат с 8 МГ, разположени в два пояса по 4 
горелки, с които да се извърши пуска. На Фиг.3. е показана Пусковата диаграма на блока от 
студено състояние (котел ПК-38-4 и турбинаTCDF 36”). Разпалването на котела започва с 
запалването на една МГ от долния ред и след около 15 † 20 минути още една – общо два 
броя МГ на противоположни стени на ПК. С тези МГ се достига до параметри, при които 
според технологията на пуск е неоходима водна промивка. 

 

 
Фигура 3. Пускова диаграма на блок 177 MW от студено състояние 

При правотоковите котли, след престой над 8h. се налага да се праят водни промивки. 
Те се извършват с цел разтваряне на отложените по вътрешната страна на нагревните 
повърхности соли на желязото и силиция, а също и за отвеждане на корозионни и 
механични примеси. По време на водната промивка „отработилият“ флуид се изхвърля в 
сгуроизвозен канал, за което ППГ-1 е затворен, а са отворени СЗ-5 и СЗ-7. Процесът на 
отмиване се извършва при tпп = 200 † 2200С и дебит Dпв = 80t/h, като на всеки 30min се 
отделят проби за определяне на съдържанието на желязо и силиций. При съдържание по – 
малко от 100 mg/kg се преминава към затваряне на цикъла, т.е. затварят се СЗ-5 и СЗ-7, и 
се отварят ППГ-1 и БРОУ-2. С това се прекратява изхвърлянето в сгуроизвозен канал,а 
потокът се подава към кондензатора на турбината (Фиг.1.) – цикълът се затваря. Практиката 
показва, че параметрите от водната промивка се достигат в рамките на 1 † 2ч. След 
приключване на водната промивка и затваряне на цикъла се преминава към набиране на 
параметри за развъртане на турбината: 

tпп =3500C;   tмпп =3300C; 
Pпп =3,5 MPa;  Pмпп =0,5 MPa. 
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Необходимо е постепенно увеличаване на топлоотделянето за достигане на указаните 
параметри. Запалва се трета МГ, като след нормализиране на горивнния процес се запалва 
четвърта МГ. При достигане на температура на димните газове в ПК tпк = 4000 † 5000С и 
стабилен мазутен факел се пуска първата прахова горелка. При нормализиране на горивния 
процес, което е в рамките на 15 † 20min, се пуска втора прахова горелка. За определен 
период работят съответно четери МГ и две прахови горелки. Пагася се една МГ за 
намаляване на топлоотделянето в ПК, установява се стабилен горивен процес, като 
междувременно са достигнати параметрите за развъртане на турбината. Преди това е 
необходимо да се подгрее участъка от тръбопровода между ГПЗ-1 и СКВН. Времето, 
необходимо за подгряване, е различно, в зависимост от първоначалната температура на 
тръбопровода и може да продължи над 2ч. Развъртането на ТА се извършва с 100 rpm, като 
преди да достигне номиналната честота на въртене от 3000 rpm, има две задръжки – 10 min 
на 400 rpm и 30 min на 1000 rpm. Синхронизацията на Генератора с енергосистемата 
започва 130 min след достигане на номиналните обороти на ТА. По- нататък разхода на 
пара и параметрите и се поддържат в съответствие с графика за натоварване на ТА. В 
продължение на 60 min се поддържа електрическа мощност от 8MW. Преди преминаването 
на КА на правотоков режим се пуска трета ППС и се спира една МГ. След стабилизиране на 
факела, КА преминава на правотоков режим – отваря се РЗ-1 и постепенно се затваря Д-
2(Фиг.1). КА достига до номинални параметри, пуска се последната ППС и след 
установяване на стабилен горивен процес се спират всички МГ. 

Разпалването от горещо състояние протича много по-бързо. КА е бил спрян за не 
повече от 8ч., като при това налягането в изпарителната част е не по - ниско от 1 MPa, а 
температурите на метала са високи. Тук липсват процеси като водна промивка, а 
подгряването на тръбопровода между ГПЗ-1 и СКВН е за по-малък период. Разпалването се 
извършва на сепараторен режим – отваря се Д-2 и СЗ-1, а РЗ-1 и РЗ-2 са затворени. Подава 
се вода с цел разхлаждане на ВЕ за достигане на температура на насищане за съответното 
налягане. Установява се налягане пред сепаратора 13 MPa и разход 80 t/h. Запалват се 
последователно четири МГ в рамките на 10 min (Фиг.4.) 

 

 

Фигура 4. Пускова диаграма на блок 232 MW от горещо състояние 
 
След повишаване на температурата след I-ви впръск до 3000С се отваря РЗ-3. 

Постепенно се отваря РЗ-4 за повишаване на налягането на ПП, след което се започва 
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отваряне на РЗ-2 на интервали, а също и на  БРОУ-1 и 2. С пълното отваряне на РЗ-2 се 
завършва включването на паропрегревателя. По-нататък с Д-2 се рагулира сброса, като се 
внимава да не се подаде вода в прегревателния тракт. При температурата след I-ви впръск  
3700С може да се затвори Д-2 и така вече се преминава на правотоков режим. Първата ППС 
се включва при tпк = 4000 † 5000С , като след уравновесяване на факела се пуска втора ППС. 
Това поражда необходимостта да се спре една МГ – в работа са две ППС и три МГ. При 
достигане на параметри за развъртане на ТА първо се извършва подгряване на 
тръбопровода между ГПЗ-1 и СКВН. Развъртането на ТА се осъществява с 300 rpm до 
достигане на номиналните 3000 rpm. Достигането на КА до номинални параметри(отваряне 
на РЗ-1) става с пускането на третата ППС и спиране на една МГ. По-нататък се пуска 
последната ППС и се спират останалите МГ. Опсаните пускови алгоритми ( от студено и 
горещо състояние) на котли ПК-38-4 са „отразени“ като промяна в технологическите 
параметри от пусковите диаграми фиг.3 и фиг.4. Обобщени характеристики за различията 
на тези диаграми са: 

Средно време на пускане: 

 за пуск от студено състояние – 750 min; 

 за пуск от горещо състояние – 160 min. 
Среден разход на мазут по време на пуска: 

 за пуск от студено състояние – 50t; 

 за пуск от горещо състояние – 12t. 
Сравнителен анализ между пусковете от студено и горещо състояние на котли ЕП 

670/140 
Преди разпалването на котела от студено състояние трябва да са създадени пускови 

нива на барабаните и металът им да е подгрят до Т=100 0С. Запалват се 2†3 МГ и започва 
първоначалното подгряване. В резултат на нарастващото налягането в барабаните започва 
да расте и се налага отварянето на БРОУ. Подгряването на главните паропроводи и на 
метала на ТГ започва при достигане на следните параметри на парата: 

tпп =2500C;  Pпп =1,5 MPa. 
За да се достигнат тези параметри, топлинното натоварване на пещта се осигурява при 

последователно включване в работа на още две МГ, при което трябва да се следи скоростта 
на нарастване на температурата на газовете в обръщателна камера да бъде в диапазона 
3†5 0С/min. След наличие на стабилно паропроизводство (наличие на постоянно 
подхранване с вода), скоростта на нарастване на температурите в пещта се определя от 
условието скоростта на нарастване на температурата на насищане (температурата на 
парата на изхода от барабаните към ГРЧ) да бъде 1†1,50С/min.  

Налягането на прегрята пара преди извършването на паралел се регулира с БРОУ, а 
при изчерпване на възможностите му се променя топлоотделянето в пещта посредством 
включване или изключване на МГ или МВ. Параметрите за паралел са: 

tпп =3000C;  Pпп =1,5 MPa. 
След подгряването на тръбопроводите към ТГ, се пристъпва към неговото развъртане. 

Непосредствено преди развъртането трябва да се затворят дренажите на МПП. Тук има две 
задръжки – на 500 rpm и на 1200  rpm. Непосредствено след развъртане на ТА на пълни 
обороти се извършва паралел на генератора с енергосистемата. Развъртането на ТГ до 
3000 rpm и повишаването на товара на блока след синхронизацията на генератора се 
извършва чрез притваряне на БРОУ до пълното му затваряне, а след това чрез увеличаване 
на паропроизводството на котела в съответствие с графика за натоварване на ТГ. При 
достигане на температура на газовете в обръщателна камера над 4000С се включва в 
работа първата ППС. Изборът на първия МВ, който трябва да се включи, се извършва в 
зависимост от Тпк 1†4 (включва се МВ от страната на най-високата Тпк). Вторият МВ се избира 
срещуположен на първия, следващите 2 – през една спрямо работещите, а останалите – в 
зависимост от положението на факела в пещта. След включване на МВ (до тук 4 броя) се 
изключват 1 (или 2) МГ, като броят им се определя от поддържането на необходимите 
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параметри на прегрятата пара. При повишаване на Тпп над зададената, започва нейното 
регулиране с впръсковете. Увеличаването на паропроизводството на котела се постига чрез 
последователно включване в работа и натоварване на МВ и изключване на МГ. Пълното 
изключване на МГ се извършва при наличие на стабилен горивен процес в ПК. 

 

 
Фигура 5. Пускова диаграма на блок 232 MW от студено състояние 

При разпалване на котела от горещо състояние важат в пълна сила правилата и 
операциите, извършвани при пуск от студено състояние. При този вид пускане не е 
наложително да се включват в работа обогревите на барабаните, при положение, че 
температурата на работната среда в тях и на метала им е над 100 0С.  

Топлинното натоварване на пещта се осигурява, като КА се разпалва направо на 4 броя 
МГ, понеже температурите на метала са запазени сравнително високи. След появата на 
стабилно паропроизводство в барабаните (наличие на постоянно подхранване), скоростта 
на нарастване на температурите в пещта се определя от условието скоростта на нарастване 
на температурата на насищане (температурата на парата на изхода от барабаните към ГРЧ) 

да бъде  11,5 0С/min. При температура на газовете в ПК над 400 0С и работят 4 броя МГ 
започва включване в работа на ППС. Изборът на първия МВ, който трябва да се включи, се 

извършва в зависимост от Тпк 14 (включва се МВ от страната на най-високата Тпк) Вторият 
МВ се избира срещуположен на първия, следващите 2 – през една спрямо работещите, а 
останалите – в зависимост от положението на факела в пещта. След включване на четири 
ППС се изключват 1 (или 2) МФ, като броят им се определя от поддържането на 
необходимите параметри на прегрята пара. При необходимост се включва още една 
ППС.При повишаване на Тпп над зададената, започва нейното регулиране . От тук до 
набиране на параметрите за развъртане на ТА и подгряване на тръбопроводите  ú, котелът 
работи на 5 броя ППС и на 3 броя МГ. Налягането на прегрята пара преди извършването на 
паралел се регулира с БРОУ, а при изчерпване на възможностите му се променя 
топлоотделянето в пещта посредством включване или изключване на МФ или МВ. След 
подгряването на тръбопроводите към ТГ, се пристъпва към неговото развъртане – с 300 
rpm. Аналогично на пуска от студено състояние се извършва натоварването на блока след 
извършване на паралел – пускат се останалите ППС и едновременно с това се спират МГ. 
КА се превежда на номинални параметри. Предвид по-високите температури на газовете 
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при този вид разпалване е необходимо да се вземат мерки за осигуряване на разход на 
пара през МПП в периода преди развъртането на ТГ. Опсаните пускови алгоритми ( от 
студено и горещо състояние) на котли Еп 670/140 „рефлектират“ като промяна на 
технологическите параметри от пусковите диаграми фиг.5. и фиг.6.В този случай обобщени 
характеристики имат следните стойности: 

Средно време на пускане: 

 за пуск от студено състояние – 540 min; 

 за пуск от горещо състояние – 180 min. 
Среден разход на мазут по време на пуска: 

 за пуск от студено състояние – 60t; 

 за пуск от горещо състояние – 22t. 
 

 
 

Фигура 6. Пускова диаграма на блок 232 MW от горещо състояние 
 
Заключение 
Представени са и анализирани особеностите на пусковите схеми на котлите в ТЕЦ 

„Марица изток 2“. 
Описани са алгоритмите за пуск на блок с котли ПК-38-4 от студено и горещо състояние. 

Построени са пускови диаграми (илюстриращи промяната на основните технологични 
параметри) за тези два случая и е направен сравнителен анализ между тях. 

Описани са алгоритмите за пуск на блок с котли ЕП 670/140 при студено и горещо 
състояние. Представени са пускови диаграми и е направен сравнителен анализ. 

Установени са и описани са и съществени различия на пусковите схеми, алгоритми и 
диаграми за двата вида котли, дължащи се на основната им конструктивна разлика 
„провотоков-барабанен“. 
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Легенда 

tпп Температура на прегрята пара 

tмпп Температура на междинно прегрята пара 

Рпп Налягане на прегрята пара 

Рмпп Налягане на междинно прегрята пара 

n Обороти на турбината 

Nел Електрическа мощност на генератора 

Тпк Температура пещна камера 

МГ Мазутна горелка 

ППС Прахоприготвяща система 

ВЕ Воден економайзер 

ДРЧ Долна радиационна част 

СРЧ Средна радиационна част 

ГРЧ Горна радиационна част 

ШПП Ширмов паропрегревател 

КПП Конвективен паропрегревател 

ТПП Таванен паропрегревател 

ГЗШ Газозаборна шахта 

ПК Пощна камера 

КШ Конвективна шахта 

МВ Мелещ вентилатор 

СКВН Стопорен клапан високо наалягане 

ПЕП Подхранваща електропомпа 

Б Барабан 

БМЕ Бак междинна емкост 

ПБ Питателен бак 

К Кондензатор 

Д Деаратор 

КП Кондензна помпа 

ВП-5 Водоподхранваща задвижка 

ДФР Деференциален регулатор на налягането 

РПК Регулиращ подхранващ клапан 

РЗ-1 Разделителна задвижка 

Д-1 Дроселен клапан 

АС-1 Авариен сброс 

СЗ-1 Сбросна задвижка 

ГПЗ-1 Главна парна задвижка 

БРОУ Бързодействащо регулиращо охладително 
устройство 

ОК Обратен клапан 

РЦ-1 Рециркулация 

ПЗ-1 Парна задвижка 

РОУ Регулиращо охладително устройство 

ОУ Охладително устройство 

ПП Прегрята пара 
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Предварителна оценка на източниците на топлинна енергия за предварително 
подсушаване на лигнитни въглища от „Марица-изток” 

 
Атанас Деянов, Димитър Попов 

 
Използването на съвременни технологии за предварително подсушаване на източно-

маришките лигнити преди изгарянето им в парогенераторите на централите в 
комплекса Марица-Изток има потенциал значително да повиши тяхната ефективност.. 
Основен фактор, от който зависи степента на повишаване на ефективността е 
наличието на топлина с нисък потенциал, която да се използва в сушилните за 
предварителното подсушаване. 
 

Ключови думи: лигнитни въглища, предварително подсушаване, ефективност 
  

Preliminary assessment of heat sources for pre-drying of Marista-east lignites 
 

Atanas Deyanov, Dimitar Popov 
 

The use of modern technologies for pre-drying of maritsa-east lignites prior to their combustion 
in the steam generators of the power plants in Maritsa-East complex has the potential to 
significantly increase their effectiveness. The main factor which influences the degree of efficiency 
improvement is the presence of low potential heat which to be used for pre-drying. 

 
Key words: lignite coal, pre-drying, efficiency 

 
Увод 
Конвенционалните технологии за предварително подсушаване на въглища с високо 

влагосъдържание изискват изграждането на централен сушилен завод и използването на 
топлина с висок термичен потенциал. Предимство на тези технологии е възможността да се 
изгарят безпроблемно нискокалорични въглища с променливо качество без конструирането 
и изграждането на специални котелни агрегати. Съществен недостатък обаче е опасността 
от взрив, ниската ефективност, допълнителното натоварване на експлоатационния 
персонал и запрашаването около съоръженията за транспорт на подсушените въглища.  
Иновативните технологии за предварително подсушаване на въглища използват топлина с 
нисък потенциал, която в противен случай се изхвърля през охладителната кула или с 
изходящите газове на парогенератора като по този начин повишават ефективността на 
електроцентралата с няколко процента. Тези сушилни са сравнително компактни и се 
поставят непосредствено до котелните агрегати, управлението им е изцяло автоматизирано 
и разполагаемостта им е висока. Един от основните фактори влияещи на степента на 
повишаване на ефективността е източника на топлина за подсушаване на въглищата. В този 
доклад ще разгледаме възможността за използване на част от топлината на изходящите 
газове на парогенератор П-62 за частично предварително подсушаване на постъпващото за 
изгаряне гориво. 

Изходни данни 
За изходни данни сме използвали данните от четири енергийни парогенератора П-62 

работещи в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ като сме подходили по-консервативно при 
тази първоначална оценка.  
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Елементният състав на въглищата, изгаряни в централата е показан Таблица 1. 
Стигнахме до тези стойности като взехме предвид ежемесечните доклади, на въглищната 
лаборатория на територията на централата, за качеството на изгаряните въглища  

Таблица 1 
Елементен състав на лигнитните въглища изгаряни в ТЕЦ КГМИ 3 

Cr, % Sr, % Hr, % Or, % Nr, % Wr, % Ar, % 

20,1 2,9 1,54 5,1 0,36 54 16 

 
Температурата на изходящите газове tизх. г. варира от 165 °C до 190 °C в зависимост от 

паровия товар на агрегата, температурата на студения въздух tс.в., режима на работа, 
състоянието на нагревните повърхности и др.  

Средната стойност на коефициента на излишък на въздух на изхода от изнесения 
въздухоподгревател е около 1,66, което съответства на 8,4 % концентрация на О2 в сухите 
димните газове, напускащи парогенератора.  

Имайки тези данни, направихме стехиометрични изчисления, получените резултати са 
представени в Таблица 2. 

Таблица 2 
Резултати получени след стехиометрични изчисления 

Мерна 
единица 

CO2 SO2 H2О N2 O2 
Общ обем 

на ДГ 

nm3/kg 0,3751 0,0203 0,9 2,7677 0,2895 4,3526 

% 8,62 0,47 20,68 63,59 6,7 - 

 
Според различни литературни източници [1] [2] и по неофициални данни от отдела по 

ефективност на централата температурата на оросяване на димните газове е в диапазона 
142 °C до 145 °С, което означава, че парогенераторите в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 
3“ работят със значителен температурен запас, на изходящите газове, над tрос. Това води до 
намаляване на разходите за ремонт и поддръжка, но понижава ефективността на 
парогенератора с около 2 %, което води и до повишен разход на гориво.  

Димните газове като потенциален източник на топлина за предварително 
подсушаване на постъпващото за изгаряне гориво 
 Както вече споменахме димните газове, напускащи парогенераторите, са с температура, 
която е значително по-висока от тяхната температура на оросяване tрос. Този подход е 
възприет, за да се премахне опасността от нискотемпературна сярна корозия на крайните 
нагревни повърхности, в случая изнесения въздухоподгревател. От друга страна това 
презастраховане води до значителни топлинни загуби, които могат да се избегнат ако тази 
топлина се използва за предварително подсушаване на постъпващото за изгаряне гориво. 
Подсушаването на горивото ще доведе до понижаване на температурата на оросяване на 
димните газове, тъй като съдържанието на водни пари ще се понижи а с това и тяхното 
парциално налягане. Друг благоприятен ефект е сегрегацията на голям процент пиритна 
сяра, при нискотемпературното подсушаване с горещ въздух патентовано от Great River 
Energy, което намалява концентрацията на серни оксиди респективно парциалните 
налягания на SO2 и SO3. Намаляването на парциалното налягане на SO3 също ще доведе до 
понижаване на t рос. Това ще гарантира, че последната по ход на димните газове, степен на 
въздухоподгревателя ще работи в температурен диапазон, който е над t рос. На Фигура 1 е 
показана зависимостта на температурата на оросяване от парциалното налягане на водните 
пари и такова съдържание на SO3, при което би се получила H2SO3 с концентрация 
отчитаща се по ординатната ос. 
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Фигура 1. Фазово равновесие на системата H2О - H2SO4 при различни налягания 

 
Чрез стехиометричните изчисления намерихме процентното участие на компонентите на 

димните газове, чрез което може да изчислим и парциалните налягания на всяка от тях, 
освен това чрез процентното участие изчисляваме и специфичния топлинен капацитет при 
постоянно налягане на димните газове чрез следната формула : 

2 2

. . 02 2

0

. . . . . . . .

( 1)
100

o

д г RO H O в хN

r
RO H O N

p p p p p отн A

д г д г д г д г
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C C C C C C

V V V V
 


             ,  (1) 

където: 

 
2ROV ,

2H OV , oN
V , 0V , . .д гV  - обем на триатомните газове в nm3/kg, обем на водните пари, 

обем на азота получен при стехиометрично горене, обем на теоретично необходимия 
въздух за изгарянето на 1 kg гориво, обем на димните газове отделени от изгарянето на 1 kg 
гориво; 

 
2ROpC ,

2H OpC , 
0N

pC ,
в хpC


, AC  - специфичните топлинни капацитети съответно на 

триатомните газове, водните пари, азота, въздуха и летящата пепел;   

  , отн  - коефициент на излишък на въздух в зоната на въздухоподгревателя, 

коефициент отчитащ частта на пепелта отнесена с димните газове (летяща пепел). 
Специфичните топлинни капацитети са за температура 157 °С, но са приравнени за 

нормализирани обеми на газовите компоненти. 
По аналогичен начин сме изчислили и плътността на димните газове. За да избегнем 

грешки породени от промяната на обемните дебити за напред ще работим с масови дебити 
и специфичните топлинни капацитети ще са за килограм вещество. За тази цел трябва да 
представим специфичния топлинен капацитет, получен след заместване в (1) със 
съответните числени стойности и решение на уравнението, с подходяща мерна единица. 
Това ще стане чрез следната формула: 

. .

. .

. .

1,3848
1,1262

1,2296 .

д г

д г

pмасов

p

д г

C kJ
C

kg K
           (2) 

където: . .д г  - плътност на димните газове при t = 0 °C и налягане P = 1,013 bar.  

Масата на димните газове получени от изгарянето на 1 kg гориво ще получим като 
обема, който вече сме изчислили, умножим с плътността на димните газове при нормални 
условия. 
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. . . . . . 4,3526 1,2296 5,352д г д г д г

kg
m V

kg
           (3) 

За изчисленията ще приемем, че димните газове се охлаждат до 145 °C във охладител, 
подгрявания флуид е въздух, който постъпва с температура 20 °C и се подгрява до 
температура 80 °C. Уравнението на топлинният баланс на охладителя ще изглежда по 
следния начин: 

. .

4
. . . .

100
( )

100д г в х

масов

д г p д г в х в х p

q
T C m B G Т С

 


             (4) 

където: . .д гT , в хТ   - температурни разлики между входящите и изходящите потоци димни 

газове и въздух. . . 25д гТ C   , 60в хТ C   ; 

 B , в хG   - масов разход съответно на сурово гориво и въздух. 

92 , 180.24в хB kg s G kg s  ; 

4100
( )

100

q
- корекция отчитаща количеството от постъпващото в пещта, което не взима 

участие в горивния процес; 
   - коефициент на съхранение на топлината, отчитащ топлообмена с околната 

среда; 

 
в хpС 

- специфичен топлинен капацитет при постоянно налягане на въздуха, 

1,25
.в хp

kJ
С

kg k
 . 

След отчитане на загубите от топлообмен с околната среда на сушилнята, загубите с 
напускащия сушилнята въздух и топлината необходима за първоначално подгряване на 
горивото топлината, която остава за подсушаване е 634,62 kJ, което е достатъчно за 
изпарението на 0,25 kg влага т.е. ∆W = 0,0027.  

Поради ниското подсушаване, което се постига само с топлината отнета от изходящите 
димни газове ще преминем към вариант с потопен, в кипящия слой, топлообменник, в който 
ще кондензира пара, отнета от парната турбина. За да изчислим необходимия дебит пара 
ще заложим крайно влагосъдържание на въглищата Wr = 50 %, тъй като при изгаряне на 
въглища с такова влагосъдържание парогенератор П-62 може да работи без или с много 
малко отклонение от проектните си параметри. 

Допълнителната топлина, която е необходима за предварително подсушаване на 
въглищата до 50 % влага на работна маса ще изчислим като първо изчислим количеството 
влага, което трябва да бъде изпарено от всеки килограм сурово гориво постъпващо в 
сушилнята ∆W. 

. . .

.

0,08
100

r r

с г п

r

п

W W
W

W


  


          (5) 

където: W - количество изпарена влага от kg сурово гориво постъпващо за подсушаване, 

kg/kg; 

. .

r

с гW  - влагосъдържание на постъпващото за подсушаване (сурово) гориво, %; 

 .

r

пW  - влагосъдържание на горивото след сушилнята, %. 

Общото количество влага, което трябва да се премахне от потока сурови въглища ще 
изчислим като използваме следната формула: 

( ) (0,08 92) 7,36wG W B kg s             (6) 

Тъй като топлината, отнета от димните газове, беше достатъчна за покриване на 
топлинните загуби, подгряване на постъпващото гориво и изпарението на 0,25 kg 
остатъчната влага за изпарение ще бъде: 
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. 0,25 7,11w w

остG G kg s           (7) 

Тогава топлината необходима за изпарението на остатъчната влага ще бъде : 

. 7,11 2514 17874,54w

изп остQ G r kW           (8) 

където: r  - топлина на изпарение на 1 kg вода при налягане 101 325 Pa, 2514r kJ kg  

С подходящи параметри на парата за снабдяване с топлина на потопения, в кипящия 
слой топлообменник е пароотнемане № 6 на парната турбина К-225-130-2М. Според 
топлинния баланс предоставен от производителя на парната турбина парата от 
пароотнемане № 6 е с параметри P = 1,36 bar, t = 168,3 °C, специфичната енталпия на 
парата с тези параметри е hn. = 2810,7 kJ/kg. Ако приемем, че парата ще кондензира при 
температура 80 °C, за да се осигури необходимата температурна разлика за протичането на 
топлообмен , енталпията на кондензата ще бъде h‟ = 335,0 kJ/kg. Необходимия дебит пара 
ще изчислим със следната формула: 

.

'

.

17874,54
7,22

( ) (2810,7 335,01)

изп
пара

n

Q
G kg s

h h
  

 
    (9) 

В този доклад не е разгледан ефекта от допълнителното пароотнемане върху работата 
на паротурбинната инсталация. Възможни негативни последици от пароотнемането са 
понижен вътрешен относителен К.П.Д. и понижена електрическа мощност на турбоагрегата. 
Ако е възможно електрическата мощност да се запази, това пароотнемане ще повиши 
паровия товар на парогенератора, което ще доведе до повишено топлинно натоварване и 
шлаковане на пещта. 

Елементния състав на въглищата след предварителното подсушаване е показан в 
таблица 3. 

Таблица 3 
Елементен състав на въглищата след предварително подсушаване 

Cr, % Sr, % Hr, % Or, % Nr, % Wr, % Ar, % 

21,85 3,15 1,67 5,54 0,4 50 17,39 

 
След повтаряне на всички изчисления с новия елементен състав и променения масов 

разход на въглища се променя и дебита на необходимата пара за сушилнята. Новият дебит 

е 6,68параG kg s . Разликата не е голяма, защото с намаляването на масовия разход на 

въглища намалява и масовия разход на димен газ т.е. по-малкото количество топлина 
отнемано от димния газ се компенсира от по-малкото количество влага, която трябва да 
бъде изпарена.  

Ако приемем, че К.П.Д. на парогенератора се повиши с 2 % това ще намали 
допълнително разхода на гориво с приблизително 1,5 kg.  

Намаления разход на гориво ще доведе до по-ниска консумация на електричество за 
транспортиране и смилане на въглищата, за извеждане на димните газове от 
парогенератора и за подаване на студен въздух. 

Както е споменато в доклада [4] на проф. Ненад Сарунич от Университета в Северна 
Каролина при нискотемпературното подсушаване на въглища с въздух чрез технологията 
DryFiningTM на Great River Energy съдържанието на сяра се намалява с около 30 %, което ще 
намали температурата на оросяване на димните газове с около 5 °C. До това заключение 
стигнахме като използвахме зависимости от два доклада [5] [6]. Верифицирахме тези 
зависимости като пресметнахме вече известната [1] [2] ни температура на оросяване на не 
подсушените източно-маришки лигнити. Във формулите за изчисляване на tрос. се включват 
парциалните налягания на H2O пари и SO3. Концентрацията на SO3 приехме за 0,24% [2] от 
концентрацията на SO2 в димните газове. 
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Анализи и изводи 
Предварителното подсушаване на лигнитните въглища изгаряни в котлите П-62 има 

потенциал значително да подобри тяхната ефективност и да намали вредните емисии на 
SO2. От направената оценка можем да си направим следните изводи: 

1. Топлината, която може да се отнеме от изходящите димни газове не е достатъчна за 
значително подсушаване на постъпващите за изгаряне въглища, тъй като масовия 
разход и специфичния топлинен капацитет на суровото гориво е висок, също така 
масовия разход на въздух за нискотемпературно сушене  е висок, което повишава 
загубите с изходящ сушилен агент на сушилнята. 

2.  За намаляване на влагосъдържанието с 3-4 %, което най-вероятно няма да доведе до 
сериозни реконструкции, е нужна допълнителна топлина. Най-удобен източник е 
пароотнемане № 6 на ПТ К225-130-2М. Ефекта от допълнително пароотнемане и 
намаляване на обемния разход на димни газове през конвективните нагревни 
повърхности трябва да се оцени внимателно. 

3. Предварителното подсушаване на въглищата има потенциал да намали точката на 
оросяване на димните газове, което ще позволи безпроблемна работа на агрегата след 
евентуална реконструкция за внедряването на сушилня. 
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Оценка от реализирането на технологични мерки за повишаване на 
ефективността на работата на СОИ в „КонтурГлобал“ ТЕЦ Марица Изток 3 

 
Динко Кънев, Борислав Игнатов 

 
В настоящата статия е направена оценка от осъществена технологична 

реконструкция на СОИ за повишаване на степента на десулфуризация чрез  оптимизиране 
на разпределението на потоците димни газове и варовиковата суспензия. Влиянието на 
изследваните мерки е оценено посредством моделни изследвания със софтуерния пакет 
ANSYS FLUENT 14.5 и натурни изпитания на площадката на изход на СОИ. 

  
Ключови думи: модификация на СОИ, оптимизиране на  разпределение на потоците 

 

Impact assessment for technical measures implementation for FGD efficiency 
increase at “ContourGlobal” Maritsa East 3 TPP 

  
Dinko Kanev, Borislav Ignatov 

 
The present paper investigates the effect of a modification of FGD for desulphurization 

efficiency increase by technical measures for optimizing the distribution of the flue gas and 
limestone slurry flows. The impact of the implemented measures is assessed through model 
simulation with ANSYS FLUENT 14.5 and measurements on-site at the clean gas stack. 

 
Key words: FGD modification, flows distribution optimization 
 
Въведение 
Сероочистващите инсталации, експлоатирани на територията на „КонтурГлобал“ ТЕЦ 

Марица Изток 3 постигат 94 % степен на очистване на димните газове от серни оксиди. 
Целта на реализираното изследване е ефективността на работата им да се повиши до 96 % 
чрез оптимизиране на разпределението на потоците димни газове и варовикова суспензия. 
Принципната схема на СОИ е показана на фигура 1, а избраните технологични мерки за 
повишаване ефективността на работата на СОИ, обект на изследване са както следва: 

1. Подмяна на двустранните впръскови дюзи с едностранни в средата на сечението на 
абсорбера за 1-во и 2-ро впръсково ниво – фигура 2; 

2. Намаляне на масовия дебит суспензия през впръсковите дюзи в критичната зона (над 
входа на димните газове в абсорбера) за 1-во и 2-ро впръсково ниво – фигура 3; 

3. Подмяна на двустранните впръскови дюзи в критичната зона (над входа на димните 
газове в абсорбера) за 3-то,4-то и 5-то впръсково ниво – фигура 3.  
Така подбраните технологични мерки обуславят по-ниски загуби на налягане, спрямо 

други решения, успешно реализирани в множество подобни проекти – монтиране на 
решетка между първите впръскови нива, поставяне на отражателен пръстен по стената на 
абсорбера, инсталиране на направляващи плочи пред входа на СОИ и други [1][2]. 

Зоната над входа на димните газове в абсорбера е критична, спрямо разпределението 
на потоците. Масовият дебит за тези дюзи от 1-во и 2-ро впръсково ниво е намалено с 20 %, 
спрямо монтираните двупосочни дюзи, а останалото количество суспензия се разпределя 
равномерно през останалите дюзи, за да се запази непроменен разхода на суспензия за 
ниво. Също така за впръскови нива 3,4 и 5 двупосочните дюзи в критичната зона са сменени 
с еднопосочни. В таблица 1 са представени техническите характеристики на трите вида 
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дюзи - съществуващите двупосочни (DTH), тези с по-нисък масов дебит (sDTH) и 
еднопосочните такива (TH).  

Таблица 1 
Характеристика на впръсковите дюзи 

Вид дюза DTH TH sDTH 

Тип кух конус кух конус кух конус 

Посока на впръска двупосочна еднопосочна двупосочна 

Ъгъл на впръска 120
о
 120

о
 120

о
 

Дебит 1300 l/min @ 0,55 bar 1300 l/min @ 0,55 bar 1040 l/min @ 0,55 bar 

Моделиране 
Заложената в CFD геометрия [3] на абсорбера е показана на фигура 1 като в началото й 

(позиция 1) се приема равномерно разпределение на скоростта на димните газове в 
сечението на газоходите. Краят на моделът е изхода на комина с очистен газ – кота 150 m. 
Утайникът не е обект на изследване тъй като суспензията в него няма директно влияние 
върху газовия поток. Геометрията също включва съответните 6 на брой впръскови нива, 
заедно с демистера. Всяка дюза е дефинирана като самостоятелен впръск със съответния 
разход на суспензия през нея. 

Редуцирането на концентрацията на SO2 в сероочистващите инсталации зависи от 
химични и физични взаимозависими влияния, имащи променлив характер в реалните 
обекти, което обуславя и необходимостта от опростения и допускания. Поради това в 
изследването е използван и полу-евристичен метод, разработен в лабораторни условия и 
верифициран посредством натурни измервания и тестове. 

 

 
Фигура 2. Зона на приложение на 

технологична мярка 1 

 
Фигура 1. Геометрия на обекта Фигура 3. Зона на приложение на 

технологични мерки 2 и 3 

За изследването са използвани следните входни данни, съответстващи на нормалните 
експлоатационни режими на СОИ в „КонтурГлобал“ ТЕЦ Марица Изток 3. 

Натурни изпитания 
За да се оцени ефекта от осъществената реконструкция са проведени измервания за 
определяне на скоростния профил, както и концентрационната неравномерност на SO2 на 
изхода от абсорбера. В последствие получените резултати са сравнени с резултатите от 
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аналогични тестове, осъществени преди реализацията на модификацията. На фигура 4 е 
изобразено разположението на пробовземните точки на изход от СОИ. 

Таблица 2 
Входни данни 

Натоварване на СОИ [MW] 2 x 227 

Обемен дебит [Nm
3
/h, мокър газ] 2 990 000 

Масов дебит [kg/s] 1009 за абсорбер 

Температура на ДГ на вход  [
o
C] 175 

Температура на ДГ на изход [
o
C] 70 

Плътност [kg/Nm
3
] 1,2154 

O2 на вход [%, сух газ] 8,5 

H2O на вход [%] 20 

SO2 на вход (средно) [mg/Nm
3
@6%O2,сух] 15 500 

Брой рециркулационни помпи в работа [-] 6 

Рециркулация на суспензия за едно ниво [m
3
/h] 12 500 

Плътност на суспензията [kg/m
3
] 1,081 

pH на суспензията [-] 5,5 

Брой дюзи за едно ниво [-] 162 

 

 
Фигура 4. Разположение на заборите за измерванията на изход от СОИ 

Резултати 
4.1. Резултати от моделните изследвания 
На фигура 5 е представен скоростния профил на димните газове, получен от моделното 

изследване. Резултатите визуализират относително равномерно разпределение на 
скоростта на димните газове в обема и по височина на абсорбера. Диапазона на 
изменението й над входа на абсорбера е идентичен в цялото сечение за това ниво. По 
височина на абсорбера не се забелязват зони с прекалено високи скорости на газовете, 
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което обуславя и добри предпоставки за масообмен между газовия поток и абсорберната 
суспензия.  

Фигура 6 изобразява отношението суспензия/ димни газове в обема на абсорбера. В 
критичната зона над входа на димните газове в скрубера, количеството суспензия, отнесена 
към дебита димен газ видимо е голямо – 20 † 30 kg за 1 m3 димен газ. Това е показател за 
потискане на вероятността за формиране на байпасни потоци ДГ, които не реагират 
достатъчно добре с абсорберната суспензия. В контраст – зоната преди демистера има 
сравнително ниско количество суспензия за кубичен метър димни газове, което 
предразполага за улеснена и по-ефективна работа на влагоуловителя. Ясно изразен е и 
слоят суспензия, стичащ се по стените на абсорбера, дължащ се на липсата на отражателен 
пръстен около стената на абсорбера, който да връща стичащата се суспензия обратно към 
центъра на скрубера, чрез което да се подобри масообмена и да се намали количеството 
нереагирала суспензия. 

  
Фигура 5. Скорост на ДГ по височина на СОИ Фигура 6. Отношение суспензия/ ДГ по 

височина на СОИ 

4.2. Резултати от натурните изпитания след реконструкция 
За определяне на концентрационната неравномерност на изхода от СОИ са проведени 

три опита след осъществените технологични мероприятия, при различно натоварване – 
таблица 3. По време на изпитанията и при трите опита в работа са 6 циркулационни 
разпръсващи нива. 

Таблица 3 
Натоварване на енергийните блокове по време на изпитанията 

Тест № Товар на Блок 1 [MW] Товар на Блок 2 [MW] 

1 227 227 

2 151 158 

3 184 184 

В таблица 4 са показани получените от натурните изпитания за разпределението на 
скоростния профил на димните газове, а на таблица 5 - концентрацията на серен диоксид на 
изхода от сероочистващата инсталация. В забори N18 и N5 е извършен газов анализ само 
на дълбочина от 1 m, поради невъзможността за демонтиране на измервателните сонди на 
автоматичната система за измерване (АСИ). 
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Таблица 4 
Резултати за скоростния профил на димните газове след реконструкция 

Скорост на димните газове 
на изхода от СОИ [m/s] 

N7 N17 N18 
(АСИ 1) 

N4 
(Темп) 

N5 
(АСИ 2) 

N20 

10
о
 70

о
 130

о
 190

о
 240

о
 310

о
 

Т
е

с
т
 №

 1
 1,0 m 18,90 18,80 - 19,60 - 18,50 

1,85 m 18,90 18,70 - 19,60 - 19,10 

2,7 m 18,70 18,30 - 18,70 - 19,00 

3,5 m 18,80 18,70 - 18,60 - 18,90 

Средно, m/s 18,86 

Стандартно отклонение, m/s 0,35 

Т
е

с
т
 №

 2
 1,0 m 14,00 14,40 - 14,10 - 14,20 

1,85 m 14,10 14,20 - 14,00 - 13,90 

2,7 m 14,50 14,80 - 16,30 - 14,50 

3,5 m 14,70 14,90 - 16,00 - 14,80 

Средно, m/s 14,59 

Стандартно отклонение, m/s 0,69 

Т
е

с
т
 №

 3
 1,0 m 15,10 15,60 - 15,90 - 16,00 

1,85 m 16,30 16,00 - 17,90 - 15,70 

2,7 m 15,90 15,70 - 18,20 - 15,90 

3,5 m 16,00 16,00 - 17,50 - 15,80 

Средно, m/s 16,22 

Стандартно отклонение, m/s 0,87 

Таблица 5 
Резултати за концентрацията на SO2 след реконструкция 

Концентрация на серен диоксид  
SO2 [mg/Nm

3
] 

N7 N17 N18 
(АСИ 1) 

N4 
(Темп) 

N5 
(АСИ 2) 

N20 

10
о
 70

о
 130

о
 190

о
 240

о
 310

о
 

Т
е

с
т
 №

 1
 

1,0 m 739,77 1099,31 785,40 821,70 3116,95 1108,80 

1,85 m 593,23 752,40 - 977,72 - 1156,43 

2,7 m 189,56 733,99 - 1026,30 - 575,36 

3,5 m 212,86 1151,88 - 1188,00 - 751,58 

Минималнo, mg/Nm
3
 189,6 

Максималнo, mg/Nm
3
 3117,0 

Средно, mg/Nm
3
 943,40 

Стандартно отклонение, mg/Nm
3
 617,92 

Т
е

с
т
 №

 2
 

1,0 m 389,34 893,75 1323,98 847,00 1844,33 1145,24 

1,85 m 443,30 957,00 - 902,00 - 1076,26 

2,7 m 227,33 568,33 - 832,76 - 650,90 

3,5 m 227,56 581,69 - 767,11 - 492,42 

Минималнo, mg/Nm
3
 227,3 

Максималнo, mg/Nm
3
 1844,3 

Средно, mg/Nm
3
 787,24 

Стандартно отклонение, mg/Nm
3
 404,07 

Т
е

с
т
 №

 3
 

1,0 m 533,55 1199,75 1351,89 1039,78 2037,75 1268,35 

1,85 m 546,00 1211,29 - 1006,91 - 1127,03 

2,7 m 282,43 730,75 - 657,80 - 883,03 

3,5 m 280,09 753,45 - 731,82 - 901,26 

Минималнo, mg/Nm
3
 280,1 

Максималнo, mg/Nm
3
 2037,8 

Средно, mg/Nm
3
 919,05 

Стандартно отклонение, mg/Nm
3
 424,25 
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4.3. Резултатите от натурните изпитания преди реконструкция 
За да се оцени ефекта от извършената реконструкция на СОИ, получените резултати за 

концентрацията на SO2 са сравнени с измервания, осъществени преди самата 
реконструкция. В таблица 6 са показани именно резултатите за концентрационното поле на 
SO2 на изход от СОИ преди внедряването на технологичните мерки за повишаването на 
ефективността на сероочистване.  

Таблица 6 
Резултати за концентрацията на SO2 преди реконструкция 

Концентрация на серен диоксид  
SO2 [mg/Nm

3
] 

N7 N17 N18 
(АСИ 1) 

N4 
(Темп) 

N5 
(АСИ 2) 

N20 

10
о
 70

о
 130

о
 190

о
 240

о
 310

о
 

Т
е
с
т
 №

 4
 

1,0 m 36,23 1874,70 882,2 985,70 3413,8 369,9 

1,85 m 77,10 1578,19 955,4 866,99 2315,1 275,0 

2,7 m 112,43 1580,59 1257,3 1141,67 1750,8 146,2 

3,5 m 110,2 852,1 885,4 794,8 912,2 389,8 

Минималнo, mg/Nm
3
 36,2 

Максималнo, mg/Nm
3
 3413,8 

Средно, mg/Nm
3
 884,32 

Стандартно отклонение, mg/Nm
3
 755,89 

 
Експлоатационното натоварване на СОИ по време на измерванията, резултатите от 

които са показани в таблица 6, съответства на това при осъществяването на Тест № 1, а 
именно – пълен товар на Блок 1 и Блок 2 (2 х 227 MW) и работа с 6 циркулационни 
впръскващи нива.  

Анализ на получените резултати 
От извършените измервания на изход от СОИ могат да се направят следните заключения: 
 Скоростният профил на изхода от СОИ е сравнително равномерно разпределен с 

максимално относително отклонение от 0,87 m/s при Тест № 2 като минималната му 
стойност достига 0,35 m/s при Тест № 1; 

 При сравнение на резултатите при еднакво експлоатационно натоварване на СОИ 
преди и след реконструкция се вижда, че средната концентрация на SO2 е близка за 
двата случая – 943,40 mg/Nm3 за Тест № 1 и 884,32 за Тест № 4; 

 Стандартното отклонение преди реконструкция - 755,89 mg/Nm3 е по-голямо, спрямо 
това след реконструкция – 617,92 mg/Nm3. Това показва, че концентрационната 
неравномерност на SO2 на изхода от СОИ е намаляла след внедряването на 
съответните технологични мерки за повишаване ефективността на работа; 

 Най-високите концентрации на SO2 за всички тестове са измерени в забор N5, а най-
ниските в забор N7. Стойностите показват, че диапазона на изменение на 
концентрацията на SO2 е намален - минимална стойност преди реконструкция в забор 
N7 е 36,23 mg/Nm3, докато съответната й след реконструкция – 189,56 mg/Nm3. 
Респективно максималната стойност от 3413,8 mg/Nm3 преди реконструкция е намаляла 
с близо 9 % до 3116,9 mg/Nm3 след реконструкцията. 

 Резултатите явно показват, че посредством осъществената модификация на СОИ е 
постигнато известно изравняване както на скоростния профил на димните газове така и 
на концентрационната неравномерност на изхода. 

Съгласно направените анализи може да се заключи, че реализираните технологични мерки 
водят до намаляване на концентрационната неравномерност на SO2 и до относително 
изравняване на скоростния профил на димните газове на изход от СОИ.   
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Ефективен режим на работа на топлоснабдителнa системa 
 

Иван Геновски, Калоян Христов 
 

Системите за централизирано топлоснабдяване доставят топлинна енергия на 
потребителите чрез топлоносител вода подгрята до определена температура. Целта 
на настоящия доклад е да предложи подход за определяне на ефективния режим на 
работа на топлоснабдителните системи. Показател за ефективен режим на работа на 
системата е икономията на гориво в източника на топлина и минималните разходи на 
гориво, които са еквивалентни на топлинните загуби в топлопреносната мрежа и на 
електроенергия за транспорт на мрежовата вода. 

 
Ключови думи: топлоснабдителна система, ефективен режим 

 

Effective operation mode on the district heating system 
 

Ivan Genovski, Kaloyan Hristov 
 

The district heating systems supplying thermal energy to consumers with water flow warmed to 
a certain temperature. The aim of this report is to propose an approach for determining the 
effective regime of district heating systems into account of heat loss in heat transfer and energy 
consumption for transportation of the district water. An indicator of the effective operation of the 
system is saving fuel in heat and minimum equivalent cost of fuel for heat losses in heating 
network and electricity for to  transport district heating water. 

 
Key words: district heating system, effective operation mode 
 
Въведение  
Ефективността на системата за топлоснабдяване зависи от режима на работа на 

източника на топлина и топлопреносната мрежа. В отоплителните централи (ОЦ) се 
произвежда само топлинна енергия за потребителите най-често с водогрейни котли, които 
работят с постоянен разход на вода. В топлоелектрическите централи (ТЕЦ) топлинната 
енергия се произвежда по комбиниран метод чрез противоналегателни паротурбинни 
инсталации или чрез паротурбинни инсталации с регулируеми пароотнемания. 
Комбинираното производство е по-ефективно, защото води до икономия на първични 
енергийни ресурси в сравнение с разделното производство. 

Генерираната в източника топлинна енергия се пренася до потребителите с определено 
количество вода с определена температура, като регулирането на топлинните товари най-
често е смесено (качествено-количествено). При транспортирането на топлинната енергия 
са налице загуби на топлина в мрежата, а в помпените агрегати се консумира електрическа 
енергия за движението на водата в системата. Големината на топлинните загуби основно 
зависи от температурите на мрежовата вода, при това с увеличаване на разликата между 
температурите на мрежовата вода се намалява разхода на топлоносител в системата, което 
понижава консумацията на електрическа енергия за пренос  [6].  

Ефективният режим на работа на системата за топлоснабдяване се характеризира с 
максимална икономия на гориво в източника за производство на топлинна и електрическата 
енергия и минимални горивни еквиваленти, които съответстват на топлинните загуби и на 
електрическата енергия за транспорт на топлоносителя. 

В доклада се предлага подход за определяне на ефективния режим на работа на 
система за топлоснабдяване, която включва ТЕЦ за комбинирано производство на топлинна 
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и електрическа енергия и топлопреносна мрежа за пренос на топлинния товар до 
потребителите.  

Определяне на оптималния режим на работа на системата за централизирано 
топлоснабдяване 

Условното гориво, което се изразходва в източника на топлина, BИТ, kg за производство 
на електрическа енергия и топлинна енергия, се определя от [2]: 

т
ИТ р

д

(N Q )
B

Q





           (1) 

където:   
N е електрическата енергия, произведена от инсталацията за комбинирано 

производство, kWh; 
Qт – топлинната енергия, която се отпуска на потребителите от инсталацията за 

комбинирано производство, kWh; 

 – общата енергийна ефективност на инсталацията за комбинирано производство; 
р

дQ  – долната топлина на изгаряне на условното гориво, р

дQ  8,139 kWh/kg . 

Топлинните загуби в топлопреносната мрежа и електрическата енергия, която помпите 
консумират за транспорта на мрежовата вода, могат да бъдат изразени чрез вложеното 
гориво за производството и преноса на топлинна и електрическа енергия [1].  

Разходът на условно гориво, съответстващо на топлинните загуби Qтз, може да се 
определи от:  

тзтз
тз рр

д

Q
B е

Q
             (2) 

където:  
тз
ре  

e коефициентът, отчитащ ефективността на производството и ефективността на 

преноса на топлинната енергия. 

Коефициентът 
тз
ре  отразява енергийните разходите за производството и преноса на 

топлинната енергия в топлоснабдителната система, а неговата стойност зависи от вида на 
използваното гориво и се изменя в от 1,10 до 1,25. В източника на топлина на 
топлоснабдителната система, когато основното гориво е природен газ, референтната 

стойност на коефициента 
тз
ре  се приема равна на 1,10 [2]. 

Топлинният еквивалент на вложеното гориво, което съответства на изразходваната 
електрическа енергия в помпените агрегати за транспорта на мрежовата вода от източника 
до потребителите (Nпр), се определя от: 

пр пр
пр рр

д

N
B е

Q
            (3) 

където: 
пр
ре  

e коефициентът, отчитащ ефективността на производството и преноса на 

електрическа  енергия.  

Коефициентът 
пр
ре  отразява енергийните разходите за производството на електрическа 

енергия и нейният пренос в електропреносната мрежа. Референтната стойност на 
коефициента е равна на 3,00 [2]. 

При зададен топлинен товар на топлоснабдителната система минималният разход на 
гориво за производство не винаги съответства на оптималният режим на работа на 
инсталацията за комбинирано производство. Например, ако за определен топлинен товар се 
използва пара с високо налягане, отвеждана от турбината за неговото задоволяване, то 
изразходваното гориво от инсталацията за комбинирано производство ще е по-малко от 
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горивото, което би се използвало за производството на същото количество топлинна 
енергия, но с пара отведена при по-ниско налягане. От друга страна с понижаване на 
налягането на отвежданата пара се увеличава икономията на гориво при комбинираното 
производство в сравнение с разделното производство. 

Поради това ефективността на комбинираното производство се характеризира с 
икономията на гориво (ΔB). Затова при зададен топлинен товар трябва да се определи 

режимът на работа на източника на топлина, при който икономията на гориво има 
максимална стойност. 

След определяне на оптималния режим на работа на топлоизточника по критерия 
максимална икономия на гориво, следва да се определи температурата на мрежовата вода 
в подаващия топлопровод и разходът на топлоносител в системата. С повишаване на 
температурата на мрежовата вода нарастват топлинните загуби в топлопреносната мрежа и 
се намалява разходът на топлоносител за пренос на топлинната енергия до потребителите.  

Ефективният режим на работа съответства на оптимума на целевата функция от 
топлинните еквиваленти на горивото, които съответстват на топлинните загуби в мрежата 

тзB и електрическата енергия, консумирана в помпените агрегати прB : 

тз пр+ =B B  min           (4) 

За решение на целевата функция (4) могат да се приложат математически методи за 
оптимизация [5].  

Числен пример 
Разглежда се топлофикационен район от топлоснабдителната система на град София с 

дължина на топлопреносната мрежа 164 600 m. Потребителите на системата получават 
топлинна енергия от паротурбинна инсталация ПР-66-130/10 чрез бойлер-кондензатора.  

   На фиг. 1. е пред-
ставена принципна-
та схема на раз-
глежданата топло-
снабдителна систе-
ма. Водата от обрат-
ната магистрала Gмв 

с температура 2 се 
разделя на две 
части. Единият поток 
(Gбк) се подгрява в 
бойлер-кондензатора 
на парната турбина, 

до температура 1бк. 

Другият поток (Gкв) 
постъпва чрез къса 

връзка в колектор, където се смесва с подгрятата вода от бойлер-кондензатора, за да се  

получи необходимата температура на мрежовата вода към потребителите (1). 
Изследването е извършено при максимален  топлинен товар на бойлер-кондензатора 

130 MW, като температурата на мрежовата вода на входа на централата се изменя от 50 оC 
до 70 оC. Максималният разход на мрежова вода, който може да се премине през бойлер-
кондензатора е 722 kg/s, а максималното подгряване на водата в него е 50 оC. Налягането 
на парата в бойлер-кондензатора може да се изменя от 0,10 MPa до 0,25 MPa. 

Икономията на гориво, която се реализира при работата на паротурбинната инсталация 
за разглеждания топлинен товар, се определя чрез симулационен модел [3]. Референтната 
стойност за заместващата мощност на КПД за производство на електрическа енергия е 52,5 
%, а референтната стойност на КПД за производство на топлинна енергия е 90 % [1]. 

 
Фиг. 1 Принципна схема на топлоснабдителната система 

 

ИТ 

2, Gбк 

1бк, Gбк 
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, 

G
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Изменението на мак-
сималната икономия на 
гориво от инстала-
цията за комбинирано 
производство в зависи-
мост от температурата 
на входящата вода е 
представено на фиг. 2. 

Вижда се, че с 
понижаване на темпе-
ратурата на обратната 
мрежова вода се 
увеличава икономията 
на гориво, което се 
дължи на по-голямото 

производство на  електрическа енергия на базата на топлинно потребление. 
Оптималният режим на работа на бойлер-кондензатора при разглеждания топлинен 

товар 130 MW се реализира, когато температурата на мрежовата вода на изхода от него е 
минимална (налице е по-голямо производство на електрическа енергия). На този режим 
съответства максимален разход на мрежова вода. 

Горивният еквивалент на топлинните загуби и горивният еквивалент на разхода на 
електроенергия за транспорт са определени по (2) и (3) след обезразмеряване на 
резултатите от изследването в [4] за същия топлофикационен район. 

   На фиг. 3. са пред-
ставени  получените 
резултати за горивния 
еквивалент на топлин-
ните загуби.  

Вижда се, че 
еквивалентното гориво, 
което съответства на 
топлините загуби, 
нараства с повишаване 
на температурата на 
мрежовата вода в 
подаващата топлинна 
магистрала. 

Изменението на 
разхода на еквивалент-

тното условното гориво, което съответства на енергията за транспорт на топлоносителя в 
разглежданата система, е представено на фиг. 4 в зависимост от разликата между 

температурите на подаващата и обратната мрежова вода (Δ). Стойностите на 

еквивалентния разход на условно гориво са по-високи при намаляване на температурната 
разлика поради по-високия разход на мрежова вода. 

 

Фиг. 2 Изменение на максималната икономия на гориво на 
инсталацията за комбинирано производство в зависимост от 

температурата на обратната мрежова вода 

 

Фиг. 3 Изменение на разхода на условно гориво, което 
съответства на топлинните загуби в топлопреносната мрежа в 
зависимост от температурната разлика между подаващата и 

обратната топлинна магистрала 
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От фиг. 3 и фиг. 4 се 
вижда, че горивният ек-
вивалент на  топлинните 
загуби е по-голям от го-
ривния еквивалент на 
електрическата енергия. 
Когато температурата на 
подаващата мрежова во-
да е най-ниска (60 oС), 
горивният еквивалент на 
топлинните загуби е два 
пъти по-голям от горив-
ния еквивалент за транс-
порт на мрежовата вода, 
при това разликата меж-
ду температурите на по-

даващата и обратна мрежова вода е минимална. 

     Разликата между го-
ривния еквивалент на 
топлинните загуби и 
горивния еквивалент на 
електрическата енергия 
нараства с увеличаване 
на температурата в пода-
ващата топлинна магис-
трала и на температур-

ната разлика Δ. Това се 

дължи на по-малкия раз-
ход на мрежова вода, с 
който се изнася топлин-
ният товар на системата. 

Обединявайки  горив-
ните еквиваленти на ус-

ловното гориво, които съответстват на топлинните загуби и на електрическа енергия, се 
получават резултатите, показани на фиг. 5. 

За разглеждания 
топлинен товар (130 MW) 
целевата функция има 
минимум при темпера-

турна разлика (Δ) 22 oC. 
Вижда се, че с 

повишаване на темпера-
турата на водата на вхо-
да на централата горив-
ният еквивалент на су-
марните разходи нараст-
ва, което се обяснява с 
нарастването на топлин-
ните загуби в мрежата. 

 
 

 

Фиг. 4 Изменение на горивния еквивалент на условно гориво, 
който съответства на електрическата енергия за транспорт на 
мрежовата вода в зависимост от температурната разлика на 

водата в подаващата и обратната топлинна магистрала 

 

Фиг. 5 Изменение на еквивалента на условно гориво, който 
съответства на топлинните загуби и на разхода на 

електрическа енергия, в зависимост от температурите водата в 
подаващата и обратна топлинна магистрала 

 

Фиг. 6 Съотношение между горивния еквивалент на  условното 
гориво за транспорт на мрежовата вода и горивния еквивалент 

на топлинните загуби в топлопреносната мрежа в зависимост от 
температурата на обратната мрежова вода 
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На фиг. 6 е представено съотношението между горивния еквивалент на условното 
гориво за транспорт на мрежовата вода и горивния еквивалент на топлинните загуби в 
топлопреносната мрежа в зависимост от температурата на обратната мрежова вода за 
режима, при който целевата функция (4) има минимум. От графиката се вижда, че горивният 
еквивалент, съответстващ на електрическата енергия е от 9 % до 12 % спрямо сумарните 
разходи, като неговият дял намалява с увеличаване на температурата на обратната 
мрежова вода, поради нарастване на топлинните загуби.  

Заключение 
В доклада е разработен подход за определяне на ефективния режим на работа на 

система за централизирано топлоснабдяване с източник на топлина ТЕЦ с отчитане на 
ефективния режим на работа на източника на топлина, топлинните загуби в мрежата и 
разхода на електрическа енергия за транспорт на водата в системата. Първоначално се 
определя режимът на работа на източника на топлина, при който се реализира максимална 
икономия на гориво, след което се решава задачата за определяне на температурата на 
мрежовата вода в подаващия тръбопровод и на разхода на топлоносител в системата, при 
което е налице минимален разход на условно гориво, еквивалентно на топлинните загуби в 
топлопреносната мрежа и на електрическата енергия, консумирана в помпите.  

Получено е решение на задачата за топлинен район от топлоснабдителната система на 
град София. Получените резултати показват, че за постигане на максимална икономия на 
гориво е необходимо през бойлер-кондензатора на паротурбинната инсталация да 
преминава максимално възможният разход на мрежова вода.  

Получената оптимална температура на мрежовата вода в топлопреносната мрежа е по-
ниска от температурата на водата на изхода от бойлер-кондензатора, което означава, че в 
топлоснабдителната система разходът на мрежова вода е по-голям от разхода на вода, 
който е преминава през бойлер-кондензатора на паротурбинната инсталация. 
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Пиролиза на отпадна биомаса от селското стопанство с цел получаване на 
био-въглен 

 
Крум Тодоров 

 
Пиролизата е отдавна известен процес, който се прилага в промишлеността за 

различни технологични нужди. Настоящата статия представя изледване, чиято 
основната целта е да се постигне продукция на високо пориозен био-въглед в следствие 
пиролиза на биологични отпадъци от селското стопанство. Като допълнителни 
продукти от изследвания процес се получава горим газ – газообразни и изпарени течни 
фракции, чиято енергия се използва за поддържане на процеса на пиролиза. Настоящото 
изследване е проведено на пилотна инсталация с капаците 150 kg/h суровина на вход. 
При провеждане на изпитанията е използвана слама от североизточна България. След 
подлагането и на пиролиза е генериран желания продукт – био-въглен, който е подложен 
на последващ лабораторен анализ за определяне на специфичната повърхност, съгласно 
стандартизирания метод ISO 9277. Като резултат е получена стойност от 4,9 m2/g, 
което е задоволително за съгласно стандартните характеристики на био-въглен, но не 
е достатъчно за класифицирането му като премиум продукт. 

 
Ключови думи: биомаса, пиролиза, био-въглен 
 

Pyrolysis of agricultural waste biomass for biochar production 
 

Krum Todorov 
 

Pyrolysis is well known process used in industries for different needs. Present article present 
study, which aim is to achieve production of high porosity biochar by pyrolysis of agricultural waste 
biomass. As additional product from studied process is produced fuel gas – condensed and 
noncondensed gasses, which energy is used for the pyrolysis process. Present study use pilot 
system with capacity 150 kg/h. Biomass source is straw from north-east Bulgaria. After pyrolysis 
process, the biochar ii analysed for specific surface area – ISO 9277. The result is 4,9 m2/g, which 
is satisfactory according to standard biochar properties, but is not enough to classify it as premium 
product. 

 
Key words: biomass, pyrolysis, biochar 

 
Въведение 
Подлагането на селскостопански биологични отпадъци на пиролиза за получаване на 

био-въглен е актуален проблем през последните години. По този начин се оползотворяват 
отпадъци, които в противен случай биха отделяли в атмосферата вредни газове при своето 
естествено разграждане. Като резултат от термичното разлагане на биомасата могат да се 
получават течни горива [1], които на този етап са неконкурентоспособни спрямо 
конвенционалните, поради по-ниската си калоричност и високата себестойност, на която се 
получават. Но овен тях се добива и био-въглен, който може да се използва като подобрител 
на почвата. Той може да доведе до увеличаване на аерацията на почвата поради високата 
си специфична повърхност [2]. Може да доведе до увеличаване на добивите чрез различни 
механизми, включително стимулиране на полезните почвени микроорганизми, като и 
нарастване на тяхната концентрация [3], увеличаване капацитета за задържане на вода [4], 
както и задържане на хранителни вещества [5]. 
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Необходимите характеристиките, които трябва да притежава био-въглена за 
прилагането му като подобрител на почвата са описани подробно от Международна Био-
въглен Инициатива (IBI) и в Европейския Био-въглен Сертификат (EBC). За получаване на 
такъв тип продукт е необходимо да се използва подходяща пиролизна инсталация. 
Принципна технологична схема на такава е показана на Фиг.1. Един от основните 
компоненти на системата е пиролизната камера (реактор), в която в безкислородна среда 
постъпва основната суровина. Полученият горим газ – газообразни и изпарени течни 
фракции, с долна топлина на изгаряне от порядъка на 10 MJ/m3, постъпва в горивна камера, 
където се възпламенява. Получените димни газове с температура около 1200 оС, постъпват 
във газовия кожух на пиролизния реактор, за да поддържат процеса. По този начин е 
необходимо да се внесе в системата външна енергия само в началото на процеса, до 
получаване на първите количества биогаз. За оползотворяване на отпадната топлина на 
изходящите димни газове, обикновено се монтира економайзер за подгряване на вода, 
която се използва за БГВ или други технологични нужди. 

 

 

Фиг. 1 Технологична схема на система за пройзводство на био-въглен 
 

Една от най-разпространените в Европейския съюз комерсиални системи за 
производство на био-въглен чрез пиролиза е на фирмата Пирег, Германия. На Фиг. 2 е 
демонстриран общият вид на една такава система, модел Pyreg 500. Тя работи на по-горе 
описаният принцип, като се състой от пиролизен реактор – Pyreg и нискоемисионна горивна 
камера - FLOX. Нейният капацитет е до 180 kg/h суровина на вход на системата. 

Предимство на тази система е надеждната и работа, която е доказана със значителния 
брой продадени модули и натрупания практически опит на фирмата при изграждането им. 
Основният недостатък е ниския капацитет, които е значително по-нисък от промишлена 
инсталация за био-въглен – спрямо приетите норми > 1000 kg/h. 

 

https://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEmd_lsvvNAhVBrxQKHcPDBiIQjRwIBw&url=http://www.eliquo-we.com/en/pyreg.html&bvm=bv.127178174,d.d24&psig=AFQjCNHk0_S9tD7PM3xsOqn6jNEcwZinog&ust=1468875753927173
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Фиг. 2 Общ вид на система за производство на био-въглен, фирма Пирег, Германия 

Експеримент 
Липсата на промишлени инсталации с капацитет над 1000 kg/h продиктува нуждата от 

провеждането на настоящото изследване. Проектиране и изграждане на голяма 
промишлена система, преминава през изпитания на пилотна инсталация, която да докаже 
надеждността на технологичния процес. За целта беше използвана система за пиролизно 
третиране на битови сметищни отпадъци (RDF), с цел получаване на горива. Нейният 
капацитет 150 kg/h и е показана в общ вид на Фиг. 3. 

 

Фиг. 3 Пилотна пиролизна система 

Тази инсталация се отличава от тази на фирма Пирег с това, че притежава 
кондензационна система за охлаждане и втечняване на изпарените течни фракции (смоли и 
катрани), които се носят от отделения пиролизен газ. По този начин пречистения газ 
постъпва към горивната камера за да може да се възпламени и поддържа пиролизния 
процес. А отделеното втечнено масло се използва като отделен продукт. 

За нуждите на настоящия експеримент – производство на био-въглен, липсата или 
наличието на такава кондензационна система не оказва влияние. 

Използване на системата за преработка на биомаса вместо RDF, наложи да се извърши 
преработка на входното устройство към пиролизния реактор, поради спецификата на мате- 
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риала. За нуждите на експеримента като 
суровина беше използвана предварително 
раздробена слама от североизточна България, 
показана на Фиг. 4. Вида на суровината бе 
избран на база възможностите за осигуряване 
на количества необходими за захранване на 
промишлена инсталация. Количеството на 
предварително подготвената суровина беше 
120 kg. Поради спецификата при 
транспортирането на сламата със шнек – има 
свойството да засводява и да блокира входния 
отвор, капацитета на системата беше 
драстично намален. Цялото подготвено за 
експеримента количество слама бе въведено в 
пирилозния реактор за 3,5 h, което заници 
значително капацитет на системата до 34 kg/h. 

Един от основните параметри, който е 
показател за пълната пиролиза на суровината и получаването на възможно по-висока 
стойност за специфичната повърхност на био-въглена е температурата в реактора. От 
направена литературна справка [6], беше избрана температура 560 оС, което респективно се 
равнява на 950†990oC на изхода на горивната камера, която подава димни газове към 
кожуха на пиролизния реактор. Тези параметри, както и всички останали технологични 
данни се следяха от системата за контрол и управление, която е показана на Фиг. 5. 

 

 

Фиг. 5 Система за мониторинг и управление на система за пиролиза 
 

Полученият био-въглен беше изваден от реактора 6 часа след началото на 
експеримента. 

За да се проверят характеристиките на получения продукт той бе подложен на 
последващ лабораторен анализ за установяване на специфичната му повърхност, като бе 

 
Фиг. 4 Раздробена слама, използвана 

при експеримента 
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приложен стандартизиран метод за изпитване – ISO 9277. За целите на настоящото 
изследване е използвана система за измерване на повърхност и порьозност на твърди 
материали TriSTAR II 3020, Micromeritics.  

Като работни газове са използвани N2 и He с аналитична чистота (5N). Изследваните 
образци се зареждат в аналитични съдове и се дегазират при температура 260 oС от 
хигроскопична влага и атмосферни компоненти в продължение на 2 h под непрекъснат поток 
от He в апарат FlowPrep 60, Micromeritics. Претеглят се на аналитична везна с точност 
0.0002 g преди и след дегазацията и се зареждат за анализ в системата TriSTAR II 3020. 

Освен получената от експеримента проба био-въглен, на лабораторен анализ бе 
подложена и мострена проба получена от фирма Пирег. Целта е да се съпоставят 
специфичните повърхности на продукт получен от комерсиална инсталация с тази на 
продукта от пилотната инсталация. 

Резултати 
От направения лабораторен анализ на пробата био-въглен, получен от пилотната 

инсталация се установи, че специфичната повърхност на материала е 4,9 m2/g. Тази 
стойност е приемлива съгласно приетите характеристиките за био-въглен от 
Международната Био-въглен Инициатива и описани в Европейския Био-въглен Сертификат. 

Интересно е да се съпостави получения от пилотната инсталация материал с такъв 
получен от утвърдена комерсиална инсталация за производство на био-въглен. 

Проведения лабораторен анализ на мострената проба получена от инсталация на 
фирма Пирег, Германия, показа специфична повърхност на материала 93,4 m2/g. Това е 19 
пъти по-висока специфична повърхност спрямо получения био-въглен от пилотната 
инсталация. 

Този резултат се дължи на основния факт, че при двете инсталации са използвани 
различни суровини: Пирег – раздробена дървесина, пилотна инсталация – слама. 

Може да се заключи, че е необходимо провеждане на допълнителни експерименти за 
оптимизиране на технологичния процес за получаване на био-въглен с настоящата пилотна 
инсталация до постигане на специфична повърхност, при която получения продукт може да 
бъде конкурентноспособен на този произведен от комерсиална пиролизна инсталация. 
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Технологични решения за подобряване на енергийната ефективност на 
варовите пещи в целулозно-хартиената промишленост 

 
Диляна  Колева, Димитър Попов 

 
Енергийната ефективност е от изключителна важност за всеки промишлен процес. 

От нея до голяма степен се определя ефективната работата на процеса, както и 
въздействието на производството върху околната среда. Повечето от 
производствените процеси включват топлинна енергия, която се произвежда от 
изгарянето на изкопаеми горива. Такива процеси по своята същност са енергийно 
неефективни, заради неоползотворяването на отпадната топлина от 
производствените процеси. Част от тази топлина може да се оползотвори, като това 
ще увеличи не само ефективността на процеса, но и ще доведе до намаляване на 
загубите, което е свързано с различни икономически ползи. 

 
Ключови думи: варова пещ, ефективност, котел – утилизатор, ORC 

 
Technological solutions for improving the energy efficiency of lime kilns in the pulp 

and paper industry 
 

Dilyana Koleva, Dimitar Popov 
 

Energy efficiency is crucial for any industrial process. It largely determines the efficient 
operation of the process and the impact of production on the environment. Most of the production 
processes include heat that is produced from burning fossil fuels. Such processes are inherently 
energy inefficient due to under-use of waste heat from industrial processes. Some of this heat can 
be utilized, as this will increase not only the efficiency of the process but also will reduce the loss, 
which is associated with a variety of economic benefits 

 
Key words: lime kiln, efficiency, waste heat boiler, ORC 
 
Увод 
Отпадната топлина от производствени процеси може да бъде утилизирана по два 

основни начина – за производство на топлинна енергия чрез подгряване на различни 
флуидни потоци и за преобразуване на изходящата топлинна енергия в електроенергия. 
Оползотворяването на отпадната топлина с цел производство на ел. енергия може да се 
осъществи чрез различни термодинамични цикли. Традиционният цикъл на Ренкин с вода и 
водна пара  е един от най – ефективните начини за оползотворяване на топлина с 
температури надвишаващи 300⁰С. При по-ниски температури, и при мощности от порядъка 

на до няколкостотин kW по-изгоден за приложение се  оказва Органичния цикъл на Ренкин 
(ORC). В настощия доклад се разглежда възможността отпадната топлина от варова пещ в 
целулозно-хартиен завод на „Монди Стамболийски”-ЕАД да се използва за производство на 
електроенергия. 

Предназначение на варовите пещи в целулозно-хартиената промишленост 
1. Цикъл на целулозно – хартиеното производство 
Сулфатните процесите са най-често прилаганият производствен метод за химическо 

получаване на целулоза. На фиг. 1 е представена технологична схема на процеса на 
производство на крафт целулоза. 



 

68  Научна конференция ЕМФ 2016 
 

 

 

Фиг. 1 Цикъл на производство на целулоза и хартия 
 
Черната луга от промиването на целулозата има ниско съдържание на абсолютно сухо 

вещество и трябва да се уплътни преди да се подаде за изгаряне  в Содорегенерационния 
котел. Стопилката от Содорегенерационния котел се разтваря във вода или слаба бяла луга 
за производство на зелена луга (ЗЛ), която се състои основно от натриев сулфид (Na2S) и 
натриев карбонат (Na2CO3). Зелената луга се филтрира и каустизира с вар и натриев 
карбонат (Na2CO3), преработва се в натриев хидроксид (NaOH), до получаване на бяла луга 
(БЛ) за производство на целулоза. Химическият калциев карбонат получен при 
каустизацията се отделя от Бялата луга, промива се и се подава в специална пещ под 
формата на гъста суспензия (шлама), за да се регенерира варта. 

2. Предназначение и функция на варови пещи в целулозно – хартиената 
промишленост 

Варовите пещи се използват за преобразуване на шлам в регенерирана негасена вар за 
повторно и използване в процеса на регенерация в заводите за производство на целулоза и 
хартия. Реакцията на каустизация е утаяване на CаCO3, който е отделен от лугата и промит 
за отделяне на остатъчните алкали. Получената шлама се подава във въртяща пещ където 
се подсушава и подгрява от изгорелите газове от горелка в противоположния край на пещта. 
При достигане на температура от 1000 до 1200 оС, в зоната на изпичане, шламата се 
разгражда до CaO и CO2.  Полученият CaO е негасена вар, която се използва при процеса 

каустизация. 

 

Фиг. 2 Варова пещ 
 

Регенерирането на варта от карбонатната утайка се извършва в наклонена въртяща се 
пещ, състояща се от цилиндричен корпус, захранваща глава, разтоварваща глава, основно 
и спомагателно задвижване. Корпуса на пещта е изработен от заварени един за друг 
стоманени листове, а отвътре той е облицован с огнеупорни материали. В първите 20 метра 
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от захранващата глава зидарията е огнеупорен бетон, а останалата част е облицована с 
шамотни и алумо-силикатни тухли. Условно пещта може да се раздели на три зони: 

 Зона на изсушаване на карбонатната утайка - в нея се извършва отделяне на влагата от 
материала. 

 Зона на подгряване - в нея се осъществява подготовката на материала за изпичане и 
началото на термичната дисоциация. 

 Зона на изпичане - в нея се извършва ендотермичната реакция на дисоциране на 
калциевия карбонат до калциев окис и въглероден диоксид. 

    СаСО3 → СаО + СО2↑ - 177.82 kJ 

Фиг. 3 Принципна схема на варова пещ 
 

В началото на пещта в участък от 12 метра е разположена верижната зона. 
Предназначението й е непрекъснато да разбърква постъпващия в пещта шлам , така че да 
не се образуват буци вследствие на слепването му. Тя представлява система от вериги, 
разположени спираловидно и подредени по строго определено схема. Отвън на корпуса на 
пещта са монтирани четири бандажа, всеки от които е опрян на две опорни ролки, за 
предотвратяване на радиални измествания на корпуса. Освен това втори бандаж е снабден 
и с две аксиални ограничителни ролки за предотвратяване измествания в посока към 
захранващата или разтоварващата глави. Корпусът на пещта се привежда във въртене 
посредством електрозадвижване с регулиране броя на оборотите, редуктор и открита зъбна 
предавка, чрез която при аварийно спиране на основното задвижване, пещта се привежда 
във въртене от спомагателно задвижване. На „студения край” на пещта е монтирана 
прахоулавяща камера, в която се улавят тежките фракции на увлечените с димните газове 
частици вар. През прахоулавящата камера преминава винтов транспортьор(шнек) за 
захранване на пещта с шлам. Димните газове се изтеглят с вентилатор за димни газове, 
като преди да се изпратят в атмосферата преминават през електрофилтър. Уловените от 
електрофилтъра частици се връщат обратно в пещта посредством транспортна система 
състояща се от два шнека, въздушна клапа и верижен елеватор. Под прахоулавящата 
камера е разположен т. нар. циклон, в който тангенциално се подава свежа вода, увличаща 
тежките частици вар. Към горещия край на корпуса е присъединена разтоварващата камера, 
към която е монтирана  газо-мазутна горелка тип LBÖ900L, а също и въздухопроводите за 
първичен и вторичен въздух. Газо-мазутната горелка се състои от пилотна и основна  
горелка.  

3. Параметри на варова пещ 
Най-важните проектни параметри на варовата пещ в „Монди Стамболийски”-ЕАД са 

представени в табл. 1. Там се вижда, че температурата на изходящите димни газове 
надвишава 250 0С [1]. Очевидно настоящата работа на пещта е съпроводена с 
изхвърлянето на значителни количества топлина в атмосферата и е необходимо да се 
предприемат мерки за подобряване на нейната енергийна ефективност.  
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Таблица 1 

 Данни за варовата пещ 

Производителност 90 т/ ден 

Разход на гориво – природен газ 1000 м3 

Температура на въздуха за горене 80оС 

Температура на изходящи димни газове 260 оС 

Съдържание на кислород 8.2 vol.% 

Температура в зоната за изпичане 1000 – 1200 оС 

Плътност на карбонатен шлам 1.250-1.350 г/ см3. 

Сухост на карбонатен шлам 70-75%. 

Съдържание на активен СаО в регенерирана вар 84% 

Съдържание на СаСО3 в регенерирана вар 1-1,8%. 

 
Както бе посочено по-горе, от съществено значение за избора на технологията за 

преобразуване на отпадната топлина в елекроенергия е размера на инсталацията. С оглед 
на това по-долу е представена една приблизителна оценка на топлинния потенциал на 
изходящите от пещта димни газове.   

4.  Определяне на отпадната топлина  от варовата пещ 
За да се оцени топлинния потенциал на изходящите от пещта димни газове е 

необходимо да се знае техния дебит и енталпия. С настоящото изследване се цели да се 
определи приблизителния размер на отпадната топлина с оглед подбиране на подходяща 
технология за нейното преобразуване в електроенергия. С оглед на това се приема че на 
този етап е достатъчно да се пресметнат дебита и енталпията на димните газове получени 
при изгарянето на природен газ в горелката на пещта. Един по-презицен подход изисква да 
се вземат в предвид  и водните пари и въглеродния диоксид които се получават при 
изпичането на калциевия карбонат, но това ще бъде направено в един по-следващ етап. 

По общоприетата методика обемите на въздуха и на продуктите на горене сe изразяват 
в кубични метри при нормални условия(00С и 760 mmHg) за 1 куб. метър газообразно гориво 
(природен газ) [2]. Същото се отнася и за енталпиите на продуктите на горене. По-долу в 
табл. 2 са показани резултатите от пресмятанията. След пресмятане на теоретичният обем 
на продуктите на горене, са изчислени теоретичният обем на газовете Vr

o и пълният обем на 
газовете Vr. Енталпията на теоретично необходимия за горенето обем въздух, определена 
при температурата на газовете се изчислява по следната формула: 

3/.. mkJCVH в
oо

в  .                                                          (1) 

Енталпията  на димните газове получена при пълното изгаряне на 1 m3 гориво: 

  3/.1 mkJННH о

В

о

ГГ   .                                                  (2) 

Пресмятане на  eнталпията на изходящите газове: 
Hизх.г = Vг . Cв . 𝜗 , kJ/m3 .                                                      (3) 

Мощност на топлинния поток на изходящите газове от варова пещ, респ. на входа на 
утилизиращото устройство: 

Nвх  =  Hизх.г..Gгаз ,kW.                  (4) 
С аналогични зависимости се пресмята и мощността на топлинния поток на изходящите 

газове от утилизиращото устройство Nизх. В табл. 2 са представени резултати за варианти, 
при който димните газове от варова пещ ще се охлаждат до температура 800С или до 1400С. 

В случая когато димните газове ще се охлаждат до 800С мощността на утилизирания 
топлинен поток  ще се равнява на разликата от топлинните мощности на входа и изхода от 
утилизиращото устройсво, респ. 1218 kW, а във втория случай на 812 kW. 
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Таблица 2 

Пресмятания за параметри на изходящи димни газове 

V0 9.6 m3/m3 

Qi
r 33 737 kJ/m3 

V Ro2 1.01 m3/m3 

V0
H2O 2.15 m3/m3 

Vo
N2

 7.6 m3/m3 

Vr
o 10.76 m3/m3 

Vr 18.18 m3/m3 

HB
o 936.9 KJ/m3 

Hr
o 3708 kJ/m3 

Hr 8393.3 kJ/m3 

Hизх. газове 6333.9 kJ/m3 

N вх 1759.4 kW 

Н изх. газове изход 1948,8 kJ/m3 

N80 изх 541.4 kW 

N140 изх 947.4 kW 

 
Възможни решения, за утилизация на отпадната топлина от варовите пещи в 

целулозно-хартиената промишленост 
1. Оползотворяване на димни газове от варова пещ чрез използване на котел – 

утилизатор 
Котел-утилизатора е парогенератор използващ отпадната топлина. Съществуват 

хоризонтални и вертикални котел-утилизатори. Погледнат като един голям топлообменник 
КУ е противотоков топлообменник, това означава, че димните газове постъпват от долната 
или предната част, а подхранващата вода постъпва от горната или задната част, фиг. 4. По 
този начин температурните разлики между подгряващия и подгрявания флуид се 
минимизират като така се намалява температурното натоварване на топлообменниците и се 
увеличава техният експлоатационен период. 

 
Фиг. 4 Принципна схема на котел утилизатор 

1. Вход на КУ по газова страна; 2. Паропрегревател; 3. Изпарител; 
4. Економайзер; 5. Изход на КУ по газова страна; 6. Барабан 
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Подхранващата вода влиза през економайзера 4 и след подгряване до температура 
близка то точката на насищане постъпва в барабана 6, от там се насочва към изпарителя 3. 
В изпатителя се осъществява фазов преход на по-голяма част от водата, след него 
образуваната пароводна смес постъпва в отново в барабана, където водата се сепарита от 
парата и тя се насочва към паропрегревателя 2 и от там прегрятата пара постъпва в парна 
турбина. Ако към КУ се подава подх. вода с температура 700С, пресмятането на неговия 
енергийния баланс показва че с наличната топлина на димните газове (изчислена по-горе и 
равнавяща се на 1218 kW) може да се произведе суха наситена пара с налягане 5.5 Bar  и 
дебит 1783 kg/h. Това количество е твърде малко за да може с него да се организира 
ефективно производство на ел. енергия.  

2. Оползотворяване на димни газове от варова пещ чрез Органичен цикъл на 
Ренкин (ORC) 

Сред най-широко използваните решения в тази насока се явява цикълът на Рeнкин с 
органична течност (Organic Rankine Cycle). Една от причините е, че основните елементи на 
системата са същите, както при конвенционалното производство на пара, фиг. 5.  

 
Фиг. 5 Принципна схема на ORC 

 
Разликата е в работния флуид, който при използването на цикъл на Ренкин е органична 

течност, характеризираща се с по-ниска температура на кипене от водата и позволяваща да 
се намали температурата на изпарение. Основно предимство на тези флуиди е 
възможността те да бъдат използвани при температури по-ниски от 400°С и че не е 
необходимо да бъдат прегрявани. Характеризират се с по-голяма молекулна маса от 
водата, което води до по-бавно въртене на турбината и по-ниско налягане и ерозия на 
металните части и перките. Използването на подобни флуиди е познато като цикъл на 
Ренкин с органична течност. Органичният цикъл на Ренкин е добре познат и широко 
разпространен метод за производство на енергия, в повечето случаи в приложения, 
използващи биомаса или геотермална енергия. В зависимост от използваната органичната 
течност, за протичане на цикъла и производство на електроенергия може да се използва 
отпадна топлина с температури от порядъка на 70 – 80°С. При тези ниски температури 
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парният цикъл би бил неефективен поради големите обеми пара с ниско налягане. Няколко 
органични течности се считат за подходящи за оползотворяване на отпадна топлина с 
температура в диапазона от около 70°С до към 500°С. Сред тях са фреонът, толуолът, 
амонякът и други. По-голямата молекулна маса на тези течности рефлектира в по-малки 
потоци и съответно в по-малки размери на системата. Също така дава възможност за 
достигане на висока ефективност от турбината от порядъка на 80%.  

Нетният електрически к.п.д. на органичния цикъл на Ренкин е от порядъка на 17†18 %. 
Наличната топлина, която може да се предаде към Изпарителя (по фиг. 5), от изходящите от 
варовата пещ димни газове бе изчислена по-горе и се равнява на 812 kW. При посочения 
к.п.д. на цикъла произвежданата електрическа мощност ще бъде 142 kW.  

Изводи 
В настоящия доклад бе извършен анализ на работа на варова пещ в целулозно – 

хартиено производство. Констатирано бе, че експлоатация и е съпътствана с отделянето на 
значителни количества отпадна топлина, която под формата на горещи димни газове се 
изхвърля в околната среда. След извършени топлинни пресмятания на обемите на въздуха 
и на димните газове, бе оценена топлинната мощност на изходящите газови потоци. 
Предложена бе схема за използване на отпадна топлина чрез преобразуването й в 
електрическа енергия с органичен цикъл на Ренкин, както и използването на топлината на 
изходящите димни газове за производство на прегрята пара чрез котел – утилизатор. 
Оптимизацията на параметрите на разглежданите варианти и обосновка за тяхната 
приложимост ще бъде предмет на по-нататъшни изследвания.  
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Експериментално определяне на топлината на адсорбция на въглероден 
диоксид от зеолит от въглищна пепел 

 
Деница Згурева, Силвия Бойчева, Асен Асенов 

 
Специфичната топлина на адсорбция на въглероден диоксид от зеолит тип FAU, 

синтезиран чрез алкална конверсия на въглищна пепел, е  определена експериментално в 
окомплектована за целта на изследването лабораторна установка. Специфичният 
топлинен капацитет на изследвания материал е измерен калориметрично в 
температурния интервал  30–120 °С. Изследвана е динамиката на температурния 
профил в системата CO2/зеолит в условия на адсорбция. Измерената максимална 
диференциална температурна разлика (∆Tmax) при екзотермичния процес на физична 
адсорбция е 32.88 °C. Изчислената специфична топлина на адсорбция в изследваната 
система е: -36.83 ± 1.84 kJ/kg.  
 

Ключови думи: зеолити от летяща пепел, въглеродни емисии, адсорбция, топлина на 
адсорбция 
 

Experimental studies on the adsorption heat of CO2 onto fly ash zeolite 
 

Denitza Zgureva, Silviya Boycheva, Asen Asenov 
 

The specific heat of carbon dioxide adsorption onto zeolite of FAU type, which is synthesized 
by alkaline conversion of coal ash, was experimentally determined in a laboratory set 
accomplished for the purposes of the investigation. The specific heat capacity of the studied 
material was measured in the temperature range 30-120 °C. The dynamic of the heat profile in the 
system CO2/zeolite was studied under adsorption conditions. The maximal differential thermal 
difference (∆Tmax) measured at the exothermal physical adsorption process is 32.88 °C. The 
specific adsorption heat in the investigated system was calculated of the order of -36.83 ± 1.84 
kJ/kg.  
 

Key words: fly ash zeolites, carbon emissions, adsorption, heat of adsorption  
 

Въведение 
Един от основните световни проблеми през последните десетилетия е глобалното 

затопляне, причинено от нарастването на концентрацията на парникови газове (ПГ) в 
атмосферата и свързаните с него природни катаклизми [1]. От всички ПГ, въглеродният 
диоксид (CO2) се емитира в най-големи количества  от индустриалната дейност и е с най-
голям дял в парниковия ефект [2].  

Понастоящем приблизително 85 % от производството на енергия в света е в 
топлоелектрическите централи (ТЕЦ), изгарящи органични горива: въглища, мазут и 

природен газ, които са източник на 40 % от общите емисии на CO2, като с най-голям дял са 
въглищните централи [3]. Това налага през последните години интензивно да се 
разработват технологични решения за ограничаване освобождаването в атмосферата на 
СО2 от горивните процеси. Технологиите за намаляване на емисиите от CO2 се развиват в 
три направления с индустриална перспектива: улавяне преди горивния процес, 
модифициран горивен процес и следгоривно улавяне. Важен аспект в решаването на 
технологичното предизвикателство е технико-икономическото обезпечаване на процесите 
по сепарация на СО2 [4]. Наличните икономически оценки, доказват, че себестойността на 
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електроенергията, произведена в ТЕЦ със следгоривна система за улавяне на CO2, е 
значително по-ниска от тази на ТЕЦ с улавяне преди горивния процес [3], което е 
предпоставка за усиленото усъвършенстване на тази технология и прилагането й към 
съществуващи централи. Улавянето на CO2 след горивния процес се основава на 
сепарацията на CO2 от потока димен газ, напускащ пещната камера на енергийния 
парогенератор, и концентрирането му в чист поток – Фигура 1. В съществуващите ТЕЦ за 
осъществяване на горивния процес се използва въздух, като отпадните димни газове са с 
налягане близко до атмосферното и съдържат CO2 в концентрации 10-15 vol. %. Налични са 
и се разработват различни вариантни решения за улавяне на CO2 след горивния процес, 
основаващи се на процесите: физична и химична абсорбция, адсорбция и мембранна 
сепарация, като най-перспективна е физичната адсорбция.  

 

 
Фигура 1. Принципна схема на технология за улавяне на CO2 след горивния процес 

 
Процесът на физична адсорбция се състои в адхезирането на молекулите на газа чрез 

Ван дер Ваалсови сили върху повърхността на твърдо тяло (адсорбент). Поради слабите 
сили на взаимодействие между адсорбента и адсорбата, процесът е лесно обратим 
(десорбция) чрез въвеждане на топлина или понижаване на налягането в системата, което е 
и основно предимство на този подход. Съществена роля в системите за следгоривно 
улавяне на СО2, работещи на принципа на физичната адсорбция, има твърдофазният 
адсорбент. Синтетичните високопорьозни зеолитни материали са широкоизследвани 
сорбенти за сепарация на СО2 от газови потоци [5]. Разработването на нови сорбентни 
материали чрез оползотворяване на твърдофазни отпадъци, например чрез синтезa на 
зеолити от летяща пепел (ЛП), би подобрило процеса, от гледна точка на икономическа 
ефективност и екологичност.  

Физичната адсорбция е екзотермичен процес, при който една част от повърхностната 
енергия се превръща в топлина, т.нар. енталпия на адсорбция (ΔH) [6]. Адсорбцията 
протича спонтанно, ако e изпълнено условието ΔG<0, а при ΔG=0 се установява равновесие. 
Количественото определяне на топлината на адсорбция може да стане експериментално с 
микрокалориметричен анализ или чрез пресмятане на изостерична топлина по уравнението 
на Clausius–Clapeyron [7]. Количеството топлина, което ще се генерира от процеса на 
физична адсорбция, е от съществено значение, както за оразмеряване на промишлена 
инсталацията, така и се явява полезен енергоизточник за осъществяване на вторични 
топлинни процеси. Топлината на адсорбция зависи както от природата на адсорбента и 
адсорбата, така и от условията на протичане на реакцията.   

Целта на настоящото изследване е да се определи специфичната топлина на адсорбция 
в системата СО2/зеолит от ЛП чрез измерване на специфичния топлинен капацитет на 
адсорбата и температурната динамика в системата газ-твърдо тяло.    

Апаратура и експериментални процедури 
На изследване е подложен синтетичен зеолит от FAU тип, получен чрез двустъпална 

конверсия на ЛП от „Ей и Ес Гълъбово“ по процедура, описана подробно в предишни наши 
публикации [8].  

За определяне на енталпията на адсорбция (Hads) е приложен лабораторен подход на 
директното измерване на повишението на температурата (∆Т) при екзотермичния процес - 



 

76  Научна конференция ЕМФ 2016 
 

 

Фигура 2. Прахообразна проба с маса 1.4 g от пепелния зеолит, накален предварително при 
260 °С в поток от He в продължение на 2 h за освобождаване на адсорбираната влага, е 
заредена в стъклена лабораторна адсорбционна колона. За измерване на диференциалната 
температурна разлика в обема на прахообразния образец е поставен термоелектрод на 
термодвойка NiCr-Ni. Константата на термодвойката е C=41 μV/°C, а грешката на измерване 
± 4 °C в температурния диапазон 0-400 °С. В обема на образеца се подава газообразен СО2 
с постоянен обемен разход 30 ml/min. Газовата линия, по която постъпва аналитичният газ и 
лабораторната адсорбционна колона, се термостатират при 25 °С.  Експериментът е 
проведен с продължителност 15 min, като в реално време в интервал от 1 s се записва 
сигнал, подаван от топлия термоелектрод към следящо устройство микроволтметър MS 82-
12. Вторият термоелектрод е поставен при стайна температура, измервана от цифров 
термометър. Микроволтметърът отчита разликата в напреженията, подавани от двата 
термоелектрода. 
 

 

Фигура 2. Експериментална установка за определяне топлината на адсорбция 
в системата СО2/зеолит от ЛП 

 
За прецизното определяне на специфичния топлинен капацитет (Сp) на зеолита от ЛП са 

проведени експериментални изследвания с диференциална сканираща калориметрия (DSC) 
с апарат Instrument Perkin Elmer Thermal Analysis  DDSC 7. Измерванията са проведени в 
температурния интервал 30-120 °С в среда на инертен газ N2, след предварително 
накаляване на образеца при температура 370 °С за освобождаване на хигроскопичната 
влага и адсорбираните атмосферни компоненти.  
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Резултати и дискусии 
Получените данни за диференциалното напрежение, се преобразуват в диференциална 

температура, на база на статичната характеристика на термодвойката NiCr-Ni, като 
резултатите са показани на Фигура 3. 

От динамичната характеристика се регистрира силен екзотермичен процес, който 
започва след 25 s от началото на експеримента. Екзотермичният пик достига максимална 
стойност на 95 s, като максималната температурна разлика, отчетена от термограмата е 

ΔTmax = 32.88 °C. След 14 min, в системата отново се установява равновесие. Резултатите, 
получени от експерименталното измерване, показват повишаване на температурата в 
системата с по-висока скорост от тази на охлаждане до достигане на равновесно състояние.  
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Фигура 3. Екзотермичен ефект при адсорбцията на СО2 от зеолит от ЛП след 

термостатиране на системата при 25 °С 
 

В затворената система твърдо тяло-газ, количеството топлина, отделена в резултат на 
физичния процес, се определя по нарастването на температурата, от следния израз: 

TmCTmCH gasgas
p

solidsolid
pads  ,       (1) 

където: solid
pC и gas

pC  са топлинните капацитети, съответно на адсорбента -зеолита от ЛП и 

на газообразния адсорбат - CO2, J/gK; 
solidm   и 

gasm са съответно масите на адсорбента и адсорбата, g; 
∆Т – повишението на температурата в системата, K. 
В уравнение (1) второто събираемо може да бъде пренебрегнато, тъй като стойността 

му е <<1, поради малката маса на адсорбата. В този случай изразът за определяне на Hads 
добива вида: 

TmCH solidsolid
pads  .         (2) 
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В литературата са налични данни за стойността на специфичния топлинен капацитет 
(Cp) на FAU от чисти суровини [9], като за зеолити от ЛП, не са намерени резултати от 
изследвания на този параметър. Поради присъствието на примеси от изходната ЛП в 
резултантния материал, се очакват различни стойности на този параметър при зеолитите от 
ЛП в съпоставка с референтен FAU. Получените резултати от експерименталното 
определяне на специфичния топлинен капацитет са представени на Фигура 4.  
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Фигура 4. Специфичен топлинен капацитет на пепелен зеолит със структура FAU 
 

Hads определена, от стойността Cp=1.12 ± 0.06 J/gK, измерена при температура 40 °С и 
експериментално определената температурна разлика ∆Т=32.88 °С и масата на адсорбента  
при условията на измерване, е Hads = -51.56 J, или специфичната топлина на адсорбция в 
системата пепелен зеолит - СО2 е Hads* = -36.83 ± 1.84 kJ/kg.   
 Заключение 

Проведените експериментални изследвания върху топлината на адсорбция в системата 
зеолит от ЛП-СО2 показват силна екзотермичност на адсорбционния процес. Cпецифичната 
топлина на адсорбция в системата пепелен зеолит - СО2, определена от резултатите, 
получени за специфичния топлинен капацитет на зеолита от ЛП със структура FAU и 
повишението на термпературата при адсорбционния процес, е Hads* = -36.83 ± 1.84 kJ/kg. 
Изследвана е температурната зависимост на специфичния топлинен капацитет на зеолита 
от ЛП в интервала 40-120 °С.  За първи път се съобщават количествени данни за термични 
характеристики на зеолити от въглищна пепел и за топлинния ефект на процеса при 
прилагането им като адсорбенти на СО2, които ще послужат при симулационни 
експерименти на инсталации за след горивно улавяне на въглеродни емисии.  
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Радиометрично измерване на плътност 
 

 Мариела Младенова, Асен Асенов 
 

В доклада са представени безконтактният метод за измерване на плътност чрез 
използване на радиационни сензори, принципът на действие на гама-плътномерите, 
както и отделните компоненти от системата източник – детектор, заедно с 
характеристиките им. 

 
Ключови думи: измерване, радиоактивност, плътност, източник, детектор 
 

Radiometric density measurement 
 

Mariela Mladenova, Asen Asenov 
 
In the report are presented non-contacting density measurement method via radiometric 

sensors, the gamma-ray densitometer measuring principle and the source - detector system 
components with their characteristics. 

 
Key words: measurement, radioactivity, density, source, detector 
 

Въведение 
Днешните тенденции в развитието на измервателните прибори са свързани с 

опростяване на включването и калибрирането им, както и надеждното измерване, нужно за 
качествено управление на технологичните процеси и безопасната експлоатация на 
съоръженията. За удовлетворяване на тези изисквания с бързи темпове навлизат 
радиометричните безконтактни методи за измерване. Този тип измерване е основано на 
радиоактивността. А използваните уредите се наричат радиационни сензори.  

Защо радиометрично измерване? 
Измерването с радиационни сензори е безконтактно, което не налага ограничения на 

измерваната среда. За разлика от много други измервателни методи,  при радиометричния 
метод може да се гарантира надеждно измерване дори и при екстремални условия – високи 
температури, високо налягане, токсичност, корозионни среди и др.  

Лесното инсталиране на сензорите е също едно от предимствата им. Фактът, че не е 
нужен контакт с измерваното вещество, дава възможност те да бъдат поставени както на 
новостроящи се инсталации, така и на съществуващи вече такива.  

Благодарение на предимствата си, радиометричният метод за измерване намира все 
по-голямо приложение и е един от предпочитаните методи за измерване на процесните 
характеристики в различни производства на химическата промишленост, нефто- и 
газодобивната промишленост, хранително-вкусовата промишленост, фармацевтичната 
промишленост, обработка на отпадъчни води, производството на енергия и др. 

Гама-плътномери 
Гама-плътномерите се използват за измерване на плътност на течности, както и на 

смеси от течности и твърди частици, движещи се по тръбопроводи. Подходящи са и за 
специфични флуиди като пулпове и суспензии. 

Класическите методи обикновено изискват контакт с контролираната среда, което 
затруднява технологичния процес и не позволявя автоматично регуриране на плътността в 
определени граници. Този проблем е решен чрез използването на радиацинни плътномери. 
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Радиационният плътномер се състои от точков източник, 
поставен в защитен контейнер и детектор, състоящ се от 
сцинтилатор, фотоелектронен умножител (ФЕУ), делител на 
напрежение и електронна част.  

За да бъде адаптирана към различни характеристики на 
работната среда, системата се използва със съответен 
хардуер и софтуер. 

Принципът на измерване на гама-плътномера се 
основава на излъчване на гама лъчи от източника, които 
отслабват при преминаването им през тръбопровода и 
пролъчваната среда. Детекторът, разположен от другата                   
страна на тръбопровода отчита това отслабване. Степента 
на затихване зависи основно от плътността на измерваната 
среда, минаваща през тръбопровода. При по-голяма 
плътност, детекторът отчита по-малка мощност на дозата.  

  Фиг. 1 Гама-плътномер 

По този начин може да бъде определена 
плътността, без да е необходим контакт с 
измерваната среда.  

Принципът на измерване се основава на 
закона за отслабване на интензивността на 
йонизиращите лъчения при преминаването им 
през веществото (Фиг. 2). [1] 

Степента, до която тя се намалява е в за- 
висимост от геометрията на съда/тръбата и от 
плътността на продукта. 

Фиг. 2 Принцип на измерване на гама-плътномер                          

    

    
       (           )  ,                                                    (1) 

където: 
μ – линеен коефициент на отслабване; 
I – импулс [c/s]; 
ρ – плътност на средата; 
D – вътрешен диаметър на тръбата. 
Радиационният плътномер може да бъде инсталиран  под ъгли 90о, 45о и 30о, както и на 

различни съдове. Инсталирането зависи от геометрията на тръбопровода, желаната точност 
на измерване и някои икономически аспекти. 90о инсталиране е идеално за тръби с голям 
диаметър, при което може да се използват източници, които са слабо активни, тъй като 
гама-лъчите ще изминат по-малък път. 45о и 30о инсталиране е подходящо при малък 
диапазон на измерване за да се постигне висока точност. Поставянето на плътномера на S- 
и U-образни тръби се инсталира при малки диаметри и малки разлики в плътностите. [2] 

       
45о / 30о разположение    S- / U- образна тръба             Измерване на плътност в съд 

Фиг. 3 Разположение на системата източник – детектор 
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Източници и защитни контейнери 
При радиационните плътномери се използват източници на гама лъчи. Най-често 

използваните радионуклиди са Cs137 и Co60, но също така приложение намира и Am241. [2]  

Таблица 1 
Използвани източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) 

Изотоп Енергия 
Период на 
полуразпад 

Приложение 

Cs137 660 keV ~ 30 години При стандартни геометрии 

Co60 1200 keV ~ 5 години 
При дебели стени на тръбопровода или 
големи разстояния 

Am241 60 keV ~ 430 години 
При измерване на  малки разлики в 
плътностите 

 
Трябва да се отбележи, че при процеса на радиоактивно разпадане се създава 

електромагнитна енергия, поради коята радиоактивността не може да се индуцира в други 
материали. Поради тази причина, гама източниците могат да се използват в хранително-
вкусовата промишленост. Разпадът на радионуклидите се изразява с период на полуразпад, 
което е времето, за което радиоактивността намалява наполовина. Co60 има период на 
полуразпад 5,3 години, което прави по 23% на година. Cs137 има период на полуразпад 30 
години с разпад 2,3% на година. А 432,6 години е периодът на полуразпад на Am241, което е 

0,14 % на година. [3]  
За избор на източник е важно материалът и дебелината на съда/тръбата, както и видът 

на измерваното вещество. Също така големината на източника зависи от желаната 
прецизност на измерването и желаното време за реагиране на системата.       

За постигане на високо ниво на безопасност се извършва двойно или тройно 
капсуловане на източника (фиг. 4).          

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 4 Конструкция на източник               Фиг. 5 Конструкция на  защитен контейнер                                                                                             

Поради  излъчването  на гама лъчи във всички посоки,  близо до източника може да има 
дозово натоварване. За да се избегне рискът за здравето на работещите, източниците на 
йонизиращи лъчения се поставят в защитни контейнери (фиг. 5). 

Защитните контейнери се изработват от олово, неръждаема стомана или волфрам. За 
безопасно транспортиране и монтаж, контейнерът може да бъде напълно затворен, така че 
да се предотврати нежелано облъчване. За стартиране на измерването се отваря тесен 
канал, през който гама лъчите се насочват към детектора. Осигуряване на защита от 
произволно отваряне и затваряне се осъществява чрез поставяне на катинар.                                       

Големината на контейнерите зависи от активността на използвания източник (фиг. 6). 
Критерият е мощността на дозата да бъде по-малка от 7,5 µSv/h, измерена на 0,3 m 
разстояние от източника. [1] 
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Фиг. 6 Видове защитни контейнери 
Детектори  
Детекторите на йонизиращи лъчения са предназначени да регистрират не само 

наличието на радиация, но и да дават информация за енергията на частиците, тяхната 
траектория, скоростта и заряда им. Отдадената в работния обем на детектора енергия на 
лъчението се превръща в достъпен сигнал: регистриране на електричен импулс, светлина, 
фотографско изображение, звук. 

Главните характеристики на детекторите са: 
- Чувствителност – способността един детектор да даде определен сигнал за даден тип 

лъчение и енергия; 
- Реакция на детектора – връзката между енергията на лъчението и пълния заряд или 

амплитуда на импулса на изходящия сигнал; 
- Разделяне по енергии – най-важната характеристика на детекторите, чиято реакция 

зависи от енергията. За неговото определяне е необходимо да се измери спектър на 
моноенергетично лъчение. Разделянето се дава с пълната ширина на половината 
амплитуда на пика (полуширина или FWHM, което означава Full Width at Half Maximum). 

- Функция на реакцията – разпределението на импулсите по амплитуда (амплитудният 
спектър) от сигнал, получен при падане на моноенергетично лъчение върху детектора. 

- Времеви характеристики – време на реакция, мъртво време и възстановително време. 
Време на реакция е интервалът от време от влизане на лъчението в работния обем на 
детектора до формирането на сигнала. Времето след регистриране на частица, през което 
детекторът не е в състояние да регистрира следваща попаднала частица определя 
мъртвото време и ограничава скоростта на броене. За да се намали вредното влияние на 
мъртвото време, скоростта на броене не трябва да е много висока, и въпреки това при 
обработката на резултатите трябва да се направят корекции за мъртво време. Освен 
времето на реакция и мъртвото време, някои детектори (напр. гайгер-мюлеровите (ГМ) 
броячи) имат и възстановително време. Това е времето, за което се възстановява пълната 
амплитуда на импулса.  

- Ефективност – отношението на регистрираните от детектора частици към общият брой 
попаднали частици върху него. Ефективността зависи много съществено от вида на 
лъчението и работния обем на детектора. При подходящ избор на детектора според типа и 
енергията на частиците обикновено заредените частици се регистрират с близка до 100 % 
ефективност. За неутралните лъчения (фотони, неутрони), които само с определена 
вероятност предават енергията си на заредени частици, ефективността може да е едва 
няколко процента. За детекторите, чиято реакция зависи от енергията, е важно да се 
познава и т. нар. крива на ефективността, която дава изменението на ефективността за 
регистриране на пълната енергия на лъчението в зависимост от енергията. 

Видовете детектори са газоразрядни, кристални, трекови. За измерване на плътност се 
използват кристални детектори – сцинтилационни детектори. 

Сцинтилация се нарича появата на кратко изсветване в някои материали при попадане в 
тях на йонизираща частица. Сцинтилационният детектор има сравнителна простота, 
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Сцинтилатор ФЕУ 
Делител на 

напрежение 
Електроника 

сигурност, дълготрайност, висока ефективност за ᵞ-кванти, сигналът му зависи от енергията 

на частиците. Той се състои от сцинтилационен кристал (или друг вид сцинтилиращ 
материал), който е в оптична връзка с фотоумножител. Непосредствено към цокъла на 
фотоумножителя е монтиран делител на напрежение и често непосредствено след него има 
предусилвател (ПУ). Всички изброени елементи заедно с ПУ са затворени в непроницаем за 
светлина кожух, от който излизат само кабелите до високоволтовото захранване на ФЕУ и 
до спектрометричните блокове.  

    

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 7 Устройство на  сцинтилационен детектор 
1. Сцинтилатори 
Сцинтилаторът трансформира енергията на заредената частица в светлина (светлинен 

импулс – множество фотони, чийто брой е пропорционален на отдадената енергия). 
Съществуват няколко типа сцинтилационни материали: неорганични кристали, органични 
кристали,  органични течности, пластмаси, газове и стъкла. Механизмът на появата на 
сцинтилации в тези материали е различен. Появата на сцинтилации в неорганичните 
кристали се обяснява в рамките на зонната теория на твърдото тяло, докато изсветването 
на органични кристали, течности (вкл. пластмаси, стъкла) и газове се дължи на електронни 
преходи в молекулите на сцинтилатора. 

Най-широко приложение за регистриране и спектроскопия на ᵞ-лъчение намират 

неорганичните сцинтилатори и в частност кристалът NaI(Tl). При използване на NaI(Tl) 
сцинтилационният процес протича по следният начин: 

- Първият етап е превръщането на ᵞ-кванта в електрони; 

- Вторият етап е предаването на кинетичната енергия на електроните на средата. Тук се 
включват процесите на взаимодействие на електроните в кристала. Те постепенно се 
забавят, отдавайки енергията си чрез еластични удари, възбуждане и йонизация; 

- Третият етап представлява връщане на кристала в първоначалното му състояние чрез 
изсветване или сцинтилации и в този процес съществена роля играят примесните атоми на 
талия. 

Талият играе ролята на активатор, чиито атоми създават нива в забранената зона, 
наречени нива на активатора, и те могат да бъдат донорни или акцепторни. 

Органичните сцинтилатори използват свойството на някои ароматни въглеводороди да 
сцинтилират под действие на радиация. Тези съединения обикновено съдържат в 
молекулата си от един до няколко бензолни пръстена и  могат да образуват молекулни 
кристали. Органичните сцинтилатори се използват във вид на монокристали (антрацен, 
стилбен, нафталин), на течни разтвори (паратерфенил в толуол или ксилол) или като 
твърди разтвори (пластмаси от типа на полистирола). 

Сцинтилационният процес в органичните сцинтилатори се дължи на преходи между 
електронните нива в молекулата и затова не зависи от агрегатното състояние.  

Процесът на сцинтилация минава отново през три етапа: 

ᵞ 

 

p 
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- Първият етап е поглъщане енергията на лъчението с възбуждане на молекулите; 
- Вторият етап е пренасянето на енергия между молекулите; 
- Третият етап е излъчването на сцинтилационни фотони. 

В първия етап от сцинтилационния процес обаче молекулите не само се възбуждат, но и 
част от тях се разлагат. Това е причината светлинният добив да зависи от специфичните 
загуби на енергия и органичните сцинтилатори да са по-подходящи за регистриране на леки, 
а не на тежки заредени частици. 

В радиационните сензори, сцинтилаторите се избират според нужната големина на 
сцинтилиращия материал (табл. 2).[1]  

Таблица 2 
Граници на използване на NaI и пластмасов сцитнилатор 

Сцинтилатор 
Измервателен 

обхват 

Чувствителност за Cs
137

 

[(c/s) / (μS/h)] 

Чувствителност за Co
60

 

[(c/s) / (μS/h)] 

NaI                
50 1250 350 

Пластмасов 

 

 

200 2000 1000 

400 4000 2000 

800 8000 4000 

1200 1200 6000 

1600 1600 8000 

2000 2000 10000 

2. Фотоелектронен умножител (ФЕУ) 
Фотоелектронният умножител 

трансформира светлинния импулс в 
електрически. Свързването на 
сцинтилатора с ФЕУ става с помощта на 
силиконово масло, чийто коефициент на 
пречупване е избран така, че 
преминаването на светлина да е 
оптимално.  

Фотоелектронният умножител пред-
ставлява вакуумен уред, състоящ се от 
фотокатод (разположен отпред или 
отстрани), емитери (диноди) и анод 
(фиг.8). Попадналите светлинни кванти 
(фотони), през прозореца на ФЕУ, 
избиват фотоелектрони от фотокатода 
чрез външен фотоефект.             Фиг. 8 Конструкция на ФЕУ + Делител на напрежение 

Размножението на електроните става чрез последователно разположените диноди, 
образуващи динодна система. Коефициентът на умножаване варира от 106  до 1012. 
Електронното умножение се основава на вторична електронна емисия. Както фотокатодът, 
така и динодите в един фотоумножител са изработени от материал с малка отделителна 
работа за електроните. Всеки електрон, паднал върху първия динод, предизвиква отделяне 
на средно 4 нови електрона от него, които от своя страна се ускоряват към следващия 
динод. Следователно усилването за система от N динода  е 4N.   

Необходимото напрежение  между всеки два последователни динода се получава чрез 
делител на напрежение. Делителя осигурява необходимото разпределение на потенциала 
на електродите на ФЕУ от общ източник на високо напрежение (ВН). Може да се работи със 
заземен анод (-ВН) и заземен фотокатод (+ВН). Във втория случай шумовете са по-малко.                         

Анодът, разположен в края на фотоелектронния умножител, събира избитите 
фотоелектрони като изходен сигнал.                                                                      
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Фотоумножител за даден сцинтилатор се подбира по спектралната му чувствителност, 
която трябва да съвпада със спектъра на излъчване на сцинтилатора. Чувствителността на 
ФЕУ зависи от динодната система. Има 7 типа динодни системи, използващи се днес. 
        а) Кръгов тип – обикновено се използва за ФЕУ със страничен прозорец. Главните 
характеристики на този тип динодна система са компактност и бързо време за реакция (фиг. 
9а); 
      б) Четвърт цилиндричен тип – използва се при ФЕУ с прозорец, разположен отпред. Този 
тип е относително прост, но при някои приложения времето за реакция е по-голямо (фиг. 
9б); 
      в) Линейно-фокусиран тип – има изключително бързо време за реагиране и е 
широкоизползван при ФЕУ с разположен катод отпред, където времевата разделителна 
способност и линейният импулс са изключително важни (фиг. 9в); 
       г) Тип венецианска щора – има голяма динодна площ и е използван за ФЕУ с голям 
фотокатод, при което се получава силен изходен сигнал. Този тип се използва когато 
времето за реакция не е от първостепенна значимост (фиг. 9г); 
       д) Мрежест тип – има структура от фини мрежести електроди подредени в 
непосредствена близост. Този тип осигурява висока устойчивост срещу магнитни полета, 
както и голям линеен импулс. В допълнение, има позиционна чувствителна способност 
когато се използва с няколко анода (фиг. 9д); 
       е) Тип микроканална платка – тънък диск, състоящ се от милиони микро канали, 
прилепени един до друг. Всеки канал действа като независим ФЕУ.  Този тип има много по-
бързо време за реакция, отколкото другите динодни системи. Също има висока устойчивост 
срещу магнитни полета и двумерно детектиране, когато се използват няколко анода 
(фиг.9е); 
       ж) Канален тип  - скоростта му е по-голяма от останалите, поради близко разположените 
диноди. Подходящ е за по-чувствителни измервания (фиг. 9ж). 

 
   а)      б)           в)          г) 

                               
                 д)           е)                       ж) 

Фиг. 9 Видове динодни системи 
3. Електронна част 
Импулсите от фотоумножителя се предават на входа на предусилвателя (обикновено 

емитерен повторител), чиято роля е не да увеличи амплитудата им, а да измени импеданса 
и съответно мощността на импулса, за да не се получи затихване на сигнала по 
коаксиалните кабели до следващото стъпало – линейния импулсен усилвател (ЛИУ). 
Изходящите от него импулси се подават за анализ на едноканален амплитуден анализатор 
(ЕАА), представляващ диференциален дискриминатор, който изработва на изхода си 
стандартен импулс само тогава, когато амплитудата на входния импулс се намира между 
две зададени стойности. Разликата между тези стойности (във волтове) се нарича прозорец 
на амплитудния анализатор. Чрез хеликоидален потенциометър (хелипот) амплитудният 
прозорец може да се мести по скалата на амплитудите, без да се мени неговата ширина. 
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Изходящите от дискриминатора импулси  се подават на електронен преброител с таймер за 
регистриране (ПрТ).  

Обикновено спектърът се представя във вид на хистограма: енергията по абсцисната ос 
е разделена на интервали с ширина ΔЕ, наречени канали. В едноканалния амплитуден 
анализатор (ЕАА) това е ширината на прозореца. Спектърът представлява брой събития с 
енергия от Е до Е + ΔЕ. В многоканалния амплитуден анализатор (МАА) ширината на канала 
е фиксирана с броя на каналите, които може да са 128, 256, 512, 1024 или 4096 (2n с n = 7, 
8, 9, 10 или 11), в зависимост от точността, с която трябва да се изследва лъчението и 

неговият вид. При анализ на ᵞ-лъчение с много линии (стотици) е необходимо да се 

използва максимално възможния брой канали (4096), а при анализ на прост ᵞ-спектър, 

съдържащ само няколко ᵞ-линии, може да се работи и с 128 канала. За разлика от 

едноканалния анализатор, с който  се измерват импулсите с дадена амплитуда канал след 
канал, анализът с многоканалния анализатор се извършва едновременно за всички 
амплитуди, като всеки канал има своя памет, в която постъпват импулсите един след друг. 
На осцилоскопа на този анализатор може да се види непосредствено натрупването на 
импулсите с времето във всеки канал. При наличие на аналогово-цифров преобразувател 
(АЦП) и интерфейс, анализът може да се извършва и в други външни компютри.  

Заключение 
Освен представеното измерване на плътност, безконтактни радиометрични измервания 

могат да бъдат използвани и за: 
- Влага и суха маса; 
- Ниво и нивосигнализиране; 
- Концентрация и др. 

Чрез разработването на радиационните сензори развитието на измервателните прибори 
достига много високо ниво. Надеждното и качествено измерване на процесните 
характеристики, без да е необходим контакт с измерваната среда, правят този тип сензори 
един от най-предпочитаните.  
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Влияние на вида на свежото гориво и периода на отлежаване върху актинидния 
състав на отработено гориво от реактори с вода под налягане 

 
Ивайло Найденов, Калин Филипов 

 
В настоящето изследване е анализирано влиянието на вида на горивния цикъл и 

времето за отлежаване на ОЯГ върху изменението на концентрациите и изотопните 
състави на плутония и минорните актиниди в няколко вида уранови и уран-плутониеви 
горива за реактори с вода под налягане. Отделено е внимание на изменението на 
концентрациите на минорните актиниди.  

 
Ключови думи: плутоний, отработено ядрено гориво, минорни актиниди, MOX 
 

Impact of fresh fuel type and cooling time on PWR spent nuclear fuel’s actinide 
composition 

 
Ivaylo Naydenov, Kalin Filipov 

 
In this article the impact of fresh fuel type and cooling time on plutonium and minor actinides’ 

concentrations and isotopic compositions variations in several types of spent PWR uranium and 
MOX fuels is analysed. Main focus is the change in minor actinides’ concentrations over time. 

 
Key words: plutonium, spent nuclear fuel, minor actinides, MOX 
 
Въведение 
Управлението на отработеното ядрено гориво е една от основните дейности в ядрения 

горивен цикъл като в допълнение е и най-продължителната – съхранението на отработеното 
гориво и/или високоактивните отпадъци продъжава десетилетия, а може да надвиши и 
столетие 1. Изборът на подходяща стратегия за управление на отработеното ядрено гориво 
зависи от множество фактори, един от които е неговият състав. В по-ранни анализи е 
изследвано влиянието на вида на свежото гориво и дълбочината на изгаряне върху състава 
на плутония и минорните актиниди в референтни и действителни ядрени горива в момента 
на извеждане на горивото от активната зона на ядрения реактор 2345. Поради факта, че 
голяма част от нуклидите, находящи се в отработеното гориво, са нестабилни, изотопният 
му състав се изменя с течение на времето. Това означава, че характеристиките на 
отработеното гориво ще се променят в течение на процеса на неговото управление – 
дългосрочно съхранение и/или радиохимична преработка. Поради тази причина е 
необходимо да бъде изследвано и влиянието на времето за отлежаване върху състава на 
отработеното гориво. Тъй като най-съществено влияние върху активността и 
енергоотделянето на отработеното гориво оказват нептуният, плутоният, америцият и 
кюрият 6, изследванията са насочени към определянето на техните концентрации и 
изотопни състави. 

Явления, водещи до изменението на изотопния състав на актинидите 
По време на работата на ядреното гориво в активната зона на реактора, в него протичат 

паралелно множество процеси. По отношение на получаването на актиниди от особено 
значение е възпроизводството на ядреното гориво, тъй като при него от уран-238 се 
генерира плутоний-239, от който след последователни неутронни захвати се получават и 
други по-тежки плутониеви изотопи. От своя страна тези нуклиди се явяват предшественици 
на редица изотопи на америция и кюрия. Друг съществен процес, влияещ на изменението на 
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актинидния състав, особено след извеждане на горивото от активната зона, е 
радиоактивният разпад на тези нуклиди. Тези явления са илюстрирани на 
трансмутационната схема на Фигура 1, a в  

Таблица 1 са систематизирани литературни данни за периодите на полуразпад на 
основни изотопи на нептуния, плутония, америция и кюрия. 

 

Фигура 1. Трансмутационна верига на основните актиниди 
при уран-плутониев горивен цикъл 7 

 
Таблица 1 

Периоди на полуразпад на основните актиниди 8 

 
T½, год. 

 
T½, год. 

np237 2,144.106 am242m 141,00 

pu238 87,70 am243 7370,00 

pu239 24 110,00 cm242 0,45 

pu240 6561,00 cm243 29,10 

pu241 14,29 cm244 18,10 

pu242 375 000,00 cm245 8500,00 

am241 432,60 cm246 4760,00 

 
Входни данни за извършения анализ 
За провеждане на изследването на отворен горивен цикъл (свежото гориво е уранов 

диоксид) са разгледани пет вида действителни горивни касети, използвани в руски (ТВС-М, 
ТВСА, ТВСА-12), западноевропейски (S14x14) и американски реактори (W17x17), които 
позволяват да се изследва широк обхват от ядрени горива с разнообразни проектни 
характеристики. Тези горива са използвани и при предходните анализи на изотопни състави, 
извършени в 4. Проектните характеристики на различните касети са показани в  

Таблица 2. Изследването е проведено с модула за пресмятане на изотопни състави 
ORIGEN, част от компютърния код SCALE6.1, разработен от Националната лаборатория 
„Оук Ридж“, САЩ 9. Разгледани са референтни ядрени реактори с брутна електрическа 
мощност 1000 MW, брутен термодинамичен коефициент на полезно действие на енергийния 
блок 32,6% и коефициент на използване на инсталираната мощност 85%. Анализиран е 
период на отлежаване на отработеното гориво от 300 год. като пресмятанията на 
изотопните състави, освен в крайната точка, са извършени и за няколко междинни периода 
– 0,1 год., 0,3 год., 1 год., 3 год., 10 год., 30 год. и 100 год. 
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Таблица 2 
Проектни характеристики на разглежданите горивни касети 4 

 
ТВС-М ТВСА ТВСА-12 S14x14 W17x17 

Обогатяване по 235U, % 4.31% 4.40% 4.95% 3.13% 4.80% 

Проектна дълбочина на 
изгаряне, MWd/tTM 

49 000 55 000 65 000 30 000 62 000 

 
За анализа на уран-плутониевите горива също са подбрани горивни касети, използвани 

в предходни анализи. В този случай са анализирани само касети S14x14 и W17x17, тъй като 
реакторите от типа ВВЕР-1000 не използват МОХ гориво. Изчисленията са проведени за два 
вида условни МОХ горива, с два различни изотопни състава на плутония. Този подход е 
възприет поради липсата на стандартен изотопен състав на уран-плутониевите горива. За 
всяко от двете горива са разгледани варианти с различна концентрация на плутония – 
съответно 5% и 7,23%, като се приема, че използваният обеднен уран е с концентрация на 
уран-235 от 0,3%. Тези горива са използвани и в изследванията, извършени в 5, a 
изотопният им състав е представен в Таблица 3. 

Таблица 3 
Изотопни състави на използваните уран-плутониеви горива 

 
MOX1 MOX2 

 
5.00% 7.23% 5.00% 7.23% 

238Pu 0.0460% 0.0665% 0.1280% 0.1851% 
239Pu 3.0910% 4.4696% 2.6580% 3.8435% 
240Pu 1.1100% 1.6051% 1.3870% 2.0056% 
241Pu 0.5480% 0.7924% 0.4760% 0.6883% 
242Pu 0.2050% 0.2964% 0.3510% 0.5075% 
238U 94.7150% 92.4917% 94.7150% 92.4917% 
235U 0.2850% 0.2783% 0.2850% 0.2783% 

 
Анализ на ураново гориво 
Получените резултати за концентрацията на плутония в петте разгледани типа горивни 

касети са представени в Таблица 4. От получените стойности очаквано се наблюдава, че 
концентрацията на плутония нараства с увеличаването на дълбочината на изгаряне. 
Изменението на концентрацията на плутония в ОЯГ с течение на отлежаването е 
илюстрирано на Фигура 2. От нея ясно се вижда, че видът на горивото оказва влияние само 
на масата на плутония, а изменението ѝ с времето се подчинява единствено на закона за 
радиоактивния разпад. 

Таблица 4 
Концентрация на плутония в отработеното гориво като функция на времето за отлежаване, kg/tTM 

Горивна 
касета 

0.10 0.30 1.00 3.00 10.00 30.00 100.00 300.00 

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

ТВС-М 11.86 11.85 11.79 11.64 11.21 10.53 10.04 9.84 

ТВСА 12.50 12.48 12.43 12.27 11.81 11.09 10.57 10.34 

ТВСА-12 13.45 13.43 13.38 13.21 12.72 11.95 11.37 11.10 

S14x14 8.85 8.84 8.81 8.71 8.42 7.98 7.67 7.55 

W17x17 13.52 13.50 13.44 13.27 12.78 12.01 11.43 11.16 
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Фигура 2. Изменение на концентрацията на плутония в ураново ОЯГ в зависимост от времето 
на отлежаване (ляво) и изменение на изотопния състав на плутония на касета W17x17 (дясно) 

 
На Фигура 2 е илюстрирано и изменението на изотопния състав на плутония с течение 

на отлежаването за касета W17x17. Показани са резултати само за един тип горивна касета, 
тъй като тенденцията на изменение и изотопните съотношения са приблизително еднакви 
при всички касети. Единствената по-съществена разлика е в касетата S14x14, където 
поради по-ниската дълбочина на изгаряне, дяловете на плутоний-238 и плутоний-242 са 
около два пъти по-ниски, а дялът на плутоний-239 е по-висок с около 7 процентни пункта. От 
фигурата личи ясно, че до края на разглеждания период плутоний-241 е претърпял пълен 
разпад (Т´ = 14,29 год., т.е. за пълен разпад са необходими малко над 100 години) до 
америций-241. Почти пълен разпад претърпява и плутоний-238 (Т´ = 87,7 год.), който се 
разпада до уран-234. Тези явления са причината за намаляването на масата на плутония и 
за увеличаването на масовите дялове на останалите плутониеви изотопи, които имат 
периоди на полуразпад от няколко хиляди години. 

Измененията на количествата и изотопните състави на минорните актиниди също са 
илюстрирани само с резултатите, получени за касета W17x17. Количествата на минорните 
актиниди се увеличават с дълбочината на изгаряне, което потвърждава и резултатите, 
получени в 3 и 4, но изменението на техния състав при отлежаването зависи само от 
радиоактивния разпад. 

Нептуният се състои само от изотопа нептуний-237, който е продукт на разпада на уран-
237. След около тридесетата година, концентрацията му започва да нараства, което се 
дължи на α-разпада на америций-241 (Т´ = 432,6 год.), който също се явява негово ядро 
предшественик. По отношение на америция, концентрацията му нараства с течение на 
времето, което се дължи на разпада на плутоний-241. Това позволява не само 
концентрацията на америция да нарастне, но и америций-241 да  се превърне в основния 
америциев изотоп в ОЯГ, тъй като концентрацията на америций-243 се изменя слабо в 
първите 100 години (Т´

 > 7000 год.). След първото столетие, общата концентрация на 
америция намалява, което се дължи основно на радиоактивния разпад на америций-241, 
като на тристотната година концентрациите на америций и нептуний са изравнени. 

От своя страна, кюрият се състои основно от кюрий-244 и кюрий-245, както и от малки 
количества кюрий-246. Веднага след извеждането е наличен и кюрий-242 (около 5% от 
общия кюрий), но той се разпада в рамките на първите 3 години. От друга страна, периодът 
на полуразпад на кюрий-244, който след извеждането е доминиращ изотоп (около 90%), е 
около 18 години, така че в края на разглеждания период, този изотоп отсъства от 
отработеното гориво. Останалите в края на разглеждания период изотопи са кюрий-245 
(около 87%) и кюрий-246, но общата им концентрация е около 12 g/tTM, докато след 
извеждането от активната зона общата концентрация на кюрия е около 200 g/tTM. Тези 
тенденции са илюстрирани графично на Фигура 3. 

 



 

92  Научна конференция ЕМФ 2016 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 3. Изменение на концентрациите на нептуний, америций и кюрий в ОЯГ (а), на 
изотопния състав на америция (б) и на изотопния състав на кюрия (в) в касета W17x17 

 Анализ на уран-плутониево гориво 
По отношение на уран-плутониевото (МОХ) гориво са извършени изчисленията, 

проведени и за ураново гориво. На Фигура 4 е илюстрирано изменението на концентрацията 
на плутония в отработеното ядрено гориво за двете разглеждани касети с различните 
вариации на МОХ гориво. И тук концентрацията на плутония зависи от дълбочината на 
изгаряне, като изменението ѝ с течение на времето се подчинява на същите закономерности 
както и при ураново гориво. Прави впечатление, че концентрациите на плутония при горива 
с еднакъв начален масов дял почти изцяло съвпадат за съответния тип касета. Това 
показва, че разликите в началните изотопни състави не влияят съществено на 
концентрацията на плутония в ОЯГ. 

 
Фигура 4. Изменение на концентрацията на плутония 

в различни уран-плутониеви горива за касети S14x14 и W17x17 
 
В Таблица 5 са показани изотопните състави на плутония за две разновидности на 

отработеното уран-плутониево гориво за касета W17x17. Вижда се, че първоначалната 
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разлика в изотопните състави на МОХ горивото оказва влияние предимно върху 
концентрациите на плутоний-238 и плутоний-242, които са по-високи при условното гориво 
МОХ2. От тези данни, както и от факта, че тук протичат същите физични процеси, както и 
при отработено ураново гориво, може да се направи извода, че единствените разлики 
между двата вида горива са много по-голямата концентрация на плутоний в отработеното 
МОХ гориво, което се дължи на наличието на плутоний в свежото гориво и повишените 
дялове на плутоний-240 и плутоний-242 за сметка на дяла на плутоний-239, което се дължи 
на факта, че плутоний-239 е основният делящ се изотоп в МОХ горивото и част от него е 
изразходвана за енергопроизводство. 

Таблица 5 
Изотопни състави на плутония в отработено уран-плутониево гориво 

  0.1 0.3 1.0 3.0 10.0 30.0 100.0 300.0 

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

W17x17 MOX1-5% 

pu238 1.08% 1.13% 1.23% 1.27% 1.26% 1.15% 0.69% 0.15% 

pu239 36.80% 36.84% 36.99% 37.49% 39.01% 41.61% 43.41% 43.95% 

pu240 28.60% 28.66% 28.89% 29.58% 31.71% 35.47% 38.20% 38.10% 

pu241 18.68% 18.52% 17.98% 16.54% 12.28% 4.99% 0.18% 0.00% 

pu242 14.83% 14.84% 14.91% 15.11% 15.73% 16.78% 17.52% 17.80% 

W17x17 MOX2-5% 

pu238 2.05% 2.10% 2.19% 2.23% 2.19% 1.99% 1.19% 0.25% 

pu239 34.63% 34.66% 34.79% 35.23% 36.56% 38.79% 40.40% 41.07% 

pu240 27.48% 27.54% 27.78% 28.48% 30.66% 34.52% 37.46% 37.50% 

pu241 18.05% 17.89% 17.36% 15.96% 11.81% 4.77% 0.17% 0.00% 

pu242 17.79% 17.81% 17.87% 18.10% 18.78% 19.93% 20.77% 21.17% 

 
На Фигура 5 са представени концентрациите на минорните актиниди в различните 

отработени уран-плутониеви горива за касета W17x17. Процесите, които протичат при 
касета S14x14 са сходни, но концентрациите на минорните актиниди са по-ниски, поради по-
ниската дълбочина на изгаряне. От тези резултати може да се направи заключението, че 
характерът на изменението на концентрациите на нептуния, америция и кюрия е същият 
както при отработено ураново гориво. В този случай, обаче, концентрацията на нептуния е 
по-ниска отколкото е в отработеното ураново гориво, което се дължи на ниската 
концентрация на уран-235 в свежото смесено гориво. Поради фактa, че основният път за 
получаване на ядрото предшественик на нептуний-237, уран-237, е 235U(n;γ)236U(n;γ)237U, 
ниската начална концентрация на уран-235 обуславя по-ниски вероятности за генериране на 
уран-237 и оттам предопределя по-ниските концентрации на нептуний-237. 

Концентрациите на америций и кюрий са много по-големи при отработените МОХ 
горива, отколкото при урановото ОЯГ, тъй като със свежото МОХ гориво се зареждат техни 
ядра-предшественици. Така америцият и кюрият започват да се натрупват по-рано, тъй като 
не е необходимо време, за да се генерират първо техните ядра-предшественици, както е в 
урановото гориво. Тези резултати напълно съответстват на характера на получените в 3 и 5 
стойности за концентрациите на минорни актиниди в уранови и уран-плутониеви горива при 
извеждането им от активната зона. 

По отношение на изотопните състави на минорните актиниди, закономерностите, които 
са валидни за отработени уранови горива, се проявяват и при уран-плутониевите горива. 
Точните дялове на отделните изотопи варират в зависимост от дълбочината на изгаряне на 
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горивото и от точния изотопен състав на плутония в свежото МОХ гориво, но тенденциите на 
изменението на изотопните състави на америция и кюрия се запазват. И в този случай, 
нептуният е съставен изцяло от нептуний-237. Тези тенденции са илюстрирани на Фигура 5. 
От фигура 5 а) и б) личи силната зависимост на крайната концентрация на нептуния и 
америция от началния дял на плутония. Тази зависимост става все по-явна с увеличаването 
на времето на отлежаване на ОЯГ и се дължи на начина на генериране на тези елементи. От 
друга страна, концентрацията на кюрия (фигура 5 в)) зависи в много по-голяма степен от 
началния изотопен състав, отколкото от дяла на плутония. Значително по-високата 
концентрация на плутоний-242 в горивото МОХ2 обуславя по-голямо производство на кюрий-
244. По-високата концентрация на плутоний-240 също допринася за по-голямо производство 
на кюрий, макар и веригата на изотопното превръщане в този случай да е по-дълга. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фигура 5. Изменение на концентрациите на нептуния (а), америция (б) и кюрия (в) в 

отработено ураново и уран-плутониево гориво от касета W17x17. Изменение на изотопните 
състави на америция (г) и кюрия (д) в отработено гориво МОХ2-5% от касета W17x17 

Заключение 
От сравнението на различни видове уранови и уран-плутониеви горива могат да се 

направят няколко извода – при експлоатацията на уран-плутониеви горива се генерира 
повече плутоний, но с деградирал изотопен състав (по-нисък дял на делящи се изотопи); в 
допълнение се получават значително повече америций и кюрий, отколкото при уранови 
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горива. Тенденцията при нептуния е обратната, което се дължи на разликите в началната 
концентрация на уран-235. 

След тридесетата година и при урановите, и при уран-плутониевите горива 
концентрацията на нептуния нараства, като след стотната година нарастването е 
значително. Америцият също нараства, като пик на концентрацията му се наблюдава около 
стотната година, след което започва да намалява. Този пик е ясно изразен както при 
урановите, така и при уран-плутониевите горива, но докато при урановите горива този пик в 
концентрацията е около 2 kg/tTM, то при МОХ тох може да е между 6 и 10 kg/tTM, в 
зависимост от началния състав и концентрацията на плутониевата смес. Това нарастване 
на количеството америций е следствие от разпада на плутоний-241 и поставя затруднения 
пред средносрочното и дългосрочното управление на ОЯГ, като негативните ефекти са по-
силно изразени при отработено МОХ гориво. 

От друга страна, краткосрочни затруднения при управлението на ОЯГ поставя кюрият, 
чиито концентрации са най-високи при извеждането на горивото от активната зона и веднага 
след това. В рамките на първите десет до тридесет години концентрацията на кюрия 
намалява като при отработено ураново гориво около стотната година кюрият на практика 
липсва. При уран-плутониевото гориво на тристотната година концентрациите на кюрий са 
около 0,2  kg/tTM, което е сравнимо с концентрацията на кюрия в урановото гориво веднага 
след извеждането му от активната зона. 

В заключение може да се каже, че увеличената концентрация на минорни актиниди в 
отработените МОХ горива силно затруднява управлението им, което води до нуждата за 
промяна на стратегията за управление на ОЯГ при затваряне на горивния цикъл. 
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Влияние на вида на свежото гориво и периода на отлежаване върху 
остатъчното енергоотделяне на отработено гориво от реактори с вода под 

налягане 
 

Ивайло Найденов, Калин Филипов 
 
В настоящето изследване е анализирано влиянието на вида на горивния цикъл и 

времето за отлежаване на ОЯГ върху остатъчното енергоотделяне на отработените 
ядрени горива и приноса, който имат към него  плутония и минорните актиниди.  

 
Ключови думи: отработено ядрено гориво, минорни актиниди, MOX, енергоотделяне 
 

Impact of fresh fuel type and cooling time on PWR spent nuclear fuel’s decay heat 
 

Ivaylo Naydenov, Kalin Filipov 
 
In this article the impact of fresh fuel type and cooling time on spent fuel’s decay heat has 

been investigated. Plutonium’s and minor actinides’ contributions to spent fuel’s decay heat have 
been analysed. 

 
Key words: spent nuclear fuel, minor actinides, MOX, decay heat 
 
Остатъчно енергоотделяне на отработеното гориво 
Енергията, получена в резултат на пълния разпад (t → ∞) на продуктите на едно делене 

на 235U е около 26 MeV, от които около 11 MeV се отнасят с неутрино, а останалите се 
преобразуват в топлинна енергия и се отдават в средата на горивото 1. Тъй като процесът 
на радиоактивен разпад на нестабилните продукти на делене продължава и след спирането 
на ядрения реактор и прекратяването на верижната ядрена реакция на делене, ядреното 
гориво продължава да отделя топлинна енергия. Това явление се нарича остатъчно 
енергоотделяне. 

Енергоотделянето на отработеното гориво се дължи основно на β- и γ-излъчването на 
продуктите на делене. Малка част от него е предизвикана от α-разпада на натрупаните 
трансуранови елементи 2. Веднага след спирането на реактора, енергоотделянето на 
горивото в активната зона се дължи и на деленето на нуклидите в горивото, предизвикано от 
мигновени, закъсняващи и фотонеутрони (ако има такива) 1. 

 Отделената енергия е значителна – веднага след спирането остатъчната топлинна 
мощност възлиза на около 7% от топлинната мощност Р0, на която е работил ядреният 
реактор 2, а в първите десет минути след спирането топлинната мощност, дължаща се на 
разпада на продуктите на делене Рβ,γ, е от порядъка на 2-3% от топлинната мощност Р0 1. 
Най-съществено влияние върху активността и енергоотделянето на отработеното гориво 
оказват актинидите – нептуний, плутоний, америций и кюрий, както и някои продукти на 
делене като технеций-99 3. Специфичната мощност на енергоотделянето на някои актиниди 
е показана в Таблица 6. 

Веднага след извеждането си от активната зона, отработеното гориво се насочва към 
приреакторни басейни за отлежване на касетите (БОК), които са разположени на 
територията на ЯЕЦ, което се дължи на факта, че веднага след извеждането си от 
активната зона, касетите отработено гориво притежават високи активност и мощност на 
остатъчното енергоотделяне. Престоят на касетите с отработено гориво в басейните за 
отлежаване е до 5 години, като след това те постъпват в следващия етап от горивния цикъл 
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– временно съхранение в хранилища извън реакторното помещение. Съществуват два 
основни способа за временно съхранение на отработеното гориво – съхранение под вода и 
сухо съхранение 4. Всичко това налага детайлно изследване на енергоотделянето на 
отработените ядрени горива, тъй като тази им характеристика е основополагаща при 
определяне на оптимален подход за управлението им, както и при избора и прилагането на 
цялостна стратегия за ядрения горивен цикъл. 

Таблица 6 
Специфична мощност на енергоотделянето 

на някои актиниди, W/kg 567 
241Am 114,00 238Pu 560,00 

242mAm 4,49 239Pu 1,90 
243Am 6,43 240Pu 6,80 
242Cm 122 000,00 241Pu 4,20 
244Cm 2 830,00 242Pu 0,10 
245Cm 5,71 237Np - 

 
Цели, средства и входни данни за извършения анализ 
Целта на настоящето изследване е да определи как видът на свежото гориво – ураново 

или уран-плутониево, влияе на остатъчното енергоотделяне на отработеното гориво. За 
целта е разгледан един тип горивна касета – S14x14, която може да работи както с ураново, 
така и с уран-плутониево гориво. Експлоатационните характеристики на реактора и 
видовете ядрени горива са същите, които са използвани и при анализите на концентрациите 
на плутоний и минорни актиниди в 4510. За пресмятанията е използван модулът ORIGEN от 
софтуерния пакет SCALE6.1 11, като мощността на енергоотделянето е изчислена като 
функция на времето за отлежаване в точките 0,1 год., 0,3 год., 1 год., 3 год., 10 год., 30 год., 
100 год., и 300 год. 

Резултати от анализа 
В резултат на анализа е получена мощността на енергоотделянето като функция на 

времето на отлежаване на ОЯГ, както и приносът на различните радионуклиди. На Фигура 6 
са илюстрирани компонентите в енергоотделянето на отработено ураново и МОХ гориво. 
Енергоотделянето от продукти на делене и на активация е сходно, но има по-висок принос 
към енергоотделянето на урановото гориво. 

 
Фигура 6. Принос към енергоотделянето на различни радионуклиди към енергоотделянето 

на отработено ураново (ляво) и уран-плутониево МОХ1-5% (дясно) гориво 

 



 

98  Научна конференция ЕМФ 2016 
 

 

След извеждането на горивото от активната зона мощността на енергоотделянето е по-
висока, но в края на 300-годишния период мощността на енергоотделянето на отработеното 
уран-плутониево гориво е с около порядък по-висока. От графиката се вижда, че след 
десетата година енергоотделянето се дължи само на нуклидите с основен принос, повечето 
от които са минорни актиниди и плутоний. След десетата година започва намаляване на 
приноса на плутония и кюрия, като се увеличава приносът на америция. В Таблица 7 е 
показана мощността на енергоотделянето на отработените горива. Ясно личи, че мощността 
на енергоотделянето на уран-плутониевите горива намалява по-бавно и се запазва по-
висока, като в края на периода, тя е между 6 и 9 пъти по-висока от тази на урановото гориво. 
Също така може да се направи извода, че с увеличаването на масовия дял на плутония в 
свежото гориво, нараства и мощността на енергоотделянето на ОЯГ. Изотопният състав на 
първоначално заредения плутоний също оказва влияние, но то не е толкова значимо както 
масовият дял на плутония. Резултатите са представени в графичен вид на Фигура 7. 
Основният принос към енергоотделянето, особено след тридесетата година на 
отлежаването, е на минорните актиниди (Таблица 8). Приносът им в енергоотделянето на 
уран-плутониевите горива е многократно по-висок. 

Таблица 7 
Мощност на енергоотделянето на отработените горива, W/tTM 

година 0.1 0.3 1.0 3.0 10.0 30.0 100.0 300.0 

UOX 98170.0 46750.0 14030.0 3669.0 1012.0 658.2 253.8 114.3 

MOX1 5% 98530.0 50390.0 18490.0 5538.0 2053.0 1598.0 1011.0 648.8 

MOX1 7.23% 99340.0 51030.0 18760.0 5705.0 2322.0 1976.0 1397.0 919.9 

MOX2 5% 98890.0 50980.0 19190.0 6187.0 2603.0 1980.0 1184.0 696.2 

MOX2 7.23% 99710.0 51720.0 19630.0 6547.0 3060.0 2522.0 1670.0 996.1 

 

 
Фигура 7. Мощност на енергоотделянето на отработените горива, W/tTM 

Таблица 8 
Дял на минорните актиниди в енергоотделянето на отработените горива 

година 0.1 0.3 1.0 3.0 10.0 30.0 100.0 300.0 

UOX 0.55% 0.87% 1.25% 1.91% 8.48% 17.34% 45.58% 73.54% 

MOX1 5% 6.25% 9.51% 12.50% 19.91% 49.62% 57.69% 70.78% 78.43% 

MOX1 7.23% 6.92% 10.43% 13.29% 19.99% 48.65% 58.39% 71.14% 77.51% 

MOX2 5% 6.70% 10.27% 14.05% 23.26% 49.27% 53.49% 63.04% 75.56% 

MOX2 7.23% 7.35% 11.12% 14.67% 22.68% 45.85% 51.67% 62.05% 74.15% 

1,E+02

1,E+03

1,E+04

1,E+05

0,1 1,0 10,0 100,0 1000,0С
п

е
ц

и
ф

и
ч

н
а
 м

о
щ

н
о

с
т
 н

а
  

е
н

е
р

го
о

т
д

е
л

я
н

е
т
о

, 
W

/t
T

M
 

Време след извеждане от активната зона, 
години 

UOX
MOX1 5%
MOX1 7.23%
MOX2 5%



 

Топлоенергетика и ядрена енергетика   99 
 
 

 

Ролята на актинидите в енергоотделянето става очевидна, когато се анализира 
съвместният принос на минорните актиниди и плутония, който е илюстриран в Таблица 9. 
Във всички случаи, в края на периода, техният принос е над 99%, но и тук се наблюдава 
драстична разлика между урановото и уран-плутониевите горива. 

Таблица 9 
Дял на минорните актиниди и плутония в енергоотделянето на отработените горива 

година 0.1 0.3 1.0 3.0 10.0 30.0 100.0 300.0 

UOX 0.63% 1.04% 1.84% 4.13% 16.15% 27.79% 65.11% 99.30% 

MOX1 5% 6.61% 10.22% 14.49% 26.56% 66.74% 77.19% 93.24% 99.89% 

MOX1 7.23% 7.46% 11.47% 16.19% 29.50% 70.93% 81.63% 95.14% 99.92% 

MOX2 5% 7.37% 11.58% 17.58% 34.14% 73.84% 81.67% 94.23% 99.89% 

MOX2 7.23% 8.39% 13.12% 19.99% 38.50% 78.02% 85.70% 95.95% 99.91% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 8. Енергоотделяне на минорните актиниди (а), америция (б), кюрия (в) и плутония (г) 
в различните отработени горива 

На Фигура 8 графично е представено изменението на енергоотделянето на минорните 
актиниди, америция, кюрия и плутония като функция на времето. От тези резултати могат да 
се направят два основни извода. На първо място, енергоотделянето в МОХ горивата е 
значително по-високо, поради много по-високите концентрации на изотопи на актиниди с 
висока специфична мощност на енергоотделянето в отработените уран-плутониеви горива. 
Това е пряко следствие от разликите в първоначалния нуклиден състав на свежите уранови 
и уран-плутониеви горива.  

 

  

а)                                                                           б) 

в)                                                                            г) 
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На второ място, изменението на енергоотделянето е пряко свързано с изменението на 
концентрациите на изотопите на минорните актиниди, изследвани в 10 и се явяват 
следствие от описаните там явления: 

 Плутоний-241 претърпява пълен разпад; 

 Плутоний-238 се разпада почти изцяло; 

 В резултат на разпада на плутоний-241, концентрацията на америций-241 нараства с 
течение на времето, като се наблюдава пик на концентрацията около стотната година 
(фигура 3 б)); 

 Кюрий-242 (122 MW/kg) се разпада в рамките на първите три години; 

 Кюрий-244 (2,8 MW/kg) е с период на полуразпад около 18 години, като за практическия 
му разпад са необходими около 130-140 години. 
По-пълна картина на приноса на минорните актиниди и плутония към остатъчното 

енергоотделяне може да се получи от Фигура 9. От графиките личи, че при отработеното 
ураново гориво сериозен принос към енергоотделянето имат и други радионуклиди, докато 
при уран-плутониевите горива след десетата година от извеждането от активната зона на 
практика цялото енергоотделяне се дължи на плутония, америция и кюрия. При 
отработеното МОХ гориво мощностите на енергоотделянето на плутония и минорните 
актиниди са с един порядък по-високи от тези при отработеното ураново гориво. Тези 
явления са пряко следствие от разликите в радионуклидния инвентар на двата типа 
отработени горива. 

 

  
Фигура 9. Изменение на енергоотделянето по компоненти за ураново (ляво) и уран-

плутониево МОХ2-7,23% (дясно) гориво 

 
Фигура 10. Принос на останалите радионуклиди към остатъчното енергоотделяне на ОЯГ 

 
На Фигура 10 е илюстриран приносът на останалите радионуклиди към остатъчното 

енергоотделяне на ОЯГ. До стотната година приносът на тези радионуклиди към 
енергоотделянето на урановото ОЯГ е малко по-висок от приноса им при уран-плутониевото 
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ОЯГ, като след това те се изравняват. При четирите разгледани разновидности на МОХ, 
номиналният принос на радионуклидите, различни от плутоний, америций и кюрий, на 
практика е еднакъв. Фактът, че относителният им принос е по-нисък при уран-плутониевите 
горива се дължи на това, че енергоотделянето на минорните актиниди и плутония при тези 
горива е с един порядък по-високо отколкото при ураново гориво. 

Заключение 
От проведения анализ става видно, че използването на МОХ гориво поставя 

затруднения пред управлението на ОЯГ по отношение на дългосрочното осигуряване на 
отвеждането на топлината, генерирана в резултат на остатъчното енергоотделяне. Макар и 
скоро след извеждането си от активната зона отработените уранови и уран-плутониеви 
горива да имат сравнимо енергоотделяне, то в дългосрочен план мощността на 
енергоотделянето на отработеното МОХ гориво е многократно по-висока от тази на 
отработеното ураново гориво. Това се дължи на няколкократно по-високите концентрации на 
радионуклиди с висока мощност на специфичното енергоотделяне като плутоний-238, 
америций-241, кюрий-242 и кюрий-244. Настоящите резултати открояват един от 
негативните ефекти при експлоатацията на МОХ горива и илюстрират произтичащите от 
това усложнения в задния край на ядрения горивен цикъл. 
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Влияние на трансмутацията на минорни актиниди върху остатъчното 
енергоотделяне на отработено гориво от реактори с вода под налягане 

 
Ивайло Найденов, Костадин Зашев, Калин Филипов 

 
В настоящето изследване е анализирано влиянието на трансмутацията на минорни 

актиниди в реактори с вода под налягане върху остатъчното енергоотделяне на 
отработените ядрени горива и приноса, който имат към него  америция и кюрия. 

 
Ключови думи: отработено ядрено гориво, минорни актиниди, трансмутация, 

енергоотделяне 
 

Impact of minor actinides’ transmutation on PWR spent nuclear fuel’s decay heat 
 

Ivaylo Naydenov, Kostadin Zashev, Kalin Filipov 
 

In this article the impact of minor actinides’ transmutation in pressurized water reactors on 
spent fuel’s decay heat has been investigated. Americium’s and curium’s contributions to spent 
fuel’s decay heat have been analysed. 

 
Key words: spent nuclear fuel, minor actinides, transmutation, decay heat 
 
Въведение 
През 2015 г. ядреното електропроизводство в световен мащаб възлиза на 2577,1 TWh, 

бележейки ръст от 1,3% в сравнение с 2014 г. и допринася за 10,7% от световното 
електропроизводство 1. Към 31.12.2014 г. инсталираните ядрени мощности възлизат на 
376,2 GW, като прогнозите на МААЕ са, че инсталираната мощност ще се увеличи съответно 
на между 379,5 GW и 440,9 GW през 2020 г., между 385,3 GW и 631,8 GW през 2030 г. и 
между 371 GW и 964 GW през 2050 г. Съответните прогнози за електропроизводството са 
между 2775 TWh и 3181 TWh  (за 2020 г.), между 2980 TWh  и 4823 TWh (за 2030 г.) и между 
2992 TWh  и 7771 TWh за 2050 г. при производство от 2410,4 TWh  за 2014 г. 2. Други 
прогнози предвиждат увеличаване на ядреното енергопроизводство от 574 Mtoe (6675,9 
TWh) през 2014 г. до 859,2 Mtoe (9992,6 TWh) през 2035 г. 3. От друга страна, в световен 
мащаб годишно се извеждат около 10 500 tTM отработено ядрено гориво, от които около 
2000 tTM са предвидени за радиохимична преработка 4. Приблизителният състав на това 
гориво е около 95,5% уран-238, 0,2% краткоживущи цезий и стронций, 0,1% дългоживущи 
йод и технеций, 3,1% стабилни продукти на делене, 0,1% други дългоживущи продукти на 
делене, 0,9% плутоний и 0,1% минорни актиниди 5. Точният състав зависи от дълбочината 
на изгаряне на ядреното гориво и типа на ядрения реактор. 

От тези прогнози става видно, че дори и при негативни обстоятелства за развитието на 
ядрената енергетика, енергопроизводството и инсталираните мощности ще се запазят в 
настоящия порядък. От това следва, че и количествата отработено гориво ще се запазят 
поне на настоящото ниво. Това означава, че годишно ще продължат да се генерират поне 
около 10,5 тона минорни актиниди. Макар и в ниски концентрации, минорните актиниди са 
сред основните изотопи, отговорни за остатъчното енергоотделяне на отработеното гориво 
в дългосрочен план 6. Управлението на минорните актиниди придобива особена важност 
при проектирането на съоръженията от задния край на горивния цикъл, тъй като без 
значение какъв е изборът на ядрен горивен цикъл, той винаги завършва с геоложко 
съхранение на отработеното ядрено гориво и/или остъклените високоактивни отпадъци 5. 
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Трансмутация на минорните актиниди 
Една от възможностите за управление на минорните актиниди е подходът на тяхното 

отделяне от отпадния поток при радиохимичната преработка на отработеното гориво и 
тяхната трансмутация (P&T). Този подход се разработва във връзка с развитието на 
стратегия за управление на ОЯГ и РАО, която да намали потенциалните източници на 
радиотоксичност, да смекчи последствията при различни аварийни ситуации в геоложките 
хранилища, както и да намали топлинното натоварване в хранилището 7. 

 

Фигура 1. Обобщена схема на отворен горивен цикъл и затворен горивен цикъл с 
трансмутация на актинидите 5: 1 – геоложко хранилище, 2 – радиохимичен завод за 

преработка на ОЯГ от леководни реактори, 3 – производство на гориво, съдържащо минорни 
актиниди, 4 – трансмутационен реактор (ТР), 5 – радиохимичен завод за преработка на ОЯГ 

от трансмутационния реактор 
 
Трансмутацията на минорните актиниди може да протече както при ядрена реакция на 

делене, така и при ядрена реакция на захват, като процесът протича в проектирани за целта 
трансмутационни реактори (Фигура 1). Тези реактори могат да бъдат реактори на топлинни 
неутрони, реактори на бързи неутрони или подкритични системи 8. 

Цели, средства и входни данни за извършения анализ 
Целта на настоящото изследване е да бъде анализирано влиянието на трансмутацията 

на минорните актиниди в реактори с вода под налягане върху остатъчното енергоотделяне 
на отработено ураново и уран-плутониево гориво, както и върху приноса на минорните 
актиниди към енергоотделянето. Разгледани са разновидности на ядрени горива за касета 
тип S14x14, използвани в анализи на изотопните състави и енергоотделянето на отработени 
горива, извършени в 9 и 10. За пресмятанията е използван модулът ORIGEN от софтуерния 
пакет SCALE6.1 10, като мощността на енергоотделянето е изчислена като функция на 
времето за отлежаване в точките 0,1 год., 0,3 год., 1 год., 3 год., 10 год., 30 год., 100 год. и 
300 год. 

Извършена е двуетапна трансмутация на минорни атиниди в реактори с ураново гориво 
и смесено уран-плутониево (МОХ) гориво. Разновидността на уран-плутониевото гориво е 
МОХ2, със съдържание на плутоний 7,23%. Изследвани са еднократна и двукратна 
трансмутация. Минорните актиниди, заредени за първата трансмутационна кампания, при 
двата варианта на трансмутация, са сепарирани и извлечени след десетгодишно 
отлежаване на отработеното ядрено гориво на стандартна горивна кампания на гориво 
S14x14 (30 000 MWd/tTM). Разгледано е равномерно разпределение на актинидите в 
горивната композиция на свежото ядрено гориво – т.нар. хомогенно рециклиране. След 
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първия трансмутационен етап, отработеното ядрено гориво отново отлежава десет години, 
с цел намаляване на радиоактивността и остатъчното енергоотделяне, след което се 
преработва с цел извличане на минорните актиниди, които на свой ред се инкорпорират в 
нова генерация свежо ядрено гориво. 

Съставът на минорните актиниди, заредени за трансмутация в свежото гориво е показан 
в Таблица . 

Таблица 1 
Концентрация на минорните актиниди, заредени в свежото гориво, g/tTM 

  
UOX 

(Трансмутация 1) 
UOX 

(Трансмутация 2) 
MOX 

(Трансмутация 1) 
MOX 

(Трансмутация 2) 

am241 439.70 441.40 3927.00 4026.00 

am242m 0.19 0.22 5.98 9.93 

am243 75.62 101.00 1195.00 1707.00 

cm242 0.00 0.00 0.02 0.03 

cm243 0.08 0.29 1.23 4.49 

cm244 12.25 49.62 332.20 937.50 

cm245 0.56 4.02 40.97 195.20 

cm246 0.05 1.13 1.71 17.37 

cm247 0.00 0.00 0.02 0.41 

np237 367.30 526.70 157.20 231.50 

 
Резултати 
В резултат на извършените пресмятания е определен приносът на америция и кюрия 

към остатъчното енергоотделяне на отработено ураново и уран-плутониево ядрено гориво 
без извършена трансмутация на минорните актиниди и след един и два цикъла на 
трансмутация. Получените стойности са обобщени в таблици 2 – 5. 

Таблица 2 
Принос на америция към остатъчното енергоотделяне  

на отработено гориво без трансмутация 

Америций 
0.1 0.3 1.0 3.0 10.0 30.0 100.0 300.0 

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

UOX 0.0023% 0.0076% 0.0554% 0.5203% 5.0217% 14.8569% 45.1079% 73.4766% 

MOX1 5% 0.0262% 0.0658% 0.3155% 2.2686% 15.3058% 37.1284% 68.4136% 78.2892% 

MOX1 7.23% 0.0382% 0.0946% 0.4454% 3.1164% 19.0302% 42.1336% 69.4270% 77.3829% 

MOX2 5% 0.0275% 0.0683% 0.3167% 2.1051% 12.4793% 30.9453% 60.3258% 75.3962% 

MOX2 7.23% 0.0394% 0.0966% 0.4405% 2.8103% 14.9438% 34.1656% 60.1127% 74.0087% 

 
Таблица 3 

Принос на кюрия към остатъчното енергоотделяне  
на отработено гориво без трансмутация 

Кюрий 
0.1 0.3 1.0 3.0 10.0 30.0 100.0 300.0 

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

UOX 0.5424% 0.8631% 1.1986% 1.3877% 3.4493% 2.4727% 0.4581% 0.0161% 

MOX1 5% 6.2193% 9.4420% 12.1844% 17.6294% 34.2988% 20.5402% 2.3233% 0.0730% 

MOX1 7.23% 6.8831% 10.3314% 12.8457% 16.8662% 29.5983% 16.2362% 1.6776% 0.0711% 

MOX2 5% 6.6721% 10.1982% 13.7310% 21.1487% 36.7721% 22.5217% 2.6690% 0.0781% 

MOX2 7.23% 7.3094% 11.0193% 14.2239% 19.8597% 30.8908% 17.4776% 1.8970% 0.0717% 
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Таблица 4 
Принос на америция към остатъчното енергоотделяне  

на отработено гориво при един и два етапа на трансмутация на минорните актиниди 

Америций 
0.1 0.3 1.0 3.0 10.0 30.0 100.0 300.0 

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

S14x14 UOX 0.0023% 0.0076% 0.0554% 0.5203% 5.0217% 14.8569% 45.1079% 73.4766% 

S14x14 UOX 
(Трансмутация 1) 

0.0026% 0.0081% 0.0563% 0.5000% 4.3120% 12.8037% 39.3579% 69.0040% 

S14x14 UOX 
(Трансмутация 2) 

0.0027% 0.0082% 0.0559% 0.4811% 3.8838% 11.6922% 37.0726% 67.1557% 

S14x14 MOX2-7.23% 0.0394% 0.0966% 0.4405% 2.8103% 14.9438% 34.1656% 60.1127% 74.0087% 

S14x14 MOX2-7.23% 
(Трансмутация 1) 

0.0500% 0.1099% 0.4262% 2.2187% 9.6451% 25.5662% 56.6249% 72.9579% 

S14x14 MOX2-7.23% 
(Трансмутация 2) 

0.1129% 0.2162% 0.6320% 2.2962% 7.6227% 20.6718% 53.5613% 71.0969% 

Таблица 5 
Принос на кюрия към остатъчното енергоотделяне  

на отработено гориво при един и два етапа на трансмутация на минорните актиниди 

Кюрий 
0.1 0.3 1.0 3.0 10.0 30.0 100.0 300.0 

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

S14x14 UOX 0.5424% 0.8631% 1.1986% 1.3877% 3.4493% 2.4727% 0.4581% 0.0161% 

S14x14 UOX 
(Трансмутация 1) 

1.2079% 1.9620% 3.0822% 5.0290% 11.8915% 8.5753% 1.5813% 0.0428% 

S14x14 UOX 
(Трансмутация 2) 

1.4920% 2.4730% 4.2678% 8.2013% 18.5504% 13.5599% 2.5720% 0.0814% 

S14x14 MOX2-7.23% 7.3094% 11.0193% 14.2239% 19.8597% 30.8908% 17.4776% 1.8970% 0.0717% 

S14x14 MOX2-7.23% 
(Трансмутация 1) 

15.5024% 22.5875% 29.2518% 40.4678% 54.5138% 36.2913% 4.9443% 0.2006% 

S14x14 MOX2-7.23% 
(Трансмутация 2) 

0.1124% 0.1997% 0.4656% 1.0720% 1.5464% 1.5198% 0.7270% 0.1331% 

За целите на анализа е пресметната и мощността на енергоотделянето на 
разглежданите разновидности отработени горива в зависимост от времето на отлежаване. 
Резултатите са представени в графичен вид на Фигура . 

 
Фигура 2. Мощност на енергоотделянето на отработено ураново и уран-плутониево гориво 

без трансмутация, след 1 цикъл на трансмутация и след 2 цикъла на трансмутация 
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За да се определи влиянието на трансмутацията на минорните актиниди, е необходимо 
да бъде определена каква част от мощността на енергоотделянето на отработеното гориво 
не се дължи на плутония, америция и кюрия, които се отделят по време на радиохимичната 
преработка на отработеното гориво, предшестваща трансмутацията на минорните актиниди. 
Тези данни са обобщени на Фигура . 

 
Фигура 3. Мощност на остатъчното енергоотделяне на ОЯГ, която не се дължи на 

плутония, америция и кюрия 
 

Изменението на остатъчното енергоотделяне, което не се дължи на плутония, америция 
и кюрия, настъпило в резултат на трансмутацията, е обобщено в Таблица 6. 

Таблица 6 
Изменение на мощността на енергоотделянето, която не се дължи на Pu, Am и Cm, в 

резултат на трансмутирането на минорни актиниди 

  
0.1 0.3 1.0 3.0 10.0 30.0 100.0 300.0 

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

S14x14 UOX 
(Трансмутация 1) 

-0.035% -0.039% 0.010% -0.043% -0.062% -0.029% 0.003% 14.711% 

S14x14 UOX 
(Трансмутация 2) 

-0.062% -0.031% 0.027% 0.038% 0.154% 0.130% 0.012% 12.689% 

S14x14 MOX2-7.23% 
(Трансмутация 1) 

-0.725% -0.698% -0.675% -0.705% -0.642% -0.505% 0.638% 11.632% 

S14x14 MOX2-7.23% 
(Трансмутация 2) 

23.3% 39.0% 62.4% 139.9% 627.9% 549.1% 254.6% 2972.6% 

 
Анализ на резултатите и изводи 
Резултатите, обобщени на Фигура , показват влиянието на добавянето на минорни 

актиниди към свежото гориво въху мощността на енергоотделянето на ОЯГ. Трансмутацията 
на минорни актиниди повишава общата мощност на енергоотделянето, особено при 
смесените уран-плутониеви горива (Таблица 77). Това допълнително затруднява 
управлението на отработеното ядрено гориво, особено в първите 10 години след 
извеждането му, ако не се предвижда отделяне на плутония и минорните актиниди в този 
период. Това на практика е трудно осъществимо, тъй като високите мощности на 
енергоотделянето, съчетани с високата активност на горивото, правят работата с него 
практически невъзможна. Повишеното енергоотделяне също усложнява изискванията към 
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басейните за отлежаване на касетите на територията на ЯЕЦ и радиохимичните заводи, 
както и изискванията към материалите и конструкциите на самите горивни касети, които 
трябва да издържат по-големи топлинни натоварвания и вероятно по-дълго време на 
охлаждане в ХОГ от мокър тип.  

Таблица 7 
Повишаване на общата мощност на енергоотделянето на ОЯГ в резултат на 

трансмутирането на минорни актиниди, W/tTM 

  
0.1 0.3 1.0 3.0 10.0 30.0 100.0 300.0 

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

S14x14 UOX 
(Трансмутация 1) 

700.0 580.0 350.0 216.0 175.0 108.7 38.0 7.9 

S14x14 UOX 
(Трансмутация 2) 

990.0 860.0 560.0 384.0 308.0 182.4 56.4 11.4 

S14x14 MOX2-7.23% 
(Трансмутация 1) 

8990.0 7450.0 4180.0 2420.0 1834.0 904.0 126.0 28.9 

S14x14 MOX2-7.23% 
(Трансмутация 2) 

14290.0 12130.0 7310.0 4633.0 3537.0 1726.0 220.0 47.9 

 
В допълнение от Таблица 6 и Фигура  се вижда, че трансмутацията на минорни актиниди 

в реактори с вода под налягане носи минимално намаляване на мощността на 
енергоотделянето, което не се дължи на плутоний, америций и кюрий. От друга страна, това 
намаляване се проявява в началния период след извеждането от активната зона, когато 
обикновено отработеното гориво отлежава на териоторията на ядрената централа. В 
дългосрочен план, се наблюдава увеличаване на енергоотделянето при трансмутация в 
сравнение със случаите, когато тя не се извършва. В случая с двукратна трансмутация в 
уран-плутониево гориво, енергоотделянето се увеличава с няколко порядъка в края на 
разглеждания период на отлежаване, което обезмисля извършването ѝ. 

Заключение 
Трансмутацията на минорни актиниди в реактори с вода под налягане на практика не 

подобрява характеристиките на отработеното гориво по отношение на мощността на 
остатъчното енергоотделяне. Напротив, в някои случаи дори силно влошава тези 
показатели, което показва непрактичността на трансмутацията, особено на многократната, в 
реактори с вода под налягане, от гледна точка на намаляване на остатъчното 
енергоотделяне на отработеното гориво. Тези силно негативни ефекти се дължат на 
въвеждането на минорни актиниди в свежото гориво, което води до увеличената им 
концентрация и в отработеното гориво със съответните последици по отношение на 
остатъчното енергоотделяне. 
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Минорно актиниден трансмутационен потенциал на реактори с топлинни 
неутрони 

 
Костадин Зашев 

 
В доклада e изследван и анализиран трансмутационния потенциал на различни 

модели реактори на топлинни неутрони. Изследването е извършено при два варианта на 
преработване и отлежаване на отработеното ядрено гориво. Направено е сравнение на 
коефициентите на трансмутация на америций-241 и нептуний-237 при различните 
реакторни модели. В края на доклада са анализирани и оценени трансмутационните 
възможности при двуетапно и едноетапно рециклиране на минорни актиниди във всички 
изследвани реакторни модели и са изведени най-ефективните за това варианти. 

 
Ключови думи: трансмутация, минорни актиниди, рециклиране, реактори на топлинни 

неутрони 
 

Thermal reactors’ potential for minor actinides transmutation  
 

Kostadin Zashev 
 

In the article are examined thermal reactors’ potential for minor actinides transmutation. The 
study was conducted in two variants of processing and cooling time of spent nuclear fuel. A 
comparison of the transmutation ratios of americium-241 and neptunium-237 in the various reactor 
models is also done. In the end of the report the transmutation abilities of one and two-staged 
recycling cycles are estimated and analyzed and the most effective options are shown.       

 
Key words: transmutation, minor actinides, recycling, thermal reactors 
 
Въведение 
Изследван е трансмутационният потенциал на няколко типа реактори на топлинни 

неутрони [1]. В моделите са въведени едноетапни и двуетапни схеми на рециклиране на 
минорни актиниди. Трансмутационните възможности на изследваните реактори на топлинни 
неутрони са разгледани при два варианта. Първият изследван вариант (вариант I) 
представлява модел на рециклиране при който отработеното ядрено гориво се изважда от 
активната зона, след което се преработва с цел сепариране на минорните актиниди. След 
тяхната преработка, те се зареждат в нова генерация свежо ядрено гориво с цел 
трансмутация. При втория вариант (вариант II) отработеното ядрено гориво се оставя на 
съхранение в басейните за отлежаване на касетите (БОК) при реактора с цел намаляване 
на остатъчното топлоотделяне и активността, които ще позволят неговият безопасен 
транспорт и преработка до и във съответните преработвателни заводи. След изтичане на 
този срок от пет години и последващото преработване, минорните актиниди от ОЯГ отново 
се въвеждат в нова генерация свежо гориво. Причината за изследване на варианта с 
мигновенно преработване на отработеното ядрено гориво е да се сравни дали стандартно 
отлежаване на горивото с продължителност пет години би довело до допълнителни ползи, 
освен намаляването на радиоактивността и остатъчното топлоотделяне, като намаляване 
на концентрацията на минорни актиниди [2]. 
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Минорно-актиниден състав на свежото ядрено гориво на реактори с топлинни 
неутрони 

В таблица 1 е показана количествената разлика в минорно-актинидния състав на 
свежите ядрени горива при двата варианта на рециклиране на минорни актиниди. При 
моделите с двуетапна трансмутация е показана разликата между вариант I и вариант II на 
втория трансмутационен етап. От таблицата става ясно, че има ясна тенденция на 
увеличаване на количеството минорни актиниди, които се зареждат за нова генерация 
свежо гориво, след пет годишно съхранение на отработеното ядрено гориво. Основната 
причина за това количествено увеличение се дължи на увеличението на изотопа америций-
241 поради прекратяването на деленето на плутоний-241. Периодът на полуразпад на 
плутоний-241 е относително кратък – 14.3 години, а в резултат на разпадането му се дължи 
и бързото нарастване на америций-241. 

Таблица 1 
Количествена разлика в минорно-актинидния състав на СЯГ при различните модели на 

трансмутация за двата варианта на отлежаване на ОЯГ 
Тип реактор Състав на СЯГ, grams tТМ 

(вариант I)  
Състав на СЯГ, grams 

tHM (вариант II)  
Разлика 

Двуетапна трансмутация (след етап 2) 
ВВЕР-1000 1860.2 2105.6 245.4 

PWR (w15x15) 1880.3 2121.0 240.7 

CANDU 206.1 173.1 -33.1 

BWR GE (10x10-8) 823.3 996.1 172.8 

VVER-1000 in BWR GE 
(10x10-8) 

1212.4 1378.9 166.5 

BWR GE (10x10-8) in 
VVER-1000 

1555.2 1806.0 250.8 

Едноетапна трансмутация 
PWR (w15x15) in PWR 
MOX (w14x14) 

1380.6 1623.5 242.9 

VVER-1000 in CANDU 1361.1 1611.6 250.5 

BWR GE (10x10-8) in 
BWR MOX (9x9-9) 

577.0 735.3 158.3 

BWR GE (10x10-8) in 
PWR MOX (w14x14) 

577.0 735.3 158.3 

 
С оглед на тези резултати може да се каже, че от количествена гледна точка на 

минорно-актинидния състав имаме предимство при мигновенното преработване на 
отработеното ядрено гориво, тъй като след стандартното му отлежаване от пет години 
бихме генерирали повече минорно-актинидни изотопи. Единственото изключение прави 
двуетапният трансмутационнен цикъл на реактори тип CANDU, при които се наблюдава 
намаление на количеството минорни актиниди след пет годишно съхранение на ОЯГ преди 
преработване за втория етап от трансмутационния цикъл. Причината за това намаление е 
разпадането на изотопите на нептуний-238, нептуний-239 и кюри-242 и недостатъчно 
високото количество на плутоний-241. 

Минорно-актиниден състав на отработеното ядрено гориво на реактори с 
топлинни неутрони 

В Таблица 2 е показано сравнение на общото количество минорни актиниди, генерирано 
след края на горивните цикли на съответните трансмутационни етапи при двата варианта на 
отлежаване на ОЯГ. При моделите с двуетапна трансмутация е показана разликата между 
вариант I и вариант II на втория трансмутационен етап. В крайна сметка, въпреки че при 
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отлежаване на ОЯГ имаме по-голямо количество генерирани минорни актиниди, поради 
повишените коефициенти на трансмутация при вариант II, се наблюдава намаление в 
крайното им количество (спрямо вариант I). Единственото изключение тук е едноетапното 
рециклиране на отработеното ядрено гориво на реактори VVER-1000 в реактори тип 
CANDU. При този вариант имаме незначително по-високо количество минорни актиниди 
след трансмутационен цикъл на вариант II (само с 21 грама повече) спрямо 
трансмутационния цикъл на вариант I. Най-малкото абсолютно количество генерирани 
минорни актиниди тук се наблюдава при модела на двуетапно рециклиране на МА в 
реактори тип CANDU, а най-високото генерирано количество при модела на едноетапно 
рециклиране на минорни актиниди от реактори тип PWR (w15x15) в МОХ гориво на реактори 
тип PWR (w14x14).  

Таблица 2 
Количествена разлика в минорно-актинидния състав на СЯГ при различните модели на 

трансмутация за двата варианта на отлежаване на ОЯГ 
Тип реактор Общо к-во МА след 

вариант I 
Общо к-во МА след 

вариант II 
Разлика 

Двуетапна трансмутация (след етап 2) 

ВВЕР-1000 2075.3 1972.1 -103.2 

PWR (w15x15) 2110.4 2005.0 -105.4 

CANDU 228.0 125.0 -103.0 

BWR GE (10x10-8) 950.9 934.1 -16.8 

VVER-1000 in BWR GE 
(10x10-8) 

1174.4 1146.5 -28.0 

BWR GE (10x10-8) в 
VVER-1000 

1937.2 1840.0 -97.2 

Едноетапна трансмутация 

PWR (w15x15) в PWR 
MOX (w14x14) 

3763.5 3635.7 -127.8 

VVER-1000 in CANDU 1424.6 1446.2 21.5 

BWR GE (10x10-8) в BWR 
MOX (9x9-9) 

3019.0 2862.9 -156.1 

BWR GE (10x10-8) в PWR 
MOX (w14x14) 

3359.3 3196.8 -162.5 

  
С оглед на тези резултати може да се каже, че вариант II на рециклиране на минорни 

актиниди, при който имаме отлежаване на ОЯГ преди неговото преработване, е 
предпочитаният вариант не само заради намаляването на радиоактивността на ОЯГ, но и 
заради по-голямото намаление на генерирани минорни актиниди, дължащо се на по-
големите коефициенти на трансмутация. 

Коефициенти на трансмутация на нептуний-237 и америций-241 
На Фигура 1 са показани средните коефициенти на нептуний-237 и америций-241 при 

едноетапните и двуетапните трансмутационни модели на рециклиране на минорни 
актиниди. От фигурата става ясно, че при двуетапното рециклиране, най-високият 
трансмутационен коефициент притежава моделът на рециклиране на минорни актиниди от 
VVER-1000 в реактор с кипяща вода BWR GE (10x10-8). При едноетапните модели на 
рециклиране на минорни актиниди най-високият коефициент е при варианта на рециклиране 
на ОЯГ от реактор VVER-1000 в реактор тип CANDU. При всички останали варианти 
средният трансмутационен коефициент на нептуний-237 и америций-241 е отрицателен.  
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Фигура 1. Среден коефициент на трансмутация на Np-237 и Am-241 при различните модели 
на едноетапно и двуетапно рециклиране на минорни актиниди 

 
Трансмутационен потенциал при едноетапно и двуетапно рециклиране на минорни 

актиниди  
На Фигура 2 e показано процентното изменение на съдържанието на минорни актиниди 

след съответните трансмутационни кампании. При двуетапните модели на рециклиране 
единственият вариант, в който има намаление на количеството минорни актиниди спрямо 
начално зареденото, е моделът VVER-1000 в BWR GE (10x10-8). Зареденото количество 
минорни актиниди за първи трансмутационен етап в реактори BWR GE (10x10-8) е 1609 
gr/tТМ, а след втория вече е 1312 gr/tТМ, което е 18.5% намаление спрямо първоначално 
зареденото количество. При моделите с едноетапно рециклиране, в нито един вариант не се 
наблюдава общо намаление на минорните актиниди. Въпреки това, модела на рециклиране 
на ОЯГ на реактори VVER-1000 в реактори тип CANDU показва най-незначителното 
увеличение на количеството минорни актиниди след края на трансмутационната схема. 
Количеството минорни актиниди преди трансмутационния етап 1609 gr/tТМ, а след края на 
трансмутационната схема в реакторите CANDU имаме незначително 1.9% увеличение, 
което е еквивалентно на 1640 gr/tТМ. 
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Фигура 2. Изменение на концентрацията на минорни актиниди след рециклирането им в 

двуетапни и едноетапни модели 
 
Заключение 
Проведеното изследване показва, че е възможно рециклирането на минорни актиниди в 

реактори с топлинни неутрони. Въпреки, че само при варианта VVER-1000 в BWR GE 
(10x10-8) имаме намаление на общото количество минорни актиниди след съответните 
етапи на рециклиране, при голяма част от останалите изследвани модели също се 
наблюдават положителни коефициенти на трансмутация на минорните актиниди генерирани 
в най-значителни количества (нептуний-237 и америций-241).  

Възможностите за трансмутация на минорни актиниди в реакторите с топлинни неутрони 
са напълно реални. Доказателство за това са и многобройните изследвания провеждани на 
лабораторно ниво, показващи задоволително термо-хидравлично поведение на активната 
зона при работа с такова гориво. 
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Оценка на точността на RELAP/SCDAPSIM/MOD3.5 посредством експеримента 
QUENCH-06 

 
Гергана Герова, Крис Алисън 

 
Настоящият доклад представя моделиране на експеримента QUENCH-06 с 

термохидравличния код RELAP/SCDAPSIM. Целта на изследването е да се направи 
сравнение между температурите, които са измерени по време на експеримента и тези, 
които са изчислени с кода с последваща оценка на точността на използвания код. 
 
 Ключови думи: RELAP/SCDAPSIM/MOD3.5, QUENCH-06, термохидравлика, оценка на 
точността 
 

RELAP/SCDAPSIM/MOD3.5 assesment against QUENCH-06 experiment 
 

Gergana Gerova, Chris Allison 
 
This report presents modeling of the QUENCH-06 experiment with RELAP/SCDAPSIM/ 

MOD3.5 thermal-hydraulic code. The purpose of this study is comparison between the values of 
the temperatures measured during the experiment and those calculated by the code and therefore 
to evaluate the code’s accuracy. 
  

Key words: RELAP/SCDAPSIM/MOD3.5, QUENCH-06, thermal hydraulics, accuracy 
evaluation 
 

Въведение 
 Най-важната от всички мерки за управление на аварии при леководните ядрени 
реактори е прекратяване на преходния процес посредством впръскване на вода, която да 
охлади оголената разрушаваща се активна зона. След аварията във втори енергоблок на 
АЕЦ Три Майл Айлънд са извършени многобройни анализи, които заедно с резултатите от 
експерименти като CORA и LOFT са показали, че преди водата да успее да охлади горивото 
ще са налице рязко увеличаване на температурата, генериране на водород и 
освобождаване на продукти на делене. Тези явления са в резултат на повишеното 
окисление на циркониевите обвивки на горивните пръти [1]. Генерирането на водород в 
резултат на окислението на циркониевите обвивки възниква когато температурата в 
активната зона превиши 1000 K [2]. Освен това, по отношение на отделянето на водород в 
контейнмънта, впръскването на вода се разглежда като най-лошият сценарии. 

Кратко описание на QUENCH съоръжението и тестовия сноп на QUENCH-06  
На Фиг.1 е показан контейнмънта заедно с тестовия участък на QUENCH     

съоръжението, което е съставено от няколко подсистеми. Тези подсистеми включват 
тестовия участък, съдържащ 21 имитатори/симулатори на горивните пръти; система за 
електрозахранване, необходима за нагряване на тестовия сноп; системи за подаване на 
вода, пара и аргон; измервателни устройства за температура, налягане, разход на потока и 
водород, както и системи за регулиране на процесите и събиране на данни. 

Прегрятата пара преминава през парогенератор и прегревател и заедно с аргона 
постъпва в тестовия сноп през долния му край. Аргонът се използва като  газов носител за 
системите за откриване на водород, на които ще бъде дадено кратко описание малко по-
късно. 



 

116  Научна конференция ЕМФ 2016 
 

 

 Парата, която не е използвана, заедно с аргона и водорода, който е получен в резултат 
на паро-циркониевата реакция се събират в кондензатор, където некондензиращите газове 
– аргон и водород се отделят от парата. Quench фазата е инициирана посредством спиране 
на потока от прегрята пара, a потокът аргон остава непроменен, докато в същото това време 
през отделна линия през долния край на тестовия сноп е подададен потокът от/на quench 
вода [1]. 

     
 

Фиг. 1 QUENCH контейнмънт и    Фиг. 2 QUENCH-06 Симулатори 
тестов участък        на горивни пръти 

 

Напречното сечение на горивните пръти и тестовият участък като цяло е показано на 
Фиг.2.  Той се състои от: 
 един ненагряван прът, който се намира в центъра на снопа; 
 вътрешен пръстен от осем горивни пръта, свързани към първата система за 

електрозахранване; 
 външен пръстен, състоящ се от дванадесет пръта, свързана към втората система за 

електрозахранване; 
 група от четири пръта, намиращи се на свободните ъглови позиции в тестовия сноп. 

Дължината на горивните симулатори е приблизително 2,5 m, докато дължината на 
нагрявания от волфрамови елементи участък е 1024 mm. Общата електрическа мощност, 
използвана за загряването на снопа от горивни симулатори е 70 kW. Тя е разпределена по 
35 kW между всяка от двете системи за електрозахранване.                                

Термодвойки и устройства за измерване на водород 
Тестовият участък е снабден с обшити термодвойки, които са разположени до обвивките 

на прътите на седемнадесет различни височини и позиции между - 250 mm и 1350 mm, както 
е показано на Фиг.3. Повърхностно монтираните термодвойки на кожуха на горивния сноп се 
намират между - 250 mm и 1200 mm. В долния участък (до 550 mm) на снопа са използвани 
NiCr/Ni термодвойки за измерване на температурите на кожуха и обвивките на горивните 
пръти, докато над 550 mm се използвани високотемпературни термодвойки с W-5Re/W-26Re 
тел, изолация от HfO2 и двойна обвивка от тантал-цирконий.  

За анализ на водорода са осигурени три различни измервателни системи. Първата 
система е Balzers масспектрометър GAM-300, разположена на изходящтата линия, вторият 
детектор е Galdos 7G, намиращ се зад кондензатора, а третата система е опростен 
масспектрометър Prisma, инстализана в близост до Caldos детектора. 
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Провеждане на теста QUENCH-06 
 Резултатите, които са получени от 
шестият подред QUENCH експеримент са 
подробно документирани в [1] и по тази 
причина тук ще бъде дадено само кратко 
описание на етапите на теста и техните 
характеристики.  
Подготвителна фаза и фаза на загряване 
(0 – 1956s) 
 Както и при предишния QUENCH 
експеримент, така и при този по време на 
подготвителната фаза тестовия сноп от 
горивни симулатори първоначално е загрят 
посредством серия от стъпаловидно 
повишаване на температурата от стайна до 
873 K в атмосфера от аргон (3 g/s) и пара (3 
g/s) при електрическа мощност от около 4 
kW [1][4][5].  

Фаза на предварително окисление 
(1966 – 6009s) 
 При тази фаза снопът е стабилизиран за 
около два часа при електрическа мощност 
от около 4 kW и температура от 1473 K [4]. 
През това време работата на различните 
системи бива проверявана, като малко 
преди края на тази фаза започва събиране- 

Фиг. 3 QUENCH-06 Тест секция      то на експериментални данни. 

В края на стабилизационния период за достигане на подходящата температура за 
предварително окисление на горивния сноп, електрическата мощност, подавана към 
тестовия участък е увеличена стъпаловидно до приблизително 11 kW. Скоростта на 
нагряване на снопа е 0,32 K/s между 1450 K и 1750 K. Чрез контролиране на електрическата 
мощност, нивото на температурата е поддържано около 1 час за да бъде достигната 
желаната дебелина на оксидния слой [4]. 

Преходна фаза (6010 – 7178s) 
 По време на преходната фаза, температурата на тестовия сноп е повишена до желаната 
експериментална стойност за реализиране на quench фазата. По време на преходната фаза 
в 6620 s и около 1606 K ъгловият прът B е изведен с цел проверка и измерване на 
количеството окисление по това време на експеримента [1][4][5]. Освен това, по време на 
тази фаза поради нагряването и химическата енергия, освободена в процеса на окисление 
на обвивките дават като резултат максимални температури от приблизително 2000 K. Преди 
заливането, най-високите температури ще предизвикат разтваряне на топлоотделящите 
елементи от втечнения цирконий с последващо преместване на стопилката. 
Фаза на заливане/quenching (7179 – 7431s) 
 Началото на тази фаза е поставено, след като предварително дефинираните критерии, 
подобни на тези от предишния експеримент са достигнати. Необходимите условия за 
започване на тази фаза са – минимум три от термодвойките, намиращи се на различни 
места върху прътите, както и термодвойката TCRS 13, намираща се на централния прът 
трябва да надвишат 1973 K [1][5]. Инициирането на тази фаза става със спиране на потока 
от 3 g/s прегрята пара в 7181 s. Освен това, клапанът на системата за бързо впръскване на 
вода е отворен за 5 s, позволявайки приблизително 4 kg вода бързо да запълни тръбите и 
долната смесителна камера на тестовия участък. В същото време quench помпата е 
включена, подавайки за 255 s приблизително 42 g/s вода от към долния край на тестовия 
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участък [1][4][5]. 26 s след като подаването на вода е започнато, в продължение на 16 s 
електрическата мощност е намалена от 18,2 kW до 3,9 kW, симулирайки нивата на 
остатъчно топлоотделяне в ядрения реактор [1]. В течение на фазата на заливане на 

тестовия сноп подаването на аргон е 
прехвърлено към горната смесителна 
камера с цел продължително 
осигуряване на газов носител за 
количествено определяне на водорода 
[4][5]. След изтичане на 255 s водата и 
електрическата мощност, подавани 
към тестовия участък са спрени, 
прекратявайки по този начин 
експеримента. 
 Моделиране на QUENCH-06  
 Тестовото съоръжение на експери-
мента QUENCH-06 е моделирано с 
използване на кода RELAP/SCDAPSIM/ 
MOD3.5. В RELAP5 частта от кода, 
нодализационната схема на тестовия 
участък, включваща елементи като 
pipe, time dependent volume, time 
dependent junction, branch и single 
junction са представени на Фиг. 4. 

Фиг. 4 Нодализация на RELAP5 

От друга страна, компонентите от нодализационната 
схема на SCDAP, съставена от горивни пръти и 
заобикалящият ги кожух са изградени от аксиални възли и 
радиално пространствени мрежи.  
 Граничните условия за компонентите на RELAP5 са 
следните. За елементите 0010000, 0030000 и 0050000, 
които представляват входящите потоци на пара, аргон и 
вода, граничните условия са време (s), налягане (Pa) и 
температура (K), докато за елементите 0020000, 0040000 и 
0060000 те са време (s) и масов разход (kg/s). Това са т.н. 
долни гранични условия на тестовия сноп, който от своя 
страна е моделиран като елемента 0100000, докато тези в 
горната му част са време (s), налягане (Pa) и температура 
(K) за елемент 0080000 и време (s) и масов разход (kg/s) за  Фиг. 5 Нодализация на SCDAP 
елемент 0090000. 
 Охладителния участък с аргон, който е изграден от елементите 0130000, 0110000 и 
0120000. За елемент 0110000 долните гранични условия са време (s), налягане (Pa) и 
температура (K) и време (s) и масов разход (kg/s) за елемент 0120000. 

За елементите от горната част на елемент 0130000 граничните условия са време (s), 
налягане (Pa) и температура (K) за елемент 0150000 и време (s) и масов разход (kg/s) за 
елемент 0140000. 
 За охладителния участък с вода, представен посредством елемент 0180000, граничните 
условия са същите като тези за водния участък, а именно – време (s), налягане (Pa) и 
температура (K) за елементи 0160000 и 0200000 и съответно време (s) и масов разход за 
елементи 0170000 и 0190000.                                                                                                  
 Нодализацията в SCDAP на петте компонента, които са моделирани, а именно – 
централен ненагряван прът; вътрешен кръг, състоящ се от осем нагрявани пръти; външен 
кръг, който съдържа дванадесет нагрявани пръта; тръби с инструментариум и кожух, който 
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заобикаля първите четири компонента е съставена от аксиални възли и радиални 
пространствени мрежи, както е показано на Фиг. 5. Нодализацията на компонентите включва 
еднакъв за всеки един компонент брой аксиални възли – двадесет и два и различен брой 
радиални пространствени мрежи. За всеки един от моделираните компоненти на тестовия 
участък, нодализацията е следната. Компонент No.1 – централният ненагряван прът е 
моделиран като централен „горивен“ елемент, който е съставен от ZrO2 частици в центъра, 
хлабина, запълнена с газ и обвивка от циркалой и е моделиран като четиринадесет радиални 
пространствени мрежи. Компонент No.2, който включва осем пръта, симулиращи горивните 
елементи от вътрешния пръстен е съставен от волфрамови елементи в центъра, частици от 
ZrO2, хлабина, запълнена с газ и обвивка от циркалой е моделиран като вътрешен елемент 
„ядро“, съставено от петнадесет радиални пространствени мрежи. Същият брой мрежи има и 
компонент No.3, който е съставен от дванадесет пръта, симулиращи външния пръстен. Той е 
моделиран като външен „ядро“ елемент. Компонент No.4 представящ четирите ъглови пръта е 
моделиран като елемент „гориво“ с дванадесет радиални пространствени мрежи, докато 
компонент No.5 има седемнадесет радиални пространствени мрежи, представящи кожуха на 
тестовия сноп и е моделиран като елемент „обвивка“. 

Резултати  
 За да бъде оценена точността на кода RELAP/SCDAPSIM/MOD3.5 е направено 
сравнение между измерените при провеждане на експеримента QUENCH-06 стойности на 
температурите и тези, които са пресметнати от самия код. 

 

Фиг. 6 Разположение на централния прът (вляво) и разпределение на температурата в 
обвивката му (вдясно) на 550 mm височина от тестовия участък 

 
 От лявата част на Фиг. 6 е показан напречен разрез на тестовия сноп и е показано 
разположението на централния прът, чийто температурно разпределение по време на 
експеримента е представено в дясната част на Фиг. 6. Както и в тази, така и в следващата 
фигура, в графиките с температурните полета на разглежданите компоненти, с параметрите 
cntrlvar981 и cntrlvar973 са дадени измерените по време на експеримента стойности на 
температурата, докато cadct141101 и cadct141501 представят изчисленото с 
RELAP/SCDAPSIM/MOD3.5 температурно поле. 

Графиката на Фиг. 6 показва много добро съвпадение между измерените и изчислените 
стойности за температурното разпределение на централния прът, докато в графиката на 
Фиг. 7 има малко по-голямо разминаване в температурите от близо 120 K до момента, в 
който термодвойката TCR 13 отказва и настъпва тотално разминаване в резултата. Отказът 
на високотемпературната волфрамова термодвойката, чието разположение е на 225°, 
настъпва в 6881 s при температура от 1653 K. 

Извършеният след приключване на теста анализ е показал, че горивния сноп и 
циркониевите обвивки са останали почти непокътнати до 850 mm. До тази височина 
обвивката на тестовия сноп е само леко окислена, докато между 870 mm и 1010 mm са 
открити разтопени зони [5]. Това е така, основно в резултат на бързия процес на заливане и 
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ограниченото аксиално удължение на горещата зона [2]. Крайното състояние показва 
незасегната/непроменена като цяло геометрия на снопа, докато от друга страна по време на 
quench фазата са възникнали значителни напуквания и раздробявания на обвивката и 
таблетките от ZrO2 [5]. 

 

Фиг. 7 Разположение на централния прът (вляво) и разпределение на температурата в  
обвивката му (вдясно) на 950 mm височина от тестовия участък 

 
 Заключение 
 Експерименти като QUENCH-06 играят много важна роля при провеждането на  
изследвания, които са свързани с генерирането на водород, термохидравликата и 
поведението на материалите при леководните ядрени реактори. Още повече, те са от 
основно значение при разработването на модели в термохидравличните кодове, както и при 
подобряването и оценката на вече съществуващите такива с цел да се предскаже правилно 
поведението на системите, които изграждат разглежданото и моделирано съоръжение и 
съответно процесите и явленията, които възникват в него. Поради факта, че пресметнатите 
от кода стойности за температурите в разглежданите участъци показват добро съвпадение с 
измерените стойностите, получени при провеждане на експеримента QUENCH-06, кодът 
RELAP/SCDAPSIM/MOD.3.5 ще бъде използван при провеждане на следващи пресмятания. 
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Прилагане на принципа ALARA при техническата поддръжка на термоядрения 
реактор ITER 

 

Димитър Лазаров, Калин Филипов, Бончо Бонев 
 

В настоящето изследване е проведен анализ на прилагането на специфичен, модерен 
подход за техническата поддръжка на ядрена инсталация с термоядрен реактор. От 
позицията на принципа АLARA са проучени проектните възможности, позволяващи 
оптимизация на колективната доза на персонала чрез използване на методи за 
дистанционно манипулиране. Докладът описва цялостния подход, разработен в 
светлината на ALARA, който се прилага за справяне с това предизвикателство в 
международния термоядрен реактор, изграждащ се във Франция. 

 
Ключови думи: ALARA, термоядрен реактор, техническа поддръжка 
 

Applying ALARA principle into maintenance of the ITER fusion reactor 
 

Dimitar Lazarov, Kalin Filipov, Boncho Bonev 
 

In this article the application of a specific, modern approach for the maintenance of nuclear 
installation with fusion reactor is analysed. In the context of the ALARA principle design options, 
allowing optimization of the collective dose for personnel through using remote handling methods, 
have been studied. This paper describes the overall approach, developed in the light of ALARA, 
being taken to deal with this challenge in the international fusion reactor currently under 
construction in France. 
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„Научените уроци“ от техническата поддръжка на съществуващите ядрени 

централи и прилагането им в проект с термоядрен реактор 
Натрупаният опит при решаване на проблеми, свързани с техническата поддръжка на 

съществуващите ядрени инсталации показва, че адекватния проект на сградите и 
технологичните системи е от решаващо значение за прилагане на принципа ALARA (As Low 
As Reasonably Achievable). Терминът ALARA най-често се използва във връзка с нивото на 
химическо или радиационно въздействие. Целта е да се гарантира, че нивата на опасните 
химически и радиационни въздействия върху работниците и изпускането на опасни 
химикали и радиоактивност в околната среда се поддържат по-ниски от нормативните 
ограничения, като са предприети целенасочени усилия за по-нататъшно намаляване на 
въздействията и изхвърлянията. Специфични дейности по техническата поддръжка са били 
източник на сериозни проблеми в много от съществуващите ядрени централи заради 
неадекватни проектни допускания или недооценяване на трудностите при извършване на 
ремонтите и изпитанията в експлоатационни условия. 

Пригодността за техническа поддръжка, за която понякога се използва и термина 
„ремонтопригодност“1, е характеристика при проектиране и монтаж, която определя 
вероятността дадена конструкция, система или компонент да успее да възстанови 
нормалното си изправно състояние в рамките на определен период от време с помощта на 

                                                           
1
 „Ремонтопригодност“ като термин покрива само частично смисъла на „пригодност за техническа поддръжка, т.к. 

обхватът на дейностите по поддръжката е по-широк и включва наблюдение, надзор, проверка, тестване, оценка, 
калибриране, сервиз, ремонт, възстановяване и подмяна на компоненти. 
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предвидените практики и процедури. Терминът конструкции, системи и компоненти (КСК) 
обхваща всички елементи (части) на съоръжение или дейност, която допринася за защита и 
безопасност. Конструкциите са пасивни елементи, например сгради, канали, биологични 
защити и т.н. Една система се състои от няколко компонента, съединени по такъв начин, че 
да се изпълнява специфична (активна) функция. Компонентът е отделен елемент на 
системата, като например проводници, релета, тръби, помпи, съдове под налягане. 

Утвърдена съвременна практика е пригодността за техническа поддръжка на една 
ядрена инсталация да бъде демонстрирана още на етапа на проектиране. Това изисква 
проектантът да извърши систематично идентифициране на задачите, необходими за 
поддържането на КСК, включително определяне на квалификацията и уменията на 
персонала, инструментите, оборудването за изпитване, контрола на достъпа, условията на 
околната среда в зоната на работа, и т.н. Тези задачи трябва да включват всички 
необходими проверки и тестове, които се изискват за връщането на оборудването в 
експлоатация, след като техническо му обслужване е завършено.  

Определянето на задачите по техническата поддръжка налага внимателно да се 
балансира между необходимостта от поддържане и съществуващите ограничения, като 
например претрупана компановка или силни йонизиращи лъчения. Необходимостта от всяка 
задача по техническата поддръжка, идентифицирана в процеса на проектиране, трябва да 
бъде обоснована както чрез посочване на мотивите за нея, така и чрез задълбочен анализ 
на рационалността на планираните действия при извършването й. 

Експлоатационният опит от съществуващите ядрени централи представлява добра 
основа и успешно се използва за разработване на програми за техническа поддръжка на 
ядрени инсталации с термоядрени реактори, чрез отчитане на човешкия фактор и 
осигуряване на достатъчно пространство, осветление, повдигателни съоръжения, 
транспортна инфраструктура, екраниране, комуникации и вентилация в зоната на работа. 
Добре известен факт е, че ядрена инсталация, при която проектът осигурява лесен достъп 
за техническа поддръжка, се нуждае от по-малко време за извършване на планираните 
дейности, особено когато работата ще се извършва при висока доза на йонизиращи 
лъчения. 

В настоящата статия обект на анализ представляват на особеностите и цялостния 
подход за техническа поддръжка на вътрешно-камерните компоненти на международния 
проект за изграждане на ядрена инсталация с най-големия за момента термоядрен реактор 
Токамак, който се строи във Франция (известен като Проект ITER – http://www.iter.org/).  

Отправни точки за извършване на анализа 
Фундаментално изискване в стратегията за техническа поддръжка на разглеждания  

термоядрен реактор е приоритетното използване на оборудване за дистанционно 
манипулиране в зоните с висока доза на йонизиращи лъчения, като целта е да се постигне 
много ниска колективна доза на персонала, въпреки изключителната сложност на самата 
инсталация. Принципът ALARA се внедрява чрез внимателно и систематично 
идентифициране на задачите, свързани с техническата поддръжка и експлоатационните 
проверки. Търси се границата на рационалност и баланс между използването на жива сила 
и оборудване за дистанционно манипулиране. В хода на развитие на проекта е установена 
лимитираща стойност на дозата на йонизиращите лъчения от 100 μSv/h, при чието 
превишаване всички дейности по техническата поддръжка трябва да се планират, 
проектират и извършват с оборудването за дистанционно манипулиране. Съответно, една 
от важните проектни цели е осигуряването на много добра пригодност за техническа 
поддръжка чрез  разработване на компоненти и системи, които могат да бъдат поддържани 
за най-малко време, с по-малко разходи, с минимален разход на ресурси за поддръжка, без 
да се засягат производителността на компонента или неговите характеристики за 
безопасност. По тази причина достъпът и маршрутите на оборудването за дистанционно 
манипулиране до точките на физически интерфейси се изследват задълбочено от 
проектантите на ядрената инсталация, включително и с помощта на специално разработени 
виртуални 3D-симулатори или реални пълномащабни макети.  
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Разрез на термоядрения реактор с основните му системи [1], на концептуално ниво, е 
показан на Фигура 1. Целта на фигурата е да илюстрира сложната компановка и трудният 
достъп при извършване на техническата поддръжка, както от хора, така и от машини. 
Информация за проектните основи, принципа на действие и проектните характеристики на 
термоядрения реактор е свободно достъпна на уебстраницата на проекта, поради което 
само някои специфични данни, свързани с темата, са включени по-нататък в доклада.   

   

 

Фигура 1. Разрез на термоядрения реактор: концепция2
 

 

Средства за провеждане на анализа 
Изследването е извършено чрез анализиране на референтните документи, 

специфицирани в литературата в края на доклада, които предоставят данни както за 

                                                           
2
 На фигурата са запазени оригиналните названия на компонентите на английски език, т.к. повечето все още 

нямат подходящи аналози на български език (примерен превод: Cooling Pipes = охлаждащи тръбопроводи; 
Cryostat = Криостат; Blanket = бланкет; Poloidal Field Coil = полоидални бобини/магнити; Toroidal Field Coil = 
тороидални бобини/магнити; Ion Cyclotron Radio Frequency Antenna = йонно-циклотронна радиочестотна 
подгряваща антена; Vacuum Vessel = вакуумна камера/съд; Cryopump = криогенна помпа; Divertor = дивертор). 
Вакуумната камера на термоядрения реактор, в която протича термоядрения синтез би могла, с известна 
условност, да се оприличи на функцията на корпуса на реактора в ядрените централи, където протича деленето. 
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първоначалната концепция, така и за еволюцията на проекта на системите за техническа 
поддръжка на вътрешно-камерните компоненти на термоядрения реактор. 

Цялостен и ясен подход за прилагане на принципа ALARA 
Подходът за прилагане на принципа ALАRА и целите за радиационна безопасност по 

отношение на допустимите дози на йонизиращите лъчения за персонала и населението за 
проекта на термоядрения реактор са представени на френския орган за ядрена безопасност 
(ASN – Autorité de Sûreté Nucléaire) още в първия документ на процедурата за лицензиране 
на проекта [1]. Такъв подход е напълно хармонизиран с европейското законодателство [2], 
което изисква управлението на радиологичния риск да съблюдава следните три 
фундаментални правила:  

- обосновка на практиките; 
- оптимизиране на радиационната защита; 
- намаляване на индивидуалното облъчване. 

Тези правила се прилагат за всички нормални ситуации на облъчване на персонала, както 
по време на експлоатация на реактора, така и по време на престой за извършване на 
планова и извънпланова техническа поддръжка. 

На Фигура 2 е представена предварителната оценка [3] на годишната колективна доза от 
250 man.mSv/a за проектен сценарий, който предполага среден неутронен поток от 0,57 
MW/m2 към панелите на т. нар. „първа стена“ – First Wall (FW), която представлява набор от 
440 специални армирани панели, разположени от най-вътрешната страна на вакуумната 
камера, поставени директно срещу плазмата, като всеки панел на първата стена е съединен 
със защитен блок (Shield Block, SB), монтиран зад него, при което съединението FW+SB 
формира т. нар. бланкет-модул (Blanket Module, BM). 

 

Фигура 2. Предварителна оценка на годишната колективна доза 

Както е пояснено в [1], oще в самото си начало проектът на термоядрения реактор е 
установил и заявил пред ядрения регулатор ясни цели за колективната и индивидуалната 
доза на радиационно облъчване на персонала, които отговарят на нормативните 
ограничения и са в съответствие с международните тенденции и добри практики. Тук е 
видно е нещо повече - проектът си е поставил изключително амбициозна цел, на границата 
на технически постижимото: максимална годишна колективна доза (ORE – Occupational 
Radiation Exposure) от 500 man.mSv/a. Така поставената цел успешно се конкурира с целите, 
определени за бъдещи ядрени централи, вариращи в диапазона от 650 до 1200 man.mSv/a, 
особено като се има предвид сложната компановка на вакуумната камера на термоядрения 
реактор.  
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Основният принос към ORE идва от планирани дейности по техническата поддръжка на 
системите на термоядрения реактор, разположени в сградата на Токамака (Tokamak 
Building), като сравнително малка част, под 10% от ORE, се очаква да се натрупа от рутинни 
контролни дейности, непланирана техническа поддръжка и експлоатационни проверки. 
Това, разбира се, е една първоначална оценка, която ще търпи промяна и уточняване 
заедно с еволюцията на самия проект, и чиято адекватност ще трябва да се обоснове и 
демонстрира пред френския орган за ядрена безопасност (ASN) преди етапа на въвеждане 
на инсталацията в експлоатация. 

Към настоящия момент следва да се отчете и фактът, че някои важни дейности по 
поддръжката все още не са оценени докрай и биха могли допълнително да допринесат за 
увеличаване на ORE, като например тези, извършвани в сградата с „горещи клетки“ (Hot Cell 
Building (HCB) – сграда с „горещи клетки“ за извършване на дезактивация и ремонтни 
дейности на активирани компоненти, аналог на спецкорпуса в ядрените централи) и 
сградата за радиоактивни отпадъци (Radwaste Building (RWB) – сграда за обработка и 
съхранение на радиоактивни отпадъци). Компановката на сградите [4], където протичат 
всички „ядрени“ дейности по техническата поддръжка на реактора, е илюстрирана на  
Фигура 3. 

  

 
 

Фигура 3. Компановка на ядрените сгради и основни дейности по техническата поддръжка 

Внедряване на принципа ALARA при техническата поддръжка на реактора 
Основните проектни решения, които позволяват съществено намаляване на ORE до 

стойност „толкова ниска, колкото е разумно постижимо“ (as-low-as-reasonably-achievable) са 
анализирани тук по-долу. Тъй като темата за техническата поддръжка на термоядрен 
реактор е по принцип достатъчно сложна и обширна, то за целите на настоящия анализ са 
избрани само планираните дейности по техническата поддръжка на основните компоненти 
бланкет- модули и диверторни касети, изпълнявани във вакуумната камера на реактора. 
Бланкет-модулите (Blanket Modules) и диверторните касети (Divertor Cassettes) са основни  
вътрешно-камерни компоненти (In-Vessel Components) на термоядрения реактор и условно 
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могат да бъдат оприличени на охлаждаема облицовка със специални технологични и 
защитни функции (но не функции за безопасност). 

Проектът предвижда основните вътрешно-камерни компоненти на термоядрения 
реактор, бланкет-модули и диверторни касети, да бъдат демонтирани и заменяни 
единствено чрез използване на специално проектирано, първо по рода си, оборудване за 
дистанционно манипулиране. Не съществуват планове за извършване на техническата 
поддръжка на тези компоненти чрез използването на хора, т.к. резултатите от неутронните 
анализи сочат на очаквани стойности на дозата на йонизиращите лъчения в камерата на 
реактора значително над установения проектен лимит от 100 μSv/h. 

Заключение 
Прилагането на принципа АЛАРА при техническата поддръжка на термоядрения реактор 

разчита на добрите практики и на модерен подход за радиационна защита, конкуриращ този 
на съвременните ядрени инсталации. Основната цел на този подход е да се поддържа 
колективната доза на границата на технически достижимото чрез адекватно управление на 
радиационните опасности и излагането на персонала на тези опасности, а именно: 

 установяване на ясни административни стойности и правила за допустимите дози за 
специфични задачи по техническата поддръжка, които отговарят на нормативните 
изисквания на страната-домакин (Франция) и са в синхрон с международните тенденции 
и ръководствата на МААЕ; 

 събиране, регистриране и внимателно проучване за изпълнимостта на всяка една от 
тези задачи още на етап проектиране; 

 разработване на алтернативни варианти за реализиране на задачите за техническа 
поддръжка в зоните с високи дози на радиационно лъчение посредством  използване на 
специално разработено оборудване за дистанционно манипулиране, което не изисква 
участие на жива сила на мястото на работа. 
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Особености на техническата поддръжка на вътрешно-камерните компоненти 
на термоядрения реактор ITER 

 
Димитър Лазаров, Калин Филипов, Бончо Бонев 

 
В настоящето изследване е проведен анализ на разработването и внедряването на 

система за техническа поддръжка, която е способна да осигури висока разполагаемост 
на ядрена инсталация с термоядрен реактор. От позицията на принципа АLARA са 
проучени проектните възможности при техническата поддръжка на вътрешно-
камерните компоненти, позволяващи оптимизация на колективната доза на персонала 
чрез използване на методи за дистанционно манипулиране. Докладът описва проектния 
подход, който се прилага за справяне с това предизвикателство в международния 
термоядрен реактор, изграждащ се във Франция. 

 
Ключови думи: ALARA, термоядрен реактор, техническа поддръжка, оптимизация 
 

Maintenance features of the in-vessel components of the ITER fusion reactor 
 

Dimitar Lazarov, Kalin Filipov, Boncho Bonev 
 

In this article the development and implementation of maintenance system which can deliver 
high availability of nuclear installation with fusion reactor is analysed. In the context of the ALARA 
principle design options for maintenance of in-vessel components, allowing optimization of the 
collective dose for personnel through using remote handling methods, have been studied. This 
paper describes the design approach being taken to deal with this challenge in the international 
fusion reactor currently under construction in France. 

 
Key words: ALARA, fusion reactor, maintenance, optimization 
 
Цел и същност на анализа 
Обект на настоящия анализ е термоядрената инсталация ITER, която се изгражда във 

Франция в рамките на международен проект. Получените резултати ще бъдат използвани за 
дефиниране на общи заключения относно начините за оптимизиране на техническата 
поддръжка и намаляване на колективната доза на персонала в зони с висока доза на 
йонизиращи лъчения. По-конкретно се изследват особеностите на проектните системи за 
техническа поддръжка на бланкет-модулите и диверторните касети, разработени на 
основата на методите за дистанционно манипулиране. И двете системи се използват по 
предназначение единствено в сградата на термоядрения реактор по време на планов 
престой на инсталацията. Системата е предвидено да бъде в експлоатационен режим 16 
месеца, след което следва ремонтният период от 8 месеца, по време на който се извършва 
техническата поддръжка. След този период системите се транспортират със специални 
роботизирани контейнери до сградата с „горещите клетки“, където има така наречените 
„места за паркиране“ на оборудване за дистанционно манипулиране. На Фигура 1 са 
показани зоните на работа на тези системи за техническа поддръжка [1]. 

Особености на техническата поддръжка на вътрешнокамерните компоненти 
Всички вътрешнокамерни компоненти, които осигуряват основните функции на 

термоядрения реактор, трябва да бъдат проверявани и поддържани през цялото време до 
изтичане на проектния им срок на експлоатация. Поради нивото на радиоактивност във 
вакуумната камера на реактора, скоро след началото на кампанията с деутерий-тритий 
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импулси (така наречената „ядрена“ фаза на проекта), тези операции ще се извършват с 
помощта на интегрирани системи за дистанционна техническа поддръжка [2]. 

 

 

Фигура 1. Специализирани системи за техническа поддръжка в сградата на реактора3 

По време на ядрената фаза на проекта дозата на остатъчното гама-излъчване при 
извършване на техническата поддръжка във вакуумната камера на реактора се очаква да 
бъде до няколко стотици Gy/h, затова всички системи с оборудване за дистанционно 
манипулиране трябва да са толерантни към такова ниво на радиоактивност, което налага 
разработването на нови, специални материали, както и на електронни компоненти с 
изключително висока радиационна устойчивост.  

Система за дистанционна техническа поддръжка на бланкет-модулите 
Бланкет-модулите осигуряват защита както от високите топлинни натоварвания в 

рамките на вакуумната камера, а така и от високоенергийните (14 MeV) неутрони, получени 
при реакцията на ядрения синтез. Техническата поддръжка на термоядрения реактор 
изисква дистанционно манипулиране на 440 модула, които се демонтират, заменят и 
монтират посредством т. нар. вътрешно-камерен транспортьор (ВКТ) – In-Vessel Transporter 
(IVT). Вътрешно-камерният транспортьор се движи по пасивна кръгова релса и се 
саморазгъва около екваториалната област вътре във вакуумната камера [3] (Фигура 2). 

Вътрешно-камерният транспортьор изпълнява множество специфични функции по 
време на монтаж и демонтаж на бланкет-модула, като завиване и развиване на болтови 
съединения, рязане, заваряване и проверка на заварените съединения на охлаждащи 
тръби, наблюдение на зоната на работа.  

Изброените функции се изпълняват от телескопичен манипулатор с много голяма 
товароподемност, който се движи по монорелсата на вътрешно-камерния транспортьор. 

 

                                                           
3
 На фигурата са запазени оригиналните названия на английски език, за да се избегне създаването на объркващ 

превод на български език 
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Фигура 2. Саморазгъване на вътрешно-камерния транспортьор 

Концепцията на манипулатора и негов пълномащабен изпитателен макет, разработен в 
Япония, са показани на Фигура 3. 

 

Фигура 3. Концепция на манипулатор (вляво) и пълномащабен изпитателен макет (вдясно) 

Всички манипулации, от транспортирането на вътрешно-камерния транспортьор от 
„паркомястото“ му в сградата с „горещи клетки“ до сградата на реактора, през 
саморазгъването му в зоната на работа и извършването на планираните вътрешнокамерни 
операции по техническата поддръжка, до обратния процес на сгъване и транспортиране за 
„паркиране“, се управляват дистанционно от специално обучени оператори в отделна 
командна зала чрез система за т.нар. „виртуална реалност“ [4] (Фигура 4). Командната зала 
за управление на оборудването за дистанционно манипулиране е различна от главната 
командна зала на термоядрения реактор – двете командни зали са независими и 
разположени в различни сгради. По време на дистанционните манипулации достъпът на 
хора в сградата на реактора в близост до маршрутите на оборудването за дистанционно 
манипулиране е забранен. 
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Фигура 4. Реален манипулатор (горе вляво) и 3D-симулиране на манипулатор в работа 

Чрез специален дистанционно управляван контейнер едновременно могат да бъдат 
транспортирани до четири бланкет-модула от зоната на работа до сградата с “горещи 
клетки”, където модулите се ремонтират или обезвреждат като радиоактивни отпадъци. 
Всеки бланкет-модул, с приблизителни размери 1,5 х 1,0 х 0,5 метра и тегло до 4,5 тона, 
включва панел на „първата стена“ и защитен блок. Проектното изискване за подравняване 
на тези огромни и тежки метални компоненти при монтаж е да се извършва с точност до 
един милиметър, което само по себе си е изключително инженерно предизвикателство. От 
друга страна, разработването и внедряването на една такава авангардна, първа по рода си, 
система за техническа поддръжка на реактора представлява изключителна възможност и 
пример за съществено намаляване на дозовото натоварване на персонала чрез прилагане 
на принципа ALARA на границата на разумно постижимото в ядрените инсталации на 
бъдещето.  

Система за дистанционна техническа поддръжка на диверторните касети 
В долната част на вакуумната камера е разположен т. нар. дивертор, сегментиран на 54 

касети, всяка с приблизителен размер 3,4 м х 1,2 м х 0,6 м и тегло от почти 10 тона [2]. 
Диверторните касети трябва да са способни да издържат на значителните топлинни товари, 
породени от отклонената плазма (от порядъка на няколко MW/m2). Очаква се, че ерозията на 
компонентите, изправени с „лице“ срещу плазмата ще изисква трикратна подмяна на целия 
дивертор през първите 20 години експлоатация на термоядрения реактор, което 
представлява проектният срок на експлоатация, необходим за извършване на планираните 
експерименти. 

Системата за дистанционна замяна на касетите е проектирана да „акостира“ на три от 
така наречените „долни пристанища“ на вакуумната камера на нивото на дивертора. 
Долните пристанища (Vacuum Vessel Lower Ports) са общо 18 на брой и представляват 
специални големи отвори в долната част на вакуумната камера, три от които се използват 
по време на престой за извършване на дистанционна техническа поддръжка на 
диверторните касети. По време на експлоатация всички „пристанища“ на всички нива 
(долно, екваториално и горно) са уплътнени до степен, която осигурява условия за ултра-
дълбок вакуум, минимум 10-7 Pa. Замяната на всичките 54 касети се извършва само от тези 
три долни пристанища. Манипулаторът е съставен от многофункционален влекач-обръщач-
тласкач на касетата, като т. нар. „трактор“ се движи радиално по протежение на 
пристанището и е оборудван с различни крайни изпълнителни механизми за 
транспортиране на касетата, което включва възможност за движение в радиално и 
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тороидално направление. Общ изглед на системата за техническа поддръжка на 
диверторните касети е показан на Фигура 5. 

 

  

Фигура 5. 3D-модел (вляво) и пълномащабен изпитателен макет (вдясно) на система за 
дистанционна замяна на диверторни касети  

На Фигура 6 е показана триизмерна симулация на системата за дистанционно 
манипулиране на диверторните касети, разгъната във вакуумната камера и изпълняваща 
планирани операции по замяна на касета. 

 

  

Фигура 6. 3D-симулация на оборудване за дистанционно манипулиране на диверторните 
касети, разгънато във вакуумната камера и изпълняващо тороидално преместване на касета 

(вляво) и рязане на охлаждащ тръбопровод на касета (вдясно) 

Подобно на бланкет-модулите, системата за демонтаж-монтаж на диверторните касети 
изисква освен осигуряване на точност на движенията до милиметър, също така и 
многофункционалност на манипулатора, като например заключване и отключване на касета, 
рязане, заваряване и проверка на заварените съединения на охлаждащите тръби, 
наблюдение на зоната на работа, почистване на прах.  

Специален транспортен контейнер за диверторни касети, управляван от контролната 
зала за дистанционна техническа поддръжка, както и неговата маршрутна карта в сградата 
на реактора, са показани на Фигура 7. Контейнерът се използва за прехвърляне на 
демонтираната касета от сградата на реактора в сградата с „горещи клетки“, където тя може 
да бъде ремонтирана (ерозирала и повредена касета се заменя) или се обезврежда като 
радиоактивен отпадък. 
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Фигура 7. Транспортен контейнер за касета и маршрути на движение в сградата на реактора 

Заключение 
След почти 20 години интензивна научно-изследователска работа, разработване на 

свръх-прецизни 3D-симулатори и експериментиране с впечатляващи по размери макети на 
оборудване за дистанционно манипулиране, днес проектът ITER разполага с ясна и 
реалистична концепция за техническа поддръжка на термоядрения реактор без участие на 
хора в зоната на работа. Използването на уникалната интегрирана система за дистанционно 
манипулиране на активираните вътрешно-камерните компоненти, създадена за първи път в 
света за нуждите именно на този проект, отваря за цялата ядрена общност широка врата за 
прилагане на принципа ALARА на границата на технически постижимото за нашето съвремие. 
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Методика за обследване на работните режими на вентилационни системи в 
ядрени съоръжения 

 

Любен Манев, Калин Филипов 
 

Представена е разработена методика за оценка и анализ на работните режими на 
вентилационната система на ядрени съоръжения. Разработената методика може да 
бъде използвана при необходимост и за други подобни системи, когато се извършва 
оценка на работоспособността, като част от програмата за управление на ресурса.  

 
Ключови думи: управление на ресурса, вентилационни системи, техническа 

поддръжка, оптимизация 
 

Methodology for investigation operating modes of ventilation systems at nuclear 
facilities 

 
Luben Manev, Kalin Filipov 

 
The article presents a methodology developed for assessment and analysis of operating 

modes of the ventilation system of nuclear facilities. The methodology can be used for similar 
systems when assessing the performance as part of program management resource when is 
needed. 

 
Key words: resource management, ventilation systems, technical support, optimization 
 
Общи положения  
По време на експлоатацията на всяко едно ядрено съоръжение лицензиантът осигурява 

поддържането на физическите бариери и нивата на защита в състояние, което осигурява 
безопасността на ядреното съоръжение. 

Ядрено съоръжение е съоръжение, включително свързаните с него територия, сгради и 
оборудване, в което се добива, произвежда, преработва, използва, манипулира, съхранява 
или погребва ядрен материал в такъв мащаб, че се изисква отчитането на ядрената 
безопасност и радиационната защита. „Ядрено съоръжение" е и всяко съоръжение за 
управление на радиоактивни отпадъци. 

В основата на технологията за кондициониране на радиоактивните отпадъци  стои 
съвкупността от системи и съоръжения, които са предназначени за привеждането на 
радиоактивните отпадъци във форма, която гарантира тяхното безопасно и надеждно 
съхранение за продължителен период, без да се създава опасност от миграция на 
радионуклиди, които биха могли да доведат до замърсяване на околната среда и опасност 
за здравето на персонала и населението.  

Основната система, която осигурява колективна защита на персонала в едно ядрено 
съоръжениее вентилационната система и като такава тя е от особена важност да бъде 
извършено адекватно обследване на работните й режими, като в настоящата статия е 
представена разработена методика, по която ще се проведе това изследване. 

Принципен подход за обследване на работните режими на вентилационната 
система 

Основните функции, които изпълняват вентилационните и климатичните инсталации, 
инсталирани в цеха за преработване на радиоактивните отпадъци, са следните:  
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 поддържане на радиационната безопасност чрез намаляване на замърсяването на 
въздуха с радионуклиди до допустимите граници; 

 нормиране на въздушните потоци в помещенията и създаване на условия за 
неразпространение на аерозоли в цеха за преработване на радиоактивните отпадъци; 

 контрол на изхвърлянията в околната среда; 

 създаване на условия за нормална работа на оборудването; 

 осигуряване и поддържане на допустими санитарни норми за работа на обслужващия 
персонал. 
С оглед на изпълнението основните функции, са реализирани следните технологични 

решения: 

 подаваният към помещенията пресен въздух се очиства с механични филтри и се 
кондиционира (подгрява или охлажда); 

 в помещенията с различна степен на радиационна опасност се осигурява различно ниво 
на разреждане (в по-замърсените помещения разреждането е в по-голяма степен); 

 Освобождаваният в атмосферата въздух се очиства чрез HEPA филтри. 
За всяко ядрено съоръжение групирането на помещенията се извършва по начин, който 

осигурява спазването на основните изисквания за работа в среди с йонизиращи лъчения. В 
съответствие с тези изисквания, сградата на съоръжението се разделя на две основни зони: 

 “чиста зона”, която е със свободен достъп на целия персонал (помещения, обозначени 
на съответните чертежи и в експликациите с индекс „А”); 

 “контролирана зона”, в която достъпът е ограничен, като от своя страна тя също е 
разделена на две подзони: 
o помещения с постоянно пребиваване на персонала (помещения с индекс „В”); 
o помещения, в които персоналът престоява ограничено време (помещения с индекс 

„С”). 
Организацията на вентилацията е съобразена със зонирането на сградата, като дебитът 

на вентилационните инсталации е определен съгласно оценената стойност за необходима 
кратност на въздухообмена, с отчитане на условията за категоризирането на помещенията и 
отделяните при изпълнение на технологичния процес вредности. 

Разделянето на отделните вентилационни инсталации е осъществено в зависимост от 
групирането на помещенията в съответствие с видовете работа, която ще се извършва в 
тях.  

Вентилационните системи се класифицират по следния начин: 

 Вентилационни системи, които обслужват помещенията с присъствие на персонал от 
категория „А” – системи за нормална експлоатация; 

 Вентилационни системи, обслужващи помещенията с присъствие на персонал от 
категория „Б” – системи за безопасност (система за нормална експлоатация, 
изпълняваща функция на система за безопасност);  
Методика за обследване на работните режими на вентилационната система 
Събиране на информация за вентилационните системи 

 данни от проектна и екзекутивна документация; 

 данни от производителя за техническите параметри и за ресурса на съоръженията;  

 експлоатационни данни: 
o запознаване със съществуващите протоколи за „Изпитания и настройка на 

вентилационните системи” изготвени от лицензирани фирми; 
o запознаване с последните протоколи от измервания на дебитите на работещите 

вентилатори;  
o сравняване на разлики между проектни и експлоатационни параметри на 

оборудването- дебит, напор, съпротивление; 

 данни за извършени ремонти и реконструкции. 
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Избор на критични елементи 
Процесът на избор на критично оборудване се извършва чрез инженерна преценка по 

определени критерии и източници на информация, като за определянето и избирането на 
критичните елементи се прилагат различни подходи: 

 важност за безопасността (радиационна и индустриална); 

 заменяемост; 

 разходи (за закупуване на елемента, за ремонта или замяната му); 

 достъпност (дозово натоварване на персонала, възможно отражение на графика на 
дейностите по извеждане от експлоатация); 

 наличие на резервни части;  

 работни характеристики. 
Източниците на информация за избора на критични елементи са следните: 

 Събиране и анализ на наличната проектна и работна документация и резултатите от 
изследвания: 
o проект, технически данни и експлоатационни условия; 
o методи и резултати от наблюдение; 
o методи и резултати от функционални изпитания; 
o документация за работните характеристики; 
o документация за поддръжка и записи на повредите; 
o резултати от други проекти; 

 оглед на оборудването и системите при обходи; 

 евентуални допълнителни изпитания и тестове; 

 изчисления и други методи; 

 анализ на информацията за резервните части (наличие, цени). 
Разработване на програма за управление на стареенето 
Програмата за управление на стареенето и евентуалната подмяна на оборудване се 

разработват след изпълнението на следните етапи: 

 подготвяне на списък на критичното оборудване (или елементи), важни за 
безопасността и ключови за оставащия ресурс; 

 идентифициране на механизмите на стареене за критичното оборудване, в това число: 
o подготвяне на списък на механизмите на стареене за критичното оборудване; 
o класификация на механизмите на стареене по тяхната важност; 
o определяне на количествени характеристики, необходими за контрол и следене на 

всеки механизъм на стареене. 

 определяне на подходи и методи за количествена оценка на остатъчния ресурс на 
критичното оборудване; 

 преглед и анализ на съществуващи методи за смекчаване на ефекта от стареенето (ако 
има такива) и препоръки за намаляване на влиянието на стареенето за критичното 
оборудване. За целта се прилагат: 
o инженерен опит от проектиране, изграждане и експлоатация;  
o резултати и опит от национални и международни изследователски програми по 

съответните механизми на стареене; 
o отчетите на МААЕ по управление на стареенето на критични елементи. 
o препоръки за ремонтни дейности и замени на критичното оборудване или неговите 

елементи, включващи: 
o препоръки и предложения за ремонтни дейности и замяна; 
o експертна техническа и икономическа оценка на предложенията, изчислени да 

осигурят експлоатация на оборудването за различен брой години. 
Изследванията и анализите на съществуващото състояние и изготвянето на препоръки 

за подобряване на работата на вентилационната система на цеха за преработване на 
радиоактивните отпадъци се извършват на основата на редица нормативни и референтни 
документи, съобразени с българското и европейското законодателство и държавните 
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стандарти, както и с отчитане на добрите практики, публикувани в нормативни документи на 
Русия и САЩ. 

Основни дейности при обследването на работните режими 
1. Подбор и анализ на информация за технологичните системи 

 данни от проектна и екзекутивна документации; 

 данни от производителя за технически параметри и за ресурса на съоръженията 
(технически паспорти); 

 експлоатационни данни; 

 данни от извършени ремонти и реконструкции. 
2. Извършване на визуални инспекции 
Извършват се обходи и се провеждат тестове за установяване на действителното 

състояние на вентилационните системи. Измерванията и анализите, които е необходимо да 
бъдат извършени, са следните: 

 измерване на разхода и налягането на вентилационните системи; 

 измерване на разхода на помпи за студена и гореща вода; 

 измерване на температурите в помещенията, обхванати от проекта; 

 измерване на вибрациите в двигателите на вентилаторите; 

 проверка за посока на въздушните потоци от чистите помещения към контролираната 
зона; 

 определяне на съпротивлението на въздуха в отоплителните секции, охладителните 
секции и филтри; 

 сравнение на реалните работни режими с проектните. 
За моментното състояние на вентилационните агрегати е необходимо да се направят 

измервания по приложената по долу схема, където (В) е вертикално измерване, (Х) е 
хоризонтално измерване, а А е аксиално измерване. 

 

 

Фигура 1. Точки на измерване при оценка на  
моментното състояние на вентилационни агрегати 

 
Оценката на измерените вибрации се осъществява съгласно БДС ISO 10816-1:2002 – 

Оценка на вибрациите на машини чрез измерването на невъртящи се части. За средни 
машини от 15 KW до 75 KW, каквито се явяват обследваните вентилационни агрегати, 
стойностите са следните: 

 0,28 † 1,12 mm/sec отлично 

 1,12 † 2,8 mm/sec годно (добро) 

 2,8 † 7,1 mm/sec  все още се допуска (задоволително). 
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Фигура 2. Принципна схема на точките за измерване на вентилационната система 

Таблица 1 
Попълване на данни от контролни измервания на вентилационна секция 

ВЕНТИЛАЦИОННА СЕКЦИЯ 

№ Дейност 
Проектна 
стойност 

Измерена 
стойност 

Проектна 
стойност 

Измерена 
стойност 

1.  Проверка оборотите на вентилатора     

2.  Проверка напора на вентилатора     

3.  Проверка на свободния напор     

4.  Проверка мощността на вентилатора     

Попълване на данни от контролни измервания на охладителна секция 

ОХЛАДИТЕЛНА СЕКЦИЯ 

№ Дейност Параметри Забележки 

1.  Оглед на тръбните връзки   

2.  Проверка на фреона и маслото   

3.  Изпитания на плътност   

4.  Изсушаване чрез вакуумиране   

5.  Регулиране на предпазната арматура   

6.  Зареждане с фреон и масло   

7.  Пускане на хладилния агрегат в режим   

 
3. Определяне на основните механизми на стареене характерни за 

вентилационните системи: 

 механично износване при продължителна експлоатация; 

 многоциклова умора; 

 малоциклова умора; 

 корозия под напрежение; 

 локална корозия; 

 ерозия-корозия; 

 промяна на свойствата на материалите под действието на йонизиращи лъчения. 
4. Извършване на аналитични проверки и проверочни изчисления 
Изготвяне на модели и изчислителна проверка на  вентилационната система с проектни 

параметри и с измерените действителни стойности. 
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5. Извършване на проверки за якост и умора 
При необходимост, освен изчислителни проверки за якост и умора, се извършват и 

изчисления за крехкост и се взимат образци за металографски анализ. 
6. Избор на критични елементи 
Въз основа на анализ на информацията, с която се разполага, се определят критичните 

елементи, като се посочват възможните фактори, които водят до дефекти и неизправности. 
7. Определяне на действителното физическо състояние  
Определя се действителното състояние на елементите и оборудването, свързани с 

основните механизми на деградация, чрез изчисляване на прогнозни криви или чрез 
експертна инженерна оценка.  

8. Оценка на състоянието на вентилационната система 
На базата на наличната информация се определя основния механизъм на стареене и 

разрушаване. Използват се необходимите входни данни, налични от изброените по-горе. В 
случай, че няма алгоритъм или обичайна методика, че липсват входни данни или са 
недостатъчни за количествената оценка на състоянието, количествената оценка на 
системите и оборудването се прави експертно, на базата на оценката на действителното 
състояние на елементите. На базата на резултатите от количествената оценка може се 
направи класифициране на елементите и оборудването по отношение на ограничението на 
ресурса.  

9. Препоръки за ремонт и замяна на критичното оборудване или негови елементи  
Представя се списък с критично оборудване и негови елементи, които подлежат на 

ремонт, модификация или замяна. 
Заключение 
Разработената методика представлява инструмент за анализ на работоспособността на 

технически системи от гледна точка на управлението на ресурса както при оценка на 
възможностите за удължаване на проектните срокове на експлоатация, така и при анализ на 
текущото състояние, провеждан при изменения в проекта и свързаната с това необходимост от 
изпълнение на нови функции или работа при технологични параметри, различни от проектните.  
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Оценка на радиологичния риск за населението в района на Банско-Разлог, 
дължащ се на гама излъчващи радионуклиди  

 
Лъчезар Костов, Румен Кобиларов, Младен Младенов, 

Христо Протохристов, Чавдар Стоянов 
 

Извършени са радиологични изследвания в района на Банско-Разлог посредством гама 
спектрометрия с висока разделителна способност. Измерени са концентрациите на 
активността на естествените радионуклиди 238U, 232Th и  40K, както и концентрацията 
на активността на 137Cs. Изчислени са мощността на абсорбираната гама доза, 
годишната външна ефективна доза и индекса на външния риск за местното население. 
Дискутирано е локалното радиологично въздействие на аварията в Чернобил. 
 
 Ключови думи: гама спектрометрия, концентрация на активността на 137Cs, 
абсорбирана доза, годишна ефективна доза, индекс на външния риск 

 

Assessment of radiological risk due to terrestrial gamma exposure in Bansko-
Razlog region 

 
Latchesar Kostov, Roumen Kobilarov, Mladen Mladenov,  

Christo Protochristov, Chavdar Stoyanov 
 
 Radiological investigations have been performed in Bansko-Razlog region by means of high-
resolution gamma-spectrometry of soil samples. The activity concentrations of natural 
radionuclides 238U, 232Th and 40K, as well as of the fission product 137Cs have been determined. 
Absorbed gamma dose rates at 1 m above ground level due to 238U, 232Th, 40K and 137Cs, the 
annual outdoor effective doses and external hazard index have been estimated. Discussed is the 
local radiological impact of the Chernobyl fallout. 
 

Key words: Gamma-spectrometry, activity concentration of 137Cs, absorbed doses, annual 
effective dose, external hazard index 
 
 Introduction 

The development in the modern life styles due to the industrial developments drastically 
increased the risks of soil contamination, especially external contaminants, such as radionuclides, 
entering a soil body through wet or dry precipitation [1]. It is important to identify the concentration 
of radioactive isotopes in soil because it constitutes a path for radioactivity to humans, animals and 
plants, and is an indicator of radioactive accumulation in the environment. Measurements of the 
environmental radioactivity may be used to estimate the terrestrial radiation dose to the human 
population and to indentify areas of high natural radiation hazard [2], [3]. Extensive investigations 
of radionuclide concentrations in soil are regularly carried out in the radiation risk zones like 
nuclear power plant, areas close to uranium mines and other facilities where radioactive materials 
are used or produced [4], [5], [6]. 

The aim of the present work is to assess the public exposure arising from 238U, 232Th, 40K and 
137Cs in soils in the region of Bansko-Razlog in a systematical way.  

Materials and methods 
Investigated area 
The geographical name of the Bansko-Razlog region is Razlog hollow. This is the highest 

hollow in South Bulgaria, with average altitude 865 meters above see level. The investigated area 
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was selected for several reasons: 1) Town Bansko is a big tourist center of international 
importance. A large number of Bulgarian and foreign tourists practicing skiing come here during 
the winter season. Bansko is also hosting a round of FIS Alpine Ski World Cup. 2) Razlog 
municipality covers a large part of the National Park "Pirin" (4508.5 ha) and the National Park 
"Rila" (5035.6 ha). The National Park "Pirin" is included in the UNESCO Convention for the 
preservation of the world's natural and cultural monuments; 3) Several sites of the former uranium 
mining and milling industry are located in Razlog hollow, only about twenty kilometers east of 
Bansko (Figure 1). This proximity requires a special study of the environmental impact of uranium 
mining and possible exposure risk to the population. 

Soil samples collection and preparation 
A total of forty surface soil samples were collected from flat and undisturbed by man or nature 

soil‟s surface. Square shaped soil samples (0.25 m   0.25 m) with a thickness of 0.1 m were 
extracted from the surface. Each soil sample was labeled according to the geographical 
coordinates. The sampling points were located approximately in a grid 1 km   1 km. In this way a 
total area of about 40 km2 was investigated – virtually the whole accessible area along the railway 
between Banya, Razlog and Dobrinishte. Sampling points are selected near the most frequently 
visited infrastructures and objects: roads Razlog-Bansko (Road 19), Razlog-Bania (Road 84), 
Bansko-Bania (Road 1901), Bansko-Dobrinishte (Road 19), railway stations Razlog, Bansko and 
Dobrinishte, lift to the ski slopes, closed to hotels, lodges and other tourist sites. About 25% of the 
sampling points were situated in the villages. Soil samples were taken also from several additional 
points located away from main roads and infrastructures to apply more conservative selection 
approach. 
 Gamma-ray detection system 

Gamma-spectrometric measurements were performed on a Canberra Packard gamma-
spectrometer equipped with HPGe-detector. The HPGe-detector has an efficiency of 25% and 
energy resolution of 1.9 keV for 1.33 MeV gamma-transition from 60Co and 1.1 keV for 122 keV 
gamma-transition from 57Co. The detector is surrounded with lead shields and is adapted for low 
level gamma-radiation measurements. The background gamma-ray spectrum was measured and 
subtracted to get the net count rate for each sample.  
The activity concentration of 40K was estimated from the area of the 1460.8 keV gamma peak. The 
activity concentration of 232Th was calculated using the peaks at 338.3 keV (228Ac) and 911.2 keV 
(228Ac). The activity concentration of 238U was estimated using the peak 1001.03 (234mPa). The 
activity concentration of 137Cs was determined from the gamma peak of 661.66 keV.  

Results and discussion 
Activity concentrations 
The most extensive investigations of the 137Cs content in soils in Bulgaria after the Chernobyl 

accident have been performed by Bulgarian Nuclear Society [7]. The authors determined the 
activity concentration of 137Cs in many soil samples taken from about 40 different places in North-
East Bulgaria between 1993 and 1995. They concluded that the residual soil contamination in the 
region to this time does not exceed 100 Bq.kg-1. In our initial work [8] the mean value of 27.7 Bq.kg-

1 of the activity concentration of 137Cs is measured in Bansko-Razlog region. In order to make 
direct comparison with the data in [7] we performed a decay correction and obtained a value of 
38.4 Bq.kg-1. In this way we concluded that the residual 137Cs contamination in Razlog hollow was 
of the same order and lower than the 137Cs contamination in North-East Bulgaria.  

In this work we present the high-resolution spatial map of the distribution of the activity 
concentration of 137Cs in Bansko-Razlog region (s. Figure 1). It is the first detailed map of the 
spatial distribution of the activity concentration of 137Cs of an area in Bulgaria after the Chernobyl 
accident in 1986. The high-resolution spatial map presented in this work was obtained by use of 
statistical analysis and kriging interpolation of the experimental data [9]. For the entire Bansko-
Razlog region it was attributed value of the activity concentrations of 137Cs less than 40 Bq.kg-1 as 
a result of atmospheric testing of nuclear weapons during the 1950s and early 1960s [10]. In order 
to make direct comparison with the data from [10] we perform a decay correction, taking into 
account the half life of 137Cs. For the time of sampling in this study (2005) we calculate a value of 
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the activity concentrations of 137Cs less than 20 Bq.kg-1. This condition is satisfied for almost 50% 
from Bansko-Razlog region (s. Figure 1). For the rest of the region the activity concentrations of 
137Cs are approximately equal or higher than 20 Bq.kg-1 reaching a maximum value of 124 Bq.kg-1. 
The detailed map confirms the initial conclusions of [8] that the Chernobyl accident did not cause 
considerably contamination in Bansko-Razlog region and the contribution of the accident to the 
radiation exposure on the population in the region was “insignificant”. 

The activity concentrations of 40K vary from 467.0 to 1114.0 Bq.kg-1 with a mean value 829.9 
Bq.kg-1 and a standard deviation 154.6 Bq.kg-1. All samples analyzed in this work show activity 
concentration of 40K higher than the world average value of 400 Bq.kg-1 reported by [11] and the 
average value for Bulgaria – 400 Bq.kg-1 [12]. The activity concentrations of 232Th vary from 32.0 to 
94.0 Bq.kg-1 with a mean value 56.3 Bq.kg-1 and a standard deviation 13.9 Bq.kg-1. All samples 
show activity concentration of 232Th higher than the world average value and the average value for 
Bulgaria – 30 Bq.kg-1 [11], [12].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Spatial distribution of the activity concentration of 137Cs in Bq/kg 
 

The activity concentrations of 238U vary from 30.0 to 87.0 Bq.kg-1 with a mean value 48.8 
Bq.kg-1 and a standard deviation 14.2 Bq.kg-1. Nearly 25% of the investigated area has values 
close to the average in Bulgaria and in the world (40 Bq.kg-1 and 35 Bq.kg-1, respectively) [11], 
[12].  

Radiological characterization 
The external gamma dose rates at 1 m above ground level in each sampling location were 

calculated from the estimated activity concentrations of 238U, 232Th, 40K and 137Cs. The conversion 
factors used to calculate absorbed gamma dose rate per unit activity concentration correspond to 
0.462 nGy.h-1 per Bq.kg-1 for 238U, 0.604 nGy.h-1 per Bq.kg-1 for 232Th, 0.0417 nGy.h-1 per Bq.kg-1 
for 40K [11] and 0.156 nGy.h-1 per Bq.kg-1 for 137Cs [13]. The gamma dose rate (DR (nGy.h-1)) was 
evaluated using the equation& 

   CsThUKR AAAAD 156.0604.0463.00417.0        (1) 

where AK, AU, ATh and  ACs are the activity concentrations (Bq.kg-1) of 40K, 238U, 232Th and 137Cs, 
respectively, in the soil samples. 

The estimated absorbed dose rate was converted to annual outdoor effective dose equivalent 
using the equation  

     2.07.0  hRR NDH          (2) 
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where DR is the absorbed dose rates (nGy.h-1), Nh (= 8766 h) is the number of hours in 1 year (= 
365.25 days taking into account the leap year), 0.7 Sv/Gy is the conversion factor that translates 
the absorbed dose rate (nGy.h-1) to effective dose (mSv/year) and 0.2 is the outdoor occupancy 
factor [11]. 

In order to assess the health effects from the radioactivity of the primordial radionuclides, the 
activity concentrations of 238U, 232Th and 40K are converted into a single quantity – external hazard 
index (Hex) [14]. This index provides a useful guideline for regulating the safety standards on 
radiation protection for the general public. Hex must not exceed the limit of 1 for the radiation 
hazard to be negligible. 

The external hazard index was evaluated using the equation 

   
]/[4810]/[259]/[370 kgBq

A

kgBq

A

kgBq

A
H KThU

ex       (3) 

The absorbed gamma dose rates (DR) at 1 m above ground level due to 238U, 232Th, 40K and 
137Cs, the corresponding annual outdoor effective doses (HR) and the external hazard index (Hex) at 
the sampling points are presented in Table 1. 

Table 1 
Absorbed gamma dose rates (DR) at 1 m above ground level due to 238U, 232Th, 40K and 137Cs, 

annual outdoor effective doses (HR) and the external hazard index (Hex) in Bansko-Razlog region. 

№ of 
sample 

Gamma Dose Rate (DR) [nGy/h] DR total 
[nGy/h] 

HR 

[mSv/y] 
 

Hex 

      238U    132Th      40K     137Cs 

1 22.69 44.09 29.90 2.18  98.58 0.121 0.561 
2 29.63 41.68 39.74 0.08 105.89 0.130 0.607 
3 27.32 39.26 33.24 5.46 102.21 0.125 0.558 
4 17.59 38.05 40.41 0.47 92.21 0.113 0.522 
5 30.56 57.38 43.78 0.47 125.57 0.154 0.724 
6 29.63 47.72 36.11 0.16 105.60 0.130 0.611 
7 33.80 48.32 46.45 1.60 120.59 0.148 0.681 
8 20.37 20.54 23.85 19.34 82.57 0.101 0.360 
9 36.58 46.51 34.94 6.40 122.76 0.151 0.675 
10 24.54 35.03 35.32 1.25 92.44 0.113 0.522 
11 19.91 22.35 21.35 6.08 67.24 0.083 0.351 
12 53.24 35.03 38.11 5.77 106.56 0.131 0.575 
13 15.28 29.60 33.57 1.09 81.71 0.100 0.458 
14 18.06 32.62 34.07 2.81 88.66 0.109 0.490 
15 28.71 33.82 32.44 9.05 99.93 0.123 0.520 
16 22.22 38.05 37.16 1.87 102.54 0.126 0.577 
17 35.65 31.41 30.94 6.71 91.46 0.112 0.485 
18 24.54 36.84 30.44 2.96 98.21 0.121 0.550 
19 18.06 19.93 31.32 4.52 72.30 0.089 0.380 
20 17.59 23.56 29.61 0.94 77.11 0.095 0.432 
21 18.52 37.45 27.52 1.72 81.22 0.100 0.461 
22 18.06 32.01 36.57 0.62 90.97 0.112 0.514 
23 17.13 28.99 30.86 6.40 79.85 0.098 0.418 
24 37.50 19.93 19.47 2.18 81.87 0.100 0.460 
25 37.97 47.11 35.94 9.05 129.51 0.159 0.697 
26 18.98 42.28 39.32 3.74 106.26 0.130 0.586 
27 20.37 25.97 31.07 8.11 87.23 0.107 0.449 
28 18.52 32.62 43.45 3.43 95.70 0.117 0.520 
29 20.37 32.62 43.87 4.06 96.28 0.118 0.519 
30 35.65 45.30 33.11 8.58 118.80 0.146 0.640 
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31 25.46 41.07 40.32 1.09 102.12 0.125 0.577 
32 24.54 34.43 37.49 5.46 97.32 0.119 0.522 
33 18.52 36.84 44.20 3.90 98.55 0.121 0.535 
34 22.22 37.45 34.78 4.52 103.00 0.126 0.566 
35 18.98 35.64 39.95 3.12 99.54 0.122 0.549 
36 16.20 25.37 30.11 5.30 77.91 0.096 0.412 
37 19.45 24.76 26.44 10.45 75.54 0.093 0.371 
38 18.52 28.39 29.52 4.21 79.40 0.097 0.430 
39 17.59 32.62 46.45 2.18 94.12 0.116 0.514 
40 24.08 33.22 31.02 5.46 91.79 0.113 0.496 

Min 15.28 19.93 19.47 0.08 67.24 0.083 0.351 
Max 53.24 57.38 46.45 19.34 129.51 0.159 0.724 

Mean 24.36 34.90 34.61 4.44 95.53 0.117 0.522 
St. dev. 8.11 8.61 6.45 3.78 14.77 0.018 0.092 

 
The calculated average total gamma dose rate due to naturally occurring radionuclides and 

137Cs (95.53 nGy.h-1) is higher than the worldwide mean value (58 nGy.h-1) and the mean value for 
Bulgaria (70 nGy.h-1) [11]. The absorbed gamma dose rate is produced mainly by 232Th and 40K – 
71% of its value. The contribution of 238U is a quarter of the total value, while the 137Cs contribution 
is negligible – less than 5% of the total value.  

Figure 2 shows the spatial distribution of the absorbed gamma dose rate (DR) in the 
investigated region. The values of the absorbed gamma dose rate are lower than 100 nGy.h-1 for 
Bansko and its surroundings. The values of the absorbed gamma dose rate for Razlog and its 
surroundings are lower than 80 nGy.h-1, which is close to the mean value for the country. The 
values of the absorbed gamma dose rate higher than 100 nGy.h-1 are located north of Dobrinishte 
and in the east of the road 1901 (Bansko- Banja). These are areas relatively distant from main 
roads and infrastructures. 

The values of the annual outdoor effective dose vary from 0.083 mSv/y to 0.159 mSv/y with a 
mean value 0.117 mSv/y. The mean annual outdoor effective dose obtained in this study is 
comparable or less than the doses estimated in other areas near uranium mines worldwide. For 
example, it was reported mean value of annual outdoor effective dose of 0.12 mSv/y in Serbia [6], 
and 0.12 – 0.31 mSv/y in Hungary [15]. Similar values of annual outdoor effective dose are 
calculated (0.18 mSv/y and 0.15 – 0.37 mSv/y) in Kyrgyzstan and Australia, respectively [16], [17]. 

The calculated values for external hazard index are in the range 0.351 – 0.724. The mean 
value (0.522) is below the criterion limit of 1. The minimum value (0.351) is calculated for sampling 
point 11, of a distance of about 1 km, parallel to road 19 (Bansko-Dobrinishte). The maximum 
value (0.724) is calculated for sampling point 5 situated north of Dobrinishte, an area relatively 
distant from main roads and infrastructures. 

According to [18] the level of 1 mSv is adopted in Bulgaria as the upper annual dose limit for 
the population in Bulgaria. The value of the mean annual outdoor dose estimated in this study is far 
less than the restrictive level of 1 mSv/y. 
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Figure 2 Spatial distribution of the absorbed gamma dose rate (DR) in nGy/h 

  
Conclusions 
The activity concentrations of the natural radionuclides 238U, 232Th and 40K, as well as of the 

fission product 137Cs have been measured in the Bansko-Razlog region. The activity 
concentrations of 137Cs vary from < 0.45 to 124.0 Bq.kg-1 (mean value 27.7 Bq.kg-1). These values 
are mainly due to the atmospheric testing of nuclear weapons during the 1950s and early 1960s. 
The contribution of the Chernobyl accident to the radioactive contamination of the investigated 
region is negligible. 

The measured activity concentrations of 238U, 232Th and 40K vary in the range 30.0-87.0 Bq.kg-1 
(mean value 48.8 Bq.kg-1), 32.0-94.0 Bq.kg-1 (mean value 56.3 Bq.kg-1) and 467.0-1114.0 Bq.kg-1 
(mean value 829.9 Bq.kg-1), respectively. The activity concentrations of 40K and 232Th are almost 
two times higher than the mean values for Bulgaria. The activity concentration of 238U is slightly 
higher than the mean value for Bulgaria.  

The calculated values for total gamma dose rate and total annual outdoor effective dose due to 
naturally occurring radionuclides and 137Cs range between 67.24 and 129.51 nGy.h-1 ( mean 95.53 
nGy.h-1) and 0.083 and 0.159 mSv/y (mean 0.117 mSv/y), respectively. These values are higher 
than the mean values for Bulgaria, but they are comparable or lower than the doses estimated in 
other areas near uranium mines worldwide. 

The mean value of the external hazard index (0.522) is below the criterion limit of 1. 
The radiation hazard can be considered as negligible in the investigated region. 
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Реконструкция и модернизация на конструкции, системи и компоненти 
(КСК),осигуряващи технологичния процес за обработване на РАО, приемани в 
СП „РАО-Козлодуй”, в резултат на дейностите по извеждане от експлоатация 

на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй” 

 
Владислав Павлов 

 
В настоящия доклад са разгледани меркитe, предприети за повишаване на  

инженерната и технологична възможност на СП „РАО-Козлодуй“ и неговите обекти да 
приемат, обработват и съхранят генерираните РАО в резултат от дейностите по 
извеждане от експлоатация (ИЕ) на блокове от 1 до 4 на АЕЦ „Козлодуй“  

 
Ключови думи: извеждане от експлоатация, управление на радиоактивни отпадъци, 

Атомна електроцентрала "Козлодуй", Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ 
 

Reconstruction and modernization of structures, systems and components (SSCs), 
providing the technological process of RAW processing, resulting from the 

decommissioning  of Units 1 to 4 of  NPP Kozloduy 
 

Vladislav Pavlov 
 
This report presents the measures taken to enhance the engineering and technological 

capabilities of SD "RAW Kozloduy" and its facilities to accept, process and maintain generated 
RAW resulting from the decomissioning of Units 1 to 4 of the Kozloduy". 

 
Key words: decommissioning, radioactive waste, Nuclear Power Plant "Kozloduy", State 

Enterprise "Radioactive Waste" 
 

Въведение 
СП „РАО-Козлодуй“ представлява съвкупност от инженерни обекти и дейности, базирани 

на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, които поотделно и като цяло осигуряват безопасното 
управление на РАО. Съгласно Закона за безопасно използване на ядрена енергия (ЗБИЯЕ), 
СП „РАО-Козлодуй“ е с квалификация „ядрено съоръжение“. 

Основна дейност на СП ―РАО-Козлодуй  е управлението на РАО, генерирани от 
експлоатационната дейност на „АЕЦ Козлодуй , извеждане от експлоатация на ядрени 
съоръжения и исторически РАО на площадка АЕЦ Козлодуй. 

С решение на българското правителство, Държавното предприятие за радиоактивни 
отпадъци (ДПРАО) пое управлението на извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на 
АЕЦ „Козлодуй”. Блокове 1 и 2 са обявени за съоръжения за прерабтка на отпадъци и са 
предадени на ДПРАО на 18 октомври 2010. АЯР издава на ДПРАО лиценз за извеждане от 
експлоатация на Блокове 1 и 2 на 27 Ноември 2014. 

Прехвърлянето на собствеността на блокове 3 и 4 от АЕЦ „Козлодуй” към ДПРАО става 
през 2012 г. Блокове 3 и 4 са обявени за съоръжения за прерабтка на отпадъци през 
Декември 2012 със съответните експлотационни лицензии издадени на 26 Февруари 2013. 
Лицензът за извеждане от експлоатация на Блокове 3 и 4 се очаква във втората половина 
на 2016. 

Извеждането от експлоатация на блокове 1 до 4 на АЕЦ „Козлодуй” се финансира от 
МФК (Международен фонд “Козлодуй” за подпомагане извеждането от експлоатация). 
Администратор на фонда е ЕБВР. 
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Едно от най-важните условия за програмата за извеждане от експлоатация на Блокове 
1-4 на АЕЦ „Козлодуй” е модернизацията на съоръженията за управление на радиоактивни 
отпадъци. 

Цел 
Целта на модернизацията е да осигури инженерна и технологична възможност за СП 

„РАО-Козлодуй“ на неговите обекти да приемат, обработят и съхранят генерираните РАО 
вследствие ИЕ на блокове 1 до 4 на АЕЦ „Козлодуй“ и тези генерирани РАО от 
експлоатацията на АЕЦ „Козлодуй“. Модернизацията трябва да гарантира нормалната 
работа на конструкции, системи и компоненти (КСК) на СП „РАО-Козлодуй“ по време на ИЕ 
на блокове 1 до 4 на АЕЦ „Козлодуй“. 

Анализирани и оценени са всички потоци с РАО и са избрани варианти за управлението 
им. (Таблица.1) 

Стартиран е Проект №48 по линия на Европейска банка за възстановяване и развитие 
(ЕБВР). 

Изготвя се задание за разработване на Тех. проект, което ще бъде представено на 
банката.  

  Таблица 1 
 

Конструктивни и технологични промени 
Чрез съпоставка между проектната производителност и количествата и видове 

РАО(Фиг.1, Фиг.2) както и  на видове и брой междинни (Таблица.2) и крайни (Таблица.3) 
опаковки генерирани в следствие на деиностите по ИЕ и сроковете определени от 
Стратегия за управление на материалите от демонтажа при извеждане от 
експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ "Козлодуй" е определен обема на изменението в 
капацитетите на основните линии  и системи на ЦПРАО и обектите на СП „РАО–Козлодуй. 

 
Фиг.1 Съпоставка между проектната производителност и очаквани количества  

твърди РАО за приемане и преработка 
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Фиг.2 Съпоставка между проектната производителност и очаквани количества  

течни РАО за приемане и преработка 
Таблица 2 

 
Таблица 3 

Брой крайни опаковки, генерирани в следствие на дейностите по ИЕ 
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Същност на реконструкцията 
Система „Линия за преработка на твърди РАО” 
Тази линия практически е изградена от оригинални (нестандартни) машини и елементи и 

се разглежда като единен комплекс. Линия за преработка на ТвРАО ще приема два потока 
твърди РАО. Твърди пресуеми и непресуеми РАО подлежащи на сортиране по изотопи Co-
60, Cs-137 и „Обща активност, които се опаковат в 210 литрови варели, суперпресоват се и 
се поставят в СтБК. Вследствие работата на преработващите инсталации от ИЕ се образува 
и нов вид отпадък - непресуеми варели с имобилизирани РАО (Таблица.4). 

 
Таблица 4 

Количества твърди РАО за приемане и преработка 

 
 
В обема на модернизацията се предвижда: 
Модернизацията на Линия твърди започва още на местата на генериране/предаване на 

РАО на СП РАО,със осигуряване на Радиометрични камери, който ще послужат за 
предварително измерване на твърдите РАО, с цел сортиране преди приемането на - Маса 
сортировъчна въртяща се – върху, която се извършва разделяне на постъпващите в 
маркирани (от Радиометрични камери) полиетиленови чували и подаването им към една от 
двете пред преси, Които имат за цел да уплътнят  РАО в 210л. варели . На изхода от Пред 
пресата се поставя капака на варела и се маркира с уникален код, чрез който системата за 
проследимост да го разпознава. С помощта на Транспортната система за варели, изградена 
от ролкови и верижни транспортьори от , който са обособени два клона: клон пресуеми и 
клон ИМОБИЛИЗИРАНИ се извършва следващата операция тегловно измерване с 
интегрирана към ролковия транспортьор везна следваща стъпка е окончателно затваряне 
на  варела на Валцоваща машина така затворен варела се транспортира към една от двете 
охарактеризиращи станции или към Депо1. След охарактеризиране варела минават през 
Суперпреса, предназначена за максимално пресоване на варели, запълнени с пресуеми 
РАО. 

Система „Линия за течни РАО“ 
Сегашният годишен капацитет на линията е 450 m3 за година течна фаза на КО. 
Общите прогнозните количества течна фаза на КО, които трябва линията да приема 

годишно са оценени на 514 m3. 
Ако се приеме, че запълването на СтБК с ЦРАС ще има кампаниен характер, т.е. 

запълването с ЦРАС ще става в определени дни от седмицата и отчитайки технологичните 
възможности на подсистема ―Цимент и метасиликат‖ за приемане и съхраняване на 
цимент, могат да се направят следните изводи: 

Средна производителност на инсталацията трябва да е 1,8 м3 на час  Концентриран 
Кубов Остатък  и 2,5 м3 на час готов раствор на Циментово Радиоактивна Смес. 

Увеличението на капацитета на линията е с 64 m3 или около 14 %. 
Комплексът от машини и апарати, осигуряващи приемането, складирането, подаването 

и дозирането на цимента и добавките към миксера, както и самия миксер трябва да се 
разглеждат като единна система.  

В обема на модернизацията се предвижда: 
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Комплексът от машини и апарати осигуряващи приемането, складирането, подаването и 
дозирането на цимента и добавките към миксера, както и самия миксер (Фиг.3).  

 

 
Фиг.3 Хоризонтален миксер 

 
Система „Линия опаковане на РАО” 
Предвид многократно завишените бройки от варели и хапчета, необходими да се 

опаковат, разгледани са възможни схеми при избора на най-оптималната степен на 
запълване в СтБК (Фиг.4 и фиг.5). 

      
Фиг.4  Схема за подреждане на 9 цели варела   Фиг.5 Схема за подреждане на 5 цели 

варела и до запълване със средно 10 броя                      
    хапчета 

 
Сегашната Реалната производителност на линията при работа с трите вида опаковки не 

надхвърля 130 броя СтБК годишно. 
Анализите за прогнозните количества СтБК (Таблица.3),които трябва да се формират 

показват, че линията трябва да е в състояние да приеме и обработи общо от различните 
видове опаковки, около 1 055 броя СтБК годишно(Фиг.6). 

След модернизацията линията ще има възможност за формирането на 292 броя СтБК-1. 
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Увеличението спрямо същест-
вуващите възможности е около 2,5 
пъти. 

Линията ще формира и 14 броя 
СтБК-2. 

Най голяма е възможността, 
която ще осигури  формирането на 
749 броя СтБК-3.  

Увеличението е над 5,6 пъти. 
 

 Фиг.6 Годишна производителност на линия Опаковане 
 
Увеличението в годишния капацитет на „Линия за опаковане на РАО“ е над 8 пъти! 
Модернизацията на Система „Линия за преработка на опаковане РАО“ ще осигури 

дневна производителност (Таблица.5). 
 

                                                                                                   Таблица 5 

 
 

От казаното следва, че в сега съществуващото помещение няма толкова свободно 
пространство за разполагане на 18 броя СтБК за отлежаване + 9 позиции за запълване с 
ЦПР посредством Модула за инжектиране. Това налага разширение на помещението с 
удължаване на крановия път за осигуряване място за отлежаване на готовите опаковки, 
както и място за товарене на готовите опаковки на камион. 

Въпреки че ресурса на Система „Ел. КИП и А“ не е изчерпан, и нейното моментно 
техническо състояние е задоволително следва да се отчете факта, че продуктовата гама на 
много от елементите и е снета от производство. В момента тези елементи се явяват слабо 
звено откъм възможност за поддръжка и предвид факта, че се намират на ключови места от 
електроснадбителната система на цеха се предвижда подмяната им с аналогични по 
технически характеристики. 

Трябва да се отбележи, че предложените мерки за модернизация ще удължат 
достатъчно срока за експлоатация на елементи от уредбата. 

Модернизацията на осветлението в сгради и площадки на СП „РАО-Козлодуй“ ще 
осигури нормални работни условия за персонала, в предвидения срок за експлоатация на 
съоръженията, с осигуряване на необходимата   осветеност на работните места и постигане 
на максимална енергийна ефективност, ниски разходи по поддръжка  и максимален срок за 
експлоатация на осветителните уредби. 

 За гарантиране надеждната работа на пневмооборудването в цеха, осигуряване на 
качествени показатели на въздуха за аериране на циментовите смеси във силозите, както и 
гарантиране на непрекъсваемост при пневмотранспорта на цимент е необходимо входа на 
системата за сгъстен въздух в цеха ще бъде екипирана с: Филтър за улавяне на механични 
и маслени примеси, Валагоотделител за осушаване на въздуха, Ресивер за стабилизиране 
на потока. 
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Система „Спецканализация“, обслужва помещения с различен произход и 
характеристики на стоковите води проекта ще осигури подобрение на съществуващата 
функционалност на системата, висока надеждност и безотказност на ново инсталираното 
оборудване. 

 Модернизация на Система „Радиационен контрол“  ще осигури висока надеждност и 
обезпеченост с резервни части на всички технически средства, използвани в системата, 
използване на най-новите методи и технически средства за измерване в сферата на 
йонизиращите лъчения, интегриране в автоматизирана система за радиационен мониторинг 
на техническите средства за контрол на повърхностното замърсяване на персонала и 
инструменти/малки предмети при напускане на КЗ. 

Проекта за модернизация на Орган за контрол от типа В – ИДК (Индивидуален 
Дозиметричен Контрол) ще осигури, контрола на дозовото натоварване на персонала, като 
предвижда термолуминесцентни дозиметри и система за регистриране, архивиране и 
разпечатване на данните от измерването, както и осигуряване на възможност за 
калибриране и междукалибровъчни проверки на техническото средство за измерване. 

Проекта ще гарантира на Система „ОВиК“, запазване и подобрение на съществуващата 
функционалност, интегрирането на новопроектираните КСК с отчитане на наличието на 
съществуващите КСК и оптимизиране на управлението на системата. 

С цел покриване на новите обеми на спец. облекло, поради увеличаване на 
количествата РАО за преработване.Система „Спецперални, душове и мивки“ ще осигури 
повишаване на капацитетът на работа на КСК влизащи в състава на системата, както и 
всички необходими интерфейси за новопроектираните КСК. 

За предотвратяване на задържането производствения процес във всичките му аспекти – 
производство на СтБК, приемане и контрол на НКО и ККО, дозапълване на СтБК с чист ЦПР 
и запазване на качеството на анализите е необходимо Повишаване на капацитета на КСК 
влизащи в състава на система „Лабораторен комплекс (ФХК)“ с цел да посрещне 
увеличението на потоците РАО във всичките им форми.  

Проекта за модернизацията на Автоматизираната информационна система за 
управление на технологичния процес и Система за проследимост на РАО, Система 
„Видеонаблюдение“ и Система „Високо говорящи връзки“ предвижда  да осигури отчитане 
на събрани/приети РАО, отчитане на преработени и кондиционирани РАО, попълване на 
паспорт на опаковка кондиционирани РАО, регистриране мястото на разполагане за 
съхраняване на опаковките на кондиционираните РАО, повишаване на безопасността при 
експлоатация на отделните системи и съоръжения,  инвентаризация на РАО и тяхното 
проследяване, чрез ефективен визуален операторски контрол върху отделните 
технологични процеси, управление и проследимост на осъществяваните процеси, чрез 
подобряване на комуникацията между операторите на отделните технологични линии. 

  Модернизацията на ССКРАО и Площадка „Варово стопанство“ ще осигури, нормални 
работни условия за персонала, в предвидения срок за експлоатация на съоръженията, с 
осигуряване на необходимата осветеност на работните места, висока надеждност и 
безотказност на ново инсталираното оборудване във всички режими на работа. 

Транспорт и товаро-подемни операции 
Модернизацията ще осигури, висока надеждност и безотказност на ново избраните 

транспортни средства и оборудване при извършване на съответните транспортни и 
товароподемни операции. 

Заключение 
С цел планиране на необходимите организационно–технически мерки за поддържане на 

работоспособността и безопасността на съоръжението  е разработен „План за изпълнение 
на дейностите по управление на РАО по време на модернизацията на КСК в СП „РАО-
КОЗЛОДУЙ”“, някой от частите са: 

Синхронизиране на мерките от плана при разработването на ПОИД(ПОИС) включен в 
обхвата на проектирането. 
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 По-добро планиране на времевите и линейни графици при изготвянето на техническия и 
работен проект за демонтажа на старите КСК, монтажа и наладката на новите КСК. 

 Определяне на целесъобразния период за реализация(начало и край) в т.ч. задаване 
на изисквания за последователността на основните дейности по модернизацията. 

Предварително планиране и подготовка на необходимите ресурси на ДП РАО, СП ,,РАО-
Козлодуй” за изпълнение на дейностите за модернизация на СП ,,РАО-Козлодуй”. 

Създаване на организация за непрекъсване на обработката на постъпващите 
експлоатационни РАО от АЕЦ ,,Козлодуй”. 

 Осигуряване и подготовка на буферни съоръжения за временно съхранение на 
частично преработени и непреработени РАО от експлоатацията на АЕЦ ,,Козлодуй” за 
времето на модернизацията. 

 
Използваната литература е собственост на Държавно предприятие „Радиоактивни 

отпадъци“. 
 
 
инж. Владислав Павлов, Инженер-конструктор в Специализирано поделение 

„Радиоактивни отпадъци – Козлодуй“, тел.: 088/8909946, e-mail: vladislav_pavlov@dir.bg 
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Oбработване на шламове и утайки, генерирани при  експлоатацията на 5 и 6 ЕБ 
на АЕЦ „Козлодуй 

 
Анка Малакова 

 
Шламовите разтвори са полидисперсни суспензии, които лесно се утаяват, при 

което се получават две фази: осветлена трапна вода и концентриран шлам.   
Обработката им преди циментиране има за цел да намали количеството за 
циментиране с 35 – 40%. В осветлената вода остава само около 15 – 20 % от общата 
бета-активност, като останалата част, заедно с  цялото количество сухо вещество се 
съсредоточава в другата фаза, наречена концентриран шлам. Качеството на крайния 
продукт – кондициониран радиоактивен отпадък, основно зависи от съдържанието на 
сухо вещество, което в  интервала (20%тег. ÷ 35%тег.). Тези стойности гарантират 
качеството на крайния продукт и осигуряват минимално увеличение на обема на 
готовата циментово-радиоактивна смес (ЦРАС) – в границите (1.20 – 1.25) %.  
 

Ключови думи: шлам, циментово-радиоактивна смес, кондиционирани РАО, АЕЦ 
 

Processing of sludge and slurry generated during the operation of Units 5 and 6 of 
Kozloduy NPP 

 
Anka Malakova 

 
Slurry solutions are polydisperse suspensions that are easily precipitated, yielding two phases: 

elucidated trap water and concentrated slurry. Processing before cementing aims to reduce the 
amount for cementation by 35-40%. In the elucidated water remains only about 15 – 20 % of the 
total beta activity, while the rest of it, together with the entire quantity of the dry substance, 
concentrates in the other phase, called concentrated sludge. The quality of the final product - 
conditioned radioactive waste, mainly depends on the dry substance content, which in the interval 
(20% wt. ÷ 35% wt.). These values ensure the quality of the final product and provide a minimal 
increase in the volume of final cement radioactive mixture (CRM) - in the range (1.20 - 1.25)%. 
 

Key words: slurry, cement radioactive mixture (CRM), conditioned radioactive waste, NPP 
 
Въведение 
Шламовете и утайките се причисляват към така наречените специфични отпадъци. 
Съставът и свойствата им не са подлагани на обстойни изследвания от страна на АЕЦ. 

Може да се предположи, че в шламовете се съдържат глина (или почва), пясък, строителни 
материали, продукти на корозия, сорбенти, попаднали в системата на спецканализацията 
(йонообменни смоли, активен въглен и други, използвани в технологичните процеси), масла 
и маслопродукти, разнородни соли, получени вследствие химични реакции между реагенти 
и др. Това са радиоактивни води, съдържащи частици с голям диапазон на размерите 
(йонообменни смоли, песъчинки, активен въглен, льос). Те може да  се разглеждат като 
полидисперсни суспензии, които лесно се утаяват, при което се получават две фази: 
осветлена трапна вода и  концентриран шлам , и лабораторните изследвания са съобразени 
с тази особеност.  

Изследване възможността за седиментация на шламовите разтвори 
Експериментът е проведен по следния начин: 
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Фиг.1 

 
В три мерителни цилиндъра се наливат по 100 ml от всяка проба и периодично (през 

един час) се отчита движението на границата осветлена вода – уплътнен шлам. Характерна 
особеност при тези проби е не самото утаяване,  а уплътняване на механичните частици, 
т.е. движението на границата  течност - утайка от горе надолу се съпровожда с увеличаване 
плътността на утайката.  

Измерването се прекратява след изличането на три часа – за това време обемът на 
двете фази става постоянен.  

Експериментът се повтаря в делителна фуния с 300 ml шламов разтвор (по 100 ml) от трите 
нива на резервоара, при различно време на утаяване – 3 часа (фиг. 2) и 16 часа (фиг. 3). 

 
Фиг. 2                              Фиг. 3                                           Фиг. 4 

 
Границата течност – утайка и в двата случая е еднаква, но плътността на утайката след 

16 часа е по-висока и разделянето на двете фази е по-лесно.  
Резултатите от тези измервания показват, че времето за утаяване е 

правопропорционално на обема шламов разтвор. 
От 300 ml  шламов разтвор се получават 100 - 110 ml концентриран шлам и 190 -200 ml 

осветлена трапна вода (фиг. 4). 
При седиментацията има разпределение на радиоактивността между осветлената 

трапна вода и концентрирания шлам. 
След тази обработка, за кондициониране се изпраща само концентриран шлам, който 

представлява около 35 % – 40 % от общото количество шламов разтвор в 0TR20B01. 
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В осветлената вода остава само около 15 % – 20 % от общата бета-активност, като 
останалата част, заедно с  цялото количество сухо вещество са съсредоточени в другата 
фаза, наречена концентриран шлам, с който са проведени и експерименталните 
изследвания. 

                    Таблица1 

                                                              
Номер на пробата 

Сумарна активност на сух остатък ΣAβ, Bq/l 

Шлам от  резервоар 
OTR20B01 

Осветлена трапна вода 

Проба №1 11.02.2014 1.04Е+6 1.91Е+5 

Проба №2 11.02.2014 4.67Е+5 8.60Е+4 

Проба №3 11.02.2014 7.99Е+5 <1.15Е+3 

 
В лабораторни условия са изследвани качествата на циментираните шламови разтвори, 

като краен циментиран продукт, притежаващ свойства, които да гарантират критериите за 
успешност, а също така неговата цялост по време на съхранение, транспортиране и при 
погребване.  

                    Таблица 2 

Характеристика Критерии за успешност 

Якост на натиск на 28-ми ден Повече от 3,5 МРа 

Водоустойчивост 
Да не намалява с повече от 10% якостта на 

натиск след 90-дневен престой под вода 

Устойчивост на термични цикли 
Якост на натиск на крайния продукт – повече от 
3,5 МРа след 30 термични цикъла от минус 15оС 

до плюс 60оС 

Измиваемост 
По-малко от 3.Е-3 g/cm2.d, определени по Cs-134, 
Cs-137 и Со-60 за период от време не по-малък от 

6 месеца 

 
Използван е сулфатоустойчив шлаков портланд цимент СЕМ III/A-S 42.5N – SR, 

произведен от портланд клинкер с понижено съдържание на С3А, отговарящ на 
изискванията на БТО 16-01/15.06.2010 и БДС EN 197-1. Характеризира се с понижена 
екзотермия и умерена интензивност на втвърдяване, при същевременна повишена 
устойчивост към сулфати във водна  среда.   Като минерална добавка са използвани: 
бентонит за строителни цели  и зеолит – клиноптиолит. 

Експериментална част 
Лабораторните изследвания са насочени към количествена оценка на влиянието на  

съответната добавка (бентонит или зеолит) и състава на шламовите разтвори  върху  
скоростта на измиване  по радионуклиди, якостните показатели и някои реологични свойства 
на циментовите смеси: подвижност, времесвързване, водоотделяне, обемна плътност. 

Подвижността на смесите е определена с конус на АЗНИИ и пряко зависи от В/Ц, като 
оптималната му стойност е в интервала 0.8 – 0.9. 

Времесвързването е определено условно с уреда на ВИКА по EN 196-3, и зависи от 
съдържанието на „сухо вещество”. След 24 часа е завършило свързването на всички пробни 
образци с  концентация на сухо вещество 200g/l - 300g/l, а след четири денонощия свързват 
образците с концентрация на сухо вещество 300g/l - 400g/l. 

При изпитване на якост на натиск на 28-дневна възраст, пробните образци  запазват 
целостта си. Това предполага повишена устойчивост при: 
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- продължителен престой под вода; 
- периодично загряване и охлаждане (т.н. тест „ ускорено стареене на ЦРАС”)  
- ниски скорости на  измиване на радионуклиди,  

и получените резултати  го потвърждават. 
Измиваемостта по радионуклиди е най-важният единичен параметър в оценяването на 

втвърденият отпаден продукт и представлява основният механизъм за освобождаване на 
радиоактивност в околната среда през дълъг период от време.  

Определена е скоростта на  измиване по   134Cs,  137Cs и  60Co посредством методиката, 
описана в БДС ISO 6961-1999 в частност за образци от циментови смеси. Пробните тела са 
цилиндрични с височина и диаметър 4.4 см. Тестът е проведен с химически обезсолена 
вода (ХОВ), характеристиките на която са представени в Таблица 3. 

Таблица 3 

№ ПОКАЗАТЕЛ СТОЙНОСТ 

1 Специфична електопроводимост χ, 25 ◦С ≤ 1.0 μS/ cm 

2 Твърдост ≤0.5μgекв/l 

3 Концентрация на хлориди ≤50μg/l 

4 pH 5.7 † 5.8 ед. 

 
Определя се скоростта на измиване Ri

n като функция на времето t на измиване по 
формулата:         

Ri
n=ai

n/(A
i
0*F*tn)          (1) 

където: 
Ri

n - нарастването на скоростта на измиване за i-я компонент [g/cm2.day]; 
ai

n - активност на измиващата течност за i-я компонент, преизчислена към датата на 
изваждане на пробното тяло [Bq]; 

Аi
о - специфичната активност на пробното тяло при започване на изпитването в [Bq/g]; 

F - изложената повърхностна площ на пробата [cm2]; 
tn - продължителността на периодa на измиване в дни; 
Специфичната активност на пробното тяло (Аi

о), зависи от рецептата по която е 
изготвено и се определя по формулата: 

Аi
о= (Аi

ко*VKO)/G          (2) 
където: 

Аi
ко - специфичната активност за i-я компонент на течния РАО или разтвор, с който е 

изготвено пробното тяло, преизчислена към датата на изваждане на пробното тяло [Bq/l]; 
VKO - обем на течния РАО или разтвор с който е изготвено пробното тяло [l]; 
G - маса на пробното тяло [g]. 
VKO се определя по следната формула:   

VKO= G/(ρ+E)          (3) 
където: 

G - маса на пробното тяло [kg]; 
ρ - плътност на течния РАО или разтвор, с който е изготвено пробното тяло [g/cm3] 
E – съотношение, съгласно рецептата за циментиране на течния РАО или разтвор с 

който е изготвено пробното тяло [ml]/ количество цимент [g]. 
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Таблица 4 

Обезводнен  шлам  -  Проба  № 1 – EП 2 
Сух остатък - 34.58% тег.    Загуба при накаляване - 66.33 тег.% 

Радионуклиден състав, Bq/kg Сумарна активност 
на сух остатък ΣAβ, 

Bq/kg 
60Co 134Cs 137Cs 54Mn 

1.14Е+6 4.92Е+4 2.18Е+6 2.84Е+4 3.35Е+6 

 

 
Фиг. 5 

 

 
Фиг. 6 

 
Якост на натиск на циментовите образци: 

- на 28 – дневна възраст; 
- след 90-дневен престой под вода; 
- след 30  „термични” цикъла 

е в интрвала  (7.0 † 9.0) МРа. 
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Фиг. 7 

 

     
Фиг. 8                             Фиг. 9                                        Фиг. 10 

Фиг.8, 9 и 10 Външен вид на пробни образци след проведени тестове 
 
Пробните  образци след 90-дневен престой под вода и 30 „термични цикъла”  са без  

видими изменения спрямо статуса им след 28 – дневна възраст.  
Нарастването на якостта на натиск на циментовите образци във времето се обяснява с 

вида на използвания цимент (по ниската пропускливост на системата и намаляване на 
общите алкали в цимента, както и задържането им  в хидратния процес). 

   
(а)                                    (б)                                           (в) 

Фиг. 11 Надлъжен разрез на пробни образци: (а) на 28-дневна възраст; 
(б) след 30 “термични цикъла”; (в) след 90-дневен престой под вода 
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Резултати 
1. Резултати от лабораторните изследвания 

 Достигнати са високи стойности на степента на включване на концентриран шламов 
разтвор  в циментовата матрица  (в % тегловни)  - 50,20 – 56,70; 

  Един кубичен метър концентриран шлам  генерира  7 броя 210-литрови  варели; 

 Постигнати са стабилни показания  в скоростта на измиване по Cs134, Cs137 и Со60 и е 
достигнат  критерият за успешност един месец след началото на теста за пробни 
образци, приготвени с бентонит; 

 Добра подвижност, нормални срокове на свързване и гарантирано качество на 
получения ЦРАС са възможни само при фиксиран интервал на съотношението В / (Ц+Д) 
=  0,80 – 0,90. 
2. Резултати от промишления тест 

 Проведени са  изпитвания с обезводнени шламови разтвори в 210-литрови варели. 

 Резултатите от изпитванията на пробните циментови образци – аналогични на 
лабораторните. 

 Подготвя се въвеждане в експлоатация на система за кондициониране на шламове и 
утайки. 
Съдържанието на тиня прави този вид течни РАО лепкави, лесно се десортират, което 

силно затруднява транспортирането им по тръбопровод на далечни разстояния. Тази 
особеност е определяща при избор на технологията (рецепта, съоръжения, транспортни 
средства, място за обработката им). 

Методът на циментиране на шлам се използва широко в света. Много страни са 
разработили свои собствени подходи за избор на свързващи материали и добавки, и 
технологично оформяне на процеса. 
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Анализ на методите за изследване на топлофизичните характеристики на 
материалите 

 
Никола Атанасов 

 
Разгледани са широко използвани стандартизирани методи за определяне на 

топлопроводността на различни видове материали. Направен е сравнителен анализ на 
техните предимства и недостатъци, област на приложение и диапазон на тестовите 
условия  и са посочени факторите определящи избора на метод за изследване.  

 
Ключови думи: топлопроводност, метод, стандартизиран, стационарни, нестационарни 

 

Analysis of the methods for testing thermophysical properties of materials  
 

Nikola Atanasov 
 

The paper reviews widely used standardized test methods for measuring the thermal 
conductivity of different types of materials. It presents a comparative analysis of their advantages 
and disadvantages, scope of application and test conditions. The factors determining the choice of 
test method are indicated. 

 
Key words: thermal conductivity, standard test method 

 
Въведение 
Развитието на науката и техниката се нуждае от точни стойности на топлофизичните 

характеристики на материалите. Без тях не е възможно да се изпълни практически нито 
една сериозна конструкторска или технологична разработка. Една от най-важните 
топлофизични характеристики на твърдите тела е топлопроводността,  определяща преноса 
на топлина и структурата на температурното поле в материала.  

Механизмът на пренасяне на топлина чрез топлопроводност в твърдите тела е изучен 
теоретично макар, че точни зависимости, позволяващи да се определи топлопроводността 
по аналитичен път на практика не съществуват.  

От това може да се направи практически извод, че точен способ за определяне на 
топлопроводността на твърдите тела се явява непосредственото експериментално 
измерване. Основният проблем при определяне точността на такива експерименти се 
състои в прецизното измерване на топлинните потоци: основният – създаващ 
температурния градиент в образеца, и вторичните – представляващи топлинните загуби. 
Експерименталното (за стационарните методи) или разчетното (за нестационарните методи) 
определяне на топлопроводността се базират на методи, при които грешката е 2-3%, а в 
редица случаи нараства до 10-15% [1].  

Тъй като грешката при измерването на редица физични параметри на твърдите тела е 
под 1 %, е необходимо коефициентът на топлопроводност на едно и също вещество да се 
определя многократно по различни методи с цел получаване на по-точни стойности [2].  

Подходите за прецизно определяне на топлопроводността при различни температурни 
диапазони, различна геометрия на образците и различен тип на твърдото тяло (метали или 
изолатори например) трябва да бъдат различни. Това води до необходимостта за всяко 
дадено вещество във всяко негово състояние да има пълен набор експериментални 
стойности на коефициента на топлопроводност [1].  
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Методи за измерване на топлопроводността 
Методите за измерване на топлопроводността се класифицират в две групи: 

стационарни и нестационарни. При стационарните методи измерването протича до 
достигане на пълно топлинно равновесие в изпитвания материал, т. е. във всяка точка на  
пробата температурата е еднаква и тя не е функция на времето. Това значително улеснява 
процеса на анализ и предоставя точни и надеждни резултати, но достигането до 
необходимото равновесие отнема много време. При нестационарните методи измерването 
се осъществява в процеса на загряване или охлаждане на материала. Предимството на 
тези методи е, че измерването може да се направи сравнително бързо [3].  

При стационарните методи температурата в уреда се поддържа от вътрешен източник 
на топлина, обикновено електрически нагревател. Определя се температурната разлика 
между две точки на разстояние х една от друга в изпитваната проба. При нестационарните 
методи се измерва температурата само в една точка като функция на времето. Недостатък 
е, че нестационарните измервания на топлопроводността обикновено използват 
относително сложни системи за анализ на данни, които изискват  съвременно оборудване 
[4].  

1. Стационарни методи 
1.1. Защитен уред с нагрята плоча 
Универсален метод за измерване на топлопроводността на неметали като стъкло, 

керамични материали, полимери и изолации [5]. Апаратите са изградени от една или две 
студени плочи, нагрята плоча, система от странични защитни нагреватели и топлоизолация, 
за да се елиминират топлинните загуби и да се гарантира посоката на топлинния поток в 
измервателната зона на пробата [4].  

 

 
 

Фиг. 1 Принципна схема на метода защитен уред с нагрята плоча [6] 
 

1.2. Сравнителен метод за измерване на надлъжен (аксиален) топлинен поток  
При този метод принципът на измерването се състои в преминаване на топлинен поток 

през проба с неизвестна топлопроводност и проба с известна топлопроводност, и 
сравняване на съответните топлинни градиенти, които са обратно пропорционални на 
топлопроводността [6]. Най-често пробата, чиято топлопроводност се търси, е разположена 
между две референтни проби с известна топлопроводност, като така се образува „тестова 
колона”. Нагревател от единия край на тестовата колона и охладител от другата й страна 
създават температурен градиент в изпитваната проба [7]. Принципна схема на метода е 
представена на фигура 2.  
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Фиг. 2 Принципна схема на измерване на аксиален поток [6] 

 
1.3. Метод на цилиндъра 
Принципът на метода е: въвеждане на топлина, която протича радиално от централен 

нагревател към периферията, което води до създаване на температурен градиент в 
системата. За да се избегнат топлинните загуби в аксиална посока, апаратът трябва да бъде 
конструиран с дължина в пъти по-голяма по отношение на радиуса. Това дава възможност в 
средната част на цилиндъра, където се правят измерванията, да бъде създаден 
сравнително еднакъв температурен профил [7].  

 
Фиг. 3 Принципна схема и температурен профил в напречното сечение на системата [7] 

 
Няма специален стандарт за метода на цилиндъра, но въпреки това Международният 

стандарт ISO 8497 [A6] обхваща съответните изисквания за резултатност и процедура на 
изпитване, която може да се използва при този метод. 

1.4. Метод за измерване на топлинен поток 
При този метод квадратна проба с точно определена дебелина се поставя между две 

плочи с различна температура (гореща и студена плоча), при което се създава 
температурен градиент. Топлинният поток през пробата (q) се определя посредством 
датчици за измерване на топлинен поток, които са в контакт с пробата при допирната й 
повърхност с плочите. Принципна схема на метода е представена на фигура 4 [8]. 
Датчиците за измерване на топлинен поток, използвани при този метод, наподобяват по 
своята функция референтните проби при сравнителния метод за надлъжен поток [6].  
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Фиг. 4 Принципна схема на метод за определяне на  
топлопроводността чрез измерване на топлинен поток [14] 

 
2. Нестационарни методи 
2.1. Метод на нагрятата тел 
Методът на нагрятата тел е нестационарен метод и е 

модификация на геометричната конфигурация на метода 
на цилиндъра за измерване на радиалния топлинен поток. 
Това е абсолютен метод за пряко определяне на 
топлопроводността въз основа на отчитане на 
повишаването на температурата на линеен топлинен 
източник (нагрята тел) спрямо времето [9]. 

Методът с нагрята тел най-често се използва за 
измерване на топлопроводността на огнеупорни 
материали като изолационни тухли и насипни или 
влакнести материали. Използва се по-ограничено за 
измерване на свойствата на течности и пластмасови 
материали с относително ниска топлопроводност [6]. 

Сред предимствата на нестационарния метод на 
нагрятата тел са опростеност, възможност за измерване 
на проби от тънки материали, кратко излагане на пробата 
на висока температура и възможност за добра точност на Фиг. 5 Принципна схема на 
измерванията.                   метода с нагрята тел [5] 

2.2. Метод на иглената сонда 
Сравнително нова модификация на отдавна 

установения метод на нагрятата тел, наричан още 
Нестационарен метод на линейния топлинен източник. При 
него тънък топлинен източник се поставя в контакт с 
пробата и се загрява с постоянна мощност, като 
едновременно с това се отчита температурата на 
източника. Колкото по-бавно е повишаването на 
температурата на източника, толкова по-висока е 
топлопроводността на материала [6]. 

Има две различни изпълнения на метода: измерване в 
пълна среда, при което топлинният източник се вкарва в 
пробата и следователно е напълно заобиколен от 
материала, и измерването в половин среда, при което 
източникът (вградена в корпус с форма на диск) се разпола- 

Фиг. 6 Принципна схема на      га върху повърхността на пробата и има едностранен кон- 
       иглена сонда [15]             такт с материала [10]. 
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2.3. Нестационарен метод на плосък топлинен източник (нагрят диск) 
Методът използва тънък, плосък, електрически изолиран температурен сензор, 

обикновено във формата на  спирала, както е показано на фигура 7 , който играе ролята 
както на топлинен източник, който повишава температурата на пробата, така и на 
„съпротивителен термометър” за отчитане на повишението на температурата в зависимост 
от времето [11]. 

Чрез регистриране на температурния отговора на сензора къмто времето могат да се 
изчислят топлопроводността, топлинната дифузия и специфичния топлинен капацитет на 
материала [ 12 ]. 

 
Фиг. 7 Нагервател/сензор използван 

при метода на плоския топлинен източник [12] 
 
Нестационарен метод на модифициран плосък топлинен източник 
При него нагревателният елемент е поставен върху механична подложка с електрическа 

и топлинна изолация, която осигурява еднопосочен топлинен поток. Фигура 8 представя 
принципни схеми на двата метода с цел сравнение. Тази модификация позволява 
изпитването да бъде направено неинтузивно, т.е. да не се нарушава целостта на материала 
[12]. 

 
Фиг. 8 Принципна схема на обикновен и модифициран 

нестационарен плосък топлинен източник [12 ] 
 

2.4. Метод за определяне на топлинната дифузия посредством лазерен лъч 
При този метод плоска проба с успоредни страни се загрява в пещ  до необходимата 

температура за теста. След това долната повърхност на пробата се нагрява с кратък (<1 мс) 
светлинен импулс, произведен от лазер. Топлината се разнася в пробата, което води до 
повишаване на температурата в горната повърхност на пробата. Това повишаване на 
температурата се измерва като функция на времето с инфрачервен детектор [13]. 
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Фиг. 9 Принципна схема на метода на лазерния лъч [13] 
 

Анализ и сравнение на методите за измерване на топлопроводността 
Изборът на метод за измерване на топлопроводността зависи от вида материал, който 

ще бъде изследван, геометричните му параметри и температурата на изпитване. 
Измервателните апарати, които работят при стационарни условия, са подходящи за 
анализиране на материали с ниска или средна топлопроводност при умерени температури. 
Уреди, базирани на нестационарни методи, се използват за характеризиране на материали 
с висока топлопроводност и / или за измерване при високи температури [8]. 

При анализиране на изолации по отношение на тяхната топлопроводност обикновено се 
използват уред за измерване на топлинния поток (HFM) или защитен уред с нагрята плоча 
(GHP). За високо проводими керамични материали, метали или огнеупорни материали или 
диамантени композити често се използва методът на лазерния лъч (LFA)[14]. 

Други фактори при избора на измервателен метод са цената, очакваната точност  на 
резултатите, продължителността на измерванията.  

Сравнение на методите по отношение на вида на изпитваните материали, температурен 
диапазон, топлопроводност, точност, предимства и недостатъци са включени в Таблица 1, 
както и съответните стандарти за всеки от методите. 

Таблица 1 
Сравнителен анализ на стандартизирани методи за определяне на топлопроводността 

Измерва-
телен 
метод 

Предимства Недостатъци Темпе-
ратурен 
диапа-
зон [К] 

Материал 
на пробата 

Диапазон 
на λ 

[W/m*K] 

Съответ-
стващи 

стандарти 
 

Грешка 
[%] 

Защитен 
уред с 

нагрята 
плоча 

- адаптивен към 
широк набор от 

материали 
- висока точност 

- голяма 
продължителност 
на измерването 

-голям размер на 
пробите 

- ограничен до 
материали с ниска 
топлопроводност 

80-800 Изолации, 
пластмаси,  

стъкла 

<1.0 EN 12667 
ISO 8302 

ASTM C177 

2-5 

Аксиален 
топлинен 

поток 

- едновременно 
измерване на 

електрическото 
съпротивление 

- широк 
температурен 

диапазон 
- висока точност 

- контрол на 
радиалните 

топлинни загуби над 
500 К 

90-1300 метали и 
сплави с 

цилиндрич-
на форма 

0.20-200 ASTM E 
1225 

ASTM C335 

0.5-2 
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Измерва-
телен 
метод 

Предимства Недостатъци Темпе-
ратурен 
диапа-
зон [К] 

Материал 
на пробата 

Диапазон 
на λ 

[W/m*K] 

Съответ-
стващи 

стандарти 
 

Грешка 
[%] 

Метод на 
цилин-
дъра 

- широк 
температурен 

диапазон 
- точност 

- голяма 
продължителност 
на измерването 

-голям размер на 
пробите 

4-100 твърди 
вещества и 

насипни 
материали 

в 
цилиндри-
чна форма 

<0.3 ISO 8497 3-15 

Уред за 
измерва-

не на 
топлинен 

поток 

- проста 
конструкция и 

работа 

- неточност на 
измерванията 

78-813 изолации, 
керамика, 

пластмаси, 
стъкла 

<5 EN 12667 
ISO 8301 

ASTM C518 

3-10 

Метод на 
нагрятат

а тел 

- малко 
понижение на 
температурата 

в пробата 
- моментални 
измервания 

- ограничава се до 
материали с ниска 
топлопроводност 

- чупливост на 
телта 

293-1800 огнеупорни 
материали, 

насипни 
субстанции 

с 
нестабилна 

форма 

<15 ISO 8894-1 
ISO 8894-2 

ASTM C 
1113 

5-15 

Метод на 
иглената 

сонда 

- голямо 
разнообразие 
на изпитните 

условия 
-моментални 
измервания 

- няма налични 
данни за 

прецизност на 
метода 

230-670 пластмаси 0.08 - 2 ASTM D 
5930 
ASTM 
D5334 

- 

Нестаци-
онарен 

метод на 
плосък 

топлинен 
източник 

- голямо 
разнообразие 
на изпитните 

условия 
- моментални 
измервания 

- широко 
приложение 

- необходими са две 
тестови проби 

- сложно 
оборудване 

50-1000 пластмаси, 
керамични 
материали, 
изолации 

0.01-500 ISO 22007-
2 

2-7 

Метод на 
лазерния 

лъч 

- прости 
геометрични 
параметри на 

пробите 
- проби с малки 

размери 
- моментални 
измервания 

 75-2800 Плътни 
хомогенни 

и 
изотропни 

твърди 
материали 

от 
изолации 
до метали 
и диамант 

0.1-2000 ASTM E-
1461 

EN 821-2 
DIN 30905 
ISO 22007-

4 
ISO 18755 

5 

 
Изследванията са част от работната програма на проект „Създаване на 

Университетски научно-изследователски комплекс (УНИК) за иновации и трансфер на 
знания в областта на микро/нано технологии и материали, енергийната ефективност и 
виртуалното инженерство“, финансиран по договор № ДУНК 01/3/2009 г. от Фонд 
„Научни изследвания“.  
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Лабораторно изпитване на осеви вентилатори с малка мощност 
 

Момчил Василев, Любомир Цоков 
 

В работата е представено изпитване на осеви вентилатори с малка мощност, чрез 
снемане на дебитно-напорната характеристика Ps=f(Q). Разработен е стенд за 
измерване на: статичното налягане на вентилатора; обемния дебит на въздуха 
преминаващ през него и оборотите на работното колело на вентилатора. Представени 
са резултати от изпитване на две смукателни устройства с осови вентилатори, които 
имат различна конструкция на работното колело и различни декоративни решетки. 

 
Ключови думи: изпитване, вентилатор, дебитно-напорната характеристика, стенд, 

AMCA 210 
 

Laboratory testing of axial fans with low power 
 

Momchil Vassilev, Lyubomir Tsokov 
 

The work presents a test of axial fans with low power by survey of airflow rate-pressure 
characteristic curve Ps=f(Q). Developed test bench for measuring of: the fan static pressure; the 
airflow rate passing through fan and the rotation speed of fan wheel. Presented are the results 
from testing of two devices with axial fans, which have a different design of the vanes.  

 
Key words: test, fan, airflow rate-pressure characteristic curve, test bench, AMCA 210 
 
Увод 
Осевите вентилатори се използват в системи, при които аеродинамичните загуби са 

малки и вентилаторът може да има нисък напор. Вентилаторите от този тип често намират 
приложение във вентилационните инсталации предвидени за санитарни възли, както и в 
устройства за охлаждане на апаратура и утилизиране на топлина. Правилният избор на 
подходящ за конкретен случай вентилатор изисква познаване на неговата дебитно-напорна 
характеристика, която е обект на изследване в настоящата работа. За налягане (напор) е 
използвано статичното налягане, създадено от вентилатора. 

Стенд и метод за изпитване 
За определяне на аеродинамичните характеристики на вентилаторите се използват 

стендове, отговарящи на изискванията, регламентирани в стандарти AMCA 210 [1] или ISO 
5801. В двата стандарта се представят варианти на стендове, което позволява подходящ 
избор на типа на стенда и съответния математичен модел за определяне на необходимите 
аеродинамични характеристики. 

Основните критерии при избора на типа на стенда са: видът на устройствата, част от 
които са вентилаторите; условията на работа и начина им на инсталиране; мощността на 
вентилаторите и необходимите измервателните уреди. 

Реализираният стенд за изпитване на вентилаторни устройства е сходен с един от 
вариантите представени в [1]. Принципната схема на стенда е представена на фигура 1, а 
отделните елементи са изброени и описани в таблица 1. Всички посочени размери на 
фигури 1 и 3 са в метри.  
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Фиг. 1 Схема на стенда за изпитване на вентилатори. 

 

Таблица 1 

Описание на елементите на лабораторния стенд 

Позиция Описание 

1 Спомагателен вентилатор 

2 Кръгла регулираща клапа 

3 Изправител на въздушния поток 

4 

Крилчат анемометър Тesto 417 с диаметър на сондата Ø 100 mm, за измерване 
скороста на въздушен поток, обемния дебит и температурата. При измерване на 
скорост: измервателен обхват +0,3 дo +20 m/s; точност ±(0,1 m/s +1,5% oт 
измерената стойност); разделителна способност 0,01 m/s. При измерване на 
температура: измервателен обхват 0 дo +50 °C; точност ±0,5 °C; Разделителна 
способност 0,1 °C; тип сензор NTC. 

5 Входна изравнителна камера 

6 Успокоителни решетки 

7 
Пиезометричен пръстен, свързан към отвори в стената на изравнителната 
камера. 

8 

Диференциални манометри – Dwyer Series DM-2000 Differential Pressure 
Transmitter. Точност: ± 1% при 21 ° C. Граници на температурата: -6,67 до 48,9 ° 
C; Изходен сигнал: 4 до 20 mA. Един брой с обхват ± 26 Pa и един брой с обхват 
± 125 Pa. 

9 Изпитван вентилатор 

10 
Оборотомер Testo 465. Измервателен обхват +1 дo +99999 rpm; Работна 
температура 0 дo +50 °C; Тип сензор RPM (оптичен). 

 
На фигура 2 е представена снимка на стенда в помещението за извършване на 

изпитанията.  
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Фиг. 2 Снимка на стенда за изпитване на вентилатори 

Областта на приложимост на стенда се определя, както от геометричните му 
характеристики, така и от обхвата на измервателните уреди (поз. 4 и 8) – статичното 
налягане е до 125 Pa, а дебитът е в интервала 7,5 † 250 m3/h. Корпусът на изпитваните 
устройства (вентилаторите) е с диаметър до 0,15 m (Ø 150 mm).  

Представените в статията резултати от изпитване са за смукателни устройства с осови 
вентилатори с диаметър 0,10 m (Ø 100 mm), предназначени за санитарни помещения (или с 
друго предназначение), с електрическа мощност от 9 W до 20 W. 

Стандартът [1] допуска използването на различни от описаните в него измервателни 
уреди. Изискването е да не се надвишава грешката при измерване на регламентираните 
величини. В конкретния случай различни се явяват елементите представени на позиция 4 и 
позиция 8 от фигура 2 и таблица 1, използвани за измерване на скорост (дебит) и налягане.  

Крилчатият анемометър (поз. 4) е 
инсталиран на въздуховод с вътрешен 
диаметър Ø 100 mm, а на разстояние 
0,5 m пред него е монтиран изправител 
на въздушния поток с размери 
показани на фигура 3, според 
изискванията на [1]. 

Присъединяването на пиезомет-
ричния пръстен към отворите в 
корпуса на изравнителната камера 
(позиция 8) е изпълнено според 
изискванията на [1].  

Промяна на дебита на въздушния 
поток се постига чрез дроселиране с 
регулираща клапа (поз. 2). За 
компенсиране на загубите на налягане 

в системата и достигане до работни точки при високи дебити и ниски налягания на 
вентилатора, е инсталиран спомагателен вентилатор (поз. 1) в началото на въздушния 
поток. 

Схемата на стенда от фигура 2, явяваща се модификация на схема от [1], не включва 
измерване на пълното налягане, в равнина 8, а само на статичното. Това е допустимо 

 

Фиг. 3 
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според [1, 2], но е необходимо към измерената стойност на статичното налягане в равнина 8 
да се добави и динамичното налягане в същата равнина.  

Изброените особености водят до представения долу математичен модел за определяне 
на необходимите величини. 

За всички означения, съгласно схемата на стенда, са в сила следните индекси: 

ИНДЕКС ОПИСАНИЕ 
1 Равнина 1 (вход във вентилатора) 
2 Равнина 2 (изход от вентилатора) 
3 Равнина 3 (измервателно сечение за отчитане на скорост във въздуховода) 
8 Равнина 8 (измервателно сечение във входна изравнителна камера)  

 Номенклатурата и размерностите на използваните величини са следните: 
Pv – динамично налягане, Pa; 
Ps – статично налягане, Pa; 
Pt – пълно налягане, Pa; 
V – скорост, m/s; 
A – площ, m2; 
Q – дебит, m3/s; 
ρ – плътност, kg/m3. 
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t1 t8P P  (4) 

t2 vP P  (5) 

t t2 t1P P P   (6) 

s t vP P P   (7) 

Уравнението за определяне на статичното налягане на вентилатора придобива следния 
вид: 

s t8 v8 s8P P P P     (8) 

В горното уравнение Pv8 се определя по зависимостта: 
2

3 3
v8 v3

8 8

A
P P

A

   
    

   
 (9) 

Резултати от изпитване 
В резултат от проведени изпитания и чрез представения математичен модел, са 

построени дебитно-напорните характеристики Ps=f(Q) на серия от смукателни устройства с 
осови вентилатори (битови вентилатори). Изследвано е влиянието на факторите 
обуславящи параметрите на аеродинамичните характеристики на устройствата: конструкция 
на работното колело; обороти на работното колело; електрическа мощност на мотора; вид 
на декоративната решетка; използвано лагеруване и наличие на обратна клапа. 

На фигури 4 и 5 са представени дебитно-напорните характеристики на две вентилаторни 
устройства с различна конструкция на работното колело (№1 и №2) и с две различни 
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декоративни решетки за всяко от тях. Всички измервания са извършени при липса на 
обратна клапа към устройствата.  

  

Фиг. 4 Характеристика на вентилатора с 
работно колело № 1 

Фиг. 5 Характеристика на вентилатора с 
работно колело № 2 

 
Правят впечатление ниските стойности на дебита на вентилаторното устройство с 

работно колело №2 (фиг. 5) и за двата вида решетки. След допълнително изпитване на това 
устройство при демонтирана решетка, се установи, че особената конструкция на този вид 
работно колело води до наличието на значително пропадане в кривата на дебитно-
напорната характеристика, показана на фигура 6. 

 

Фиг. 6 Характеристика на вентилатора с работно колело № 2 (без декоративна решетка) 
 
В следствие на този характер на кривата, при допълнителни аеродинамични 

съпротивления не могат да се достигнат високи стойности на дебита. 
Заключение 
Разработен и изпълнен е лабораторен стенд подходящ за изпитване на битови 

вентилатори, съгласно стандарта AMCA 210. Използването на уреди за измерване на 
налягането и на дебита на въздушния поток, различни от посочените в стандарта, води до 
модифицирани схема на стенда и математичен модел за обработка на резултатите. 
Получени са дебитно-напорни характеристики на серия от вентилаторни устройства, като 
средство за оценка на влиянието на различни фактори върху работата на устройствата. 
Получените резултати представляват интерес както за производителя, така и за 
потребителите на устройствата. 

 
Изследванията са част от работната програма на проект „Създаване на 

Университетски научно-изследователски комплекс (УНИК) за иновации и трансфер на 
знания в областта на микро/нано технологии и материали, енергийната ефективност и 
виртуалното инженерство“, финансиран по договор № ДУНК 01/3/2009 г. от Фонд 
„Научни изследвания“. 

 

0

5

10

15

20

25

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Ps , Pa

Q, m3/h

Дебитно-напорната характеристика на 
вентилаторно устройство с работно колело № 1

Решетка 1 Решетка 2

0

5

10

15

20

25

0 10 20 30 40 50

Ps , Pa

Q, m3/h

Дебитно-напорната характеристика на 
вентилаторно устройство с работно колело № 2

Решетка 1 Решетка 2

0

5

10

15

20

25

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Ps , Pa

Q, m3/h

Дебитно-напорната характеристика на вентилаторно 
устройство с работно колело № 2, при демонтирана решетка

Без решетка



 

174  Научна конференция ЕМФ 2016 
 

Литература 
1. AMCA 210: Laboratory Methods of Testing Fans for Ratings. 
2. HVI Publication 916. Airflow test procedure. Home Ventilating Institute, 29 September 2015. 
3. Бекриев О, К. Кирилов. Стенд за моделни изпитвания на вентилатори. Сборник доклади 

XIX научна конференция с международно участие, ЕМФ 2014, септември 2014, Созопол. 
 
 

доц. д-р инж. Любомир Цоков, Технически университет – София, катедра „Топлинна и 
хладилна техника“, е-mail: lubo@tu-sofia.bg 

ас. инж. Момчил Василев, Технически университет – София, катедра „Топлинна и 
хладилна техника“, е-mail: momchil@tu-sofia.bg 
  

mailto:lubo@tu-sofia.bg
mailto:momchil@tu-sofia.bg


 

Енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия   175 
 

 
 

 
 
 

Предварителен анализ на транскритична термопомпена система, използваща 
R744 (CO2) 

 

Светослав Влашки 
 

Настоящият доклад представя предварителен анализ на транскритична 
термопомпа, интегрирана в система за двустепенно оползотворяване на топлината на 
отработения въздух. Направен е анализ на работния диапазон и топлинните товари в 
двата режима. Разработена е принципна схема и са избрани основните елементи на 
хладилната система. Определени са характеристиките на термопомпата в целия 
работен диапазон от външни температури. 

 
Ключови думи: въглероден диоксид, R744, CO2, транскритична термопомпа, 

двустепенна регенерация 

 
Preliminary analysis of transcritical R744 (CO2) heat pump 

 
Svеtoslav Vlashki 

 

The following article represents а preliminary analysis of transcritical heat pump, integrated 
in a two-stage extract air heat recovery system. Analysis of the operating range and the heat loads 
in the two operating modes is performed. A schematic of the refrigerant circuit is developed and 
the key elements of the system are selected. The performance parameters of the heat pump are 
determined in the whole operating range of ambient temperatures. 

 

Key words: carbon dioxide, R744, CO2, transcritical heat pump, two-stage heat recovery 
 

Въведение 
Съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014, в сила от 1 януари 2015 година, се приемат 

ограничения и значително намаляване на количествата флуоровъглеводороди, които се 
пускат на пазара [1]. Това налага използването на по-екологични хладилни агенти, които 
притежават нисък потенциал за глобално затопляне (ПГЗ). От своя страна тези хладилни 
агенти създават трудности, свързани с техните по-неблагоприятни термодинамични 
свойства, горимост, избухливост, токсичност и високи работни налягания. Ето защо, основна 
задача е оценката на техническата, енергийната и икономическата ефективност при 
използването на даден екологичен хладилен агент в конкретно приложение. 

Една от основните алтернативи на флуорираните хладилни агенти е въглеродният 
диоксид - R744 (CO2). През последните 15 години R744 се доказа като успешен заместител 
на конвенционалните хладилни агенти в различни приложения, като термопомпи за 
загряване на гореща вода, търговски хладилни системи и малки уреди, като например вендинг 
машини [2]. 

Едно от приложенията, в които до момента не са изследвани характеристиките на 
въглеродния диоксид, са системите за двустепенно оползотворяване на топлината на 
отработения въздух. Към момента няма производител, който да предлага на пазара такъв 
тип система, използваща R744. Настоящият доклад представя предварителен анализ на 
транскритична термопомпена система, работеща в това конкретно приложение. 
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Приложение на R744 в системи за двустепенно оползотворяване на топлината на 
отработения въздух 

В разглежданата система за оползотворяване на топлината на отработения въздух има 
две степени на топлинна регенерация. Първата степен е сорбционен регенеративен 
топлообменник, а втората степен – интегрирана термопомпена система (Фиг. 1). 

 
Фиг. 1 Принципна схема на системата за двустепенно оползотворяване на топлината 

на отработения въздух в режим на отопление 
 
Няколко са характерните особености на този тип системи, които създават предпоставки 

за успешното приложение на R744. 
Първата е, че вследствие на работата на сорбционния регенератор, в режим на 

отопление температурата на въздуха на входа на кондензатора е под 22 оС. Това означава, 
че в този режим системата работи в подкритичната област, където ефективността е по-
висока. 

Аналогично в режим на охлаждане, температурата на отработения въздух след 
регенеративния топлообменник е винаги по-ниска от тази на околната среда, което 
означава, че процеса на отдаване на топлина се осъществява при налягания близки до 
критичната точка. Това е предпоставка за постигане на по-висока ефективност в режим на 
охлаждане. 

Поради високата политропна експонента на R744 [3], са налице високи температури на 
нагнетяване и съответно голям нагнетателен прегрев. Това осигурява голяма температурна 
разлика в последните редове на топлообменника и позволява загряване на въздуха до 
необходимата температура на подаване, при по-ниска температура на кондензация. 

Отличните характеристики на R744, по отношение на топлообмена и падовете на 
налягане [3], са предпоставка за намаляване на температурните разлики и съответно 
повишаване на температурата на изпарение и понижаване на температурата на 
кондензация и високото налягане в надкритичен режим. 

Работен диапазон и топлинни товари 
Два са основните критерии за определяне на работния диапазон. Първият са 

климатичните условия, в които е предвидено да се експлоатира системата. Извършен е 
анализ, който се основава на представителни климатични данни за всички европейски 
столици [4]. Данните показват, че температурата на външния въздух е по-ниска от -20 оС в 
едва 4 града за ограничен брой часове. Аналогични са данните за температури по-високи от 
35 оС. Избраният целеви работен диапазон е от температура на външния въздух -20 оС до 
температура 35 оС. 

Вторият критерий е допустимият работен диапазон на избраните бутални 
транскритични компресори. В посочените температурни граници е възможно използването 
на едностъпална хладилна система. Необходимо е да се определи дали при разглежданите 
температурни условия работната точка на компресора е в рамките на допустимия работен 
диапазон. 
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Поради факта, че в системата се използват EC-вентилатори (електромотор с 
електронна комутация на полюсите), се приема, че дебитът на двата въздушни потока е 
постоянен и е равен на 3000 m3/h. Изчислителните параметри на въздуха в помещението се 
приемат за       22 оС и 30 % в режим на отопление и 24 оС и 50 % в режим на охлаждане. 
Относителната влажност на външния въздух е линейна функция от температурата, 
определена на базата на средни стойности от представителни климатични данни. Всички 
стойности на параметрите на влажния въздух се изчисляват чрез LibHuAirProp функциите 
на ASHRAE [5], които използват модели за смеси от реални газове и осигуряват много 
висока точност. 

Характеристиките на сорбционния регенеративен топлообменник са симулирани чрез 
софтуерната програма на производителя [6]. Резултатите включват промяната на 
параметрите на влажния въздух, топлинния поток и ефективностите на топлообменника. В 
режим на отопление, температурата на обработвания въздух на входа на кондензатора се 
променя в диапазона от 9,4 оС до 21,6 оС, а температурата на отработения въздух на входа 
на изпарителя – в диапазона -18,8 оС до 20,4 оС. В режим на охлаждане, температурата на 
входа на изпарителя се променя в диапазона 24,2 оС до 25,9 оС, а температурата на 
отработения въздух – в диапазона 24,8 оС до 37,4 оС. 

Топлинният товар се изчислява на базата на процес на изовлажностно загряване на 
обработвания въздух от състояние на изхода на регенеративния топлообменник до 
температура 24 оС. Полученият топлинен товар се изменя в диапазона от 17,54 kW (при -25 
оС температура на външния въздух) до 2,43 kW (при температура 20 оС). Характерно е, че с 
понижаване на външната температура се увеличава топлинният поток в регенеративния 
топлообменник, което намалява наклона на кривата, описваща топлинния товар. 

Охладителният товар се изчислява на база на процес на охлаждане на подавания 
въздух от състояние на изхода на регенеративния топлообменник, до температура 22 оС. 
Параметрите на процеса и топлинният поток са определени чрез специализирана 
софтуерна програма [7]. Температурата на подаване в двата режима се приема съответно с 
2 K по-висока и 2 K по-ниска от поддържаната температура в помещението, с цел 
компенсиране на топлообмена във въздуховодната система. 

Хладилна схема 
Избрана е едностъпална реверсивна хладилна система. Принципна схема на системата 

е показана на Фиг. 2.  
В режим на отопление системата работи в подкритичната област, т.е. загряването на 

обработвания въздух се осъществява чрез процес на кондензация. В режим на охлаждане 
процеса на отдаване на топлина протича в надкритичната област. Това налага 
необходимостта всички елементи на хладилната система да бъдат предназначени за 
максимално работно налягане от 120 bar [8]. 

В режим на охлаждане двата ключови елемента са вентилът за регулиране на високото 
налягане и вътрешният топлообменник. Чрез този вентил се поддържа оптимално налягане 
в надкритичния охладител, с цел постигане на максимална ефективност. Оптималното 
налягане е функция от температурата на надкритичния флуид на изхода от охладителя. 
Предназначението на вътрешния топлообменник е обмена на топлина между надкритичния 
флуид и студените пари на изхода на изпарителя. Целта е повишаване на ефективността в 
режим на охлаждане [2]. 

Основен проблем пред системата е много широкият диапазон на изменение на 
топлините  товари в двата режима. Постигането на висока енергийна ефективност изисква 
точното покриване на топлинния товар, посредством регулиране на мощността на 
компресора. Най-подходящият начин за това е използването на честотен инвертор. В 
конкретния случай използването на един компресор с честотно управление не е 
достатъчно. Анализът показва, че стандартното разделяне на мощността между два 
компресора – един с честотно управление и един с постоянни обороти – също не е 
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достатъчно, дори когато мощностите на двата компресора са в отношение 2 към 1 или 3 
към 1. За решаване на проблема са избрани два компресора, чието отношение на 
геометричния обемен дебит при 50 Hz е приблизително 4 към 1. Освен това, всеки от двата 
компресора трябва да се управлява посредством честотен инвертор. 

 
Фиг. 2 Принципна схема на хладилната система в режим на отопление 

Друг основен проблем е проектирането и оптимизирането на въздушните 
топлообменници. Основната причина е, че топлообменниците трябва да бъдат реверсивни. 
Специфичното в случая е, че единият от двата топлообменника работи като изпарител в 
режим на отопление и като надкритичен охладител в режим на охлаждане. Свойствата на 
R744 в състояние на надкритичен флуид се различават значително от неговите свойства в 
състояние на смес от течност и пари. Това означава, че процесите в двата режима са 
напълно различни от топлинна и хидравлична гледна точка, а също така и от гледна точка 
на механичното натоварване на топлообменника. Другите основни причини са много 
широкият температурен и мощностен диапазон и високите работни налягания. 

Изчисляване на характеристиките на термопомпената система 
Характеристиките на термопомпената система са изчислени чрез определяне на 

балансните точки, посредством последователност от итеративни изчисления, за които са 
използвани няколко специализирани софтуерни програми [7, 8–12]. Балансните точки 
представляват работните условия, при които мощностите на елементите в системата се 
изравняват. Смукателният и нагнетателният падове на налягане се пренебрегват, тъй като 
техните стойности са много ниски. Прегрева в изпарителя и подохлаждането в кондензатора 
се приемат за константа, тъй като техните стойности зависят от функциите на регулиращите 
вентили и системата за автоматизация. Целта на изчисленията е не получаването на точни 
числени стойности, а изследването на основните тенденции в поведението на хладилната 
система, в целия работен диапазон. 

Резултатите от проведените изчисления показват, че надеждна работа на системата 
може да се осигури при температури на външния въздух от -22 оС до 40 оС. В тези 
температурни граници балансните точки на системата не излизат извън допустимия работен 
диапазон на избраните компресори. 
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На Фиг. 3 е показано изменението на температурите на въздуха на входа на изпарителя 
и кондензатора и температурите на изпарение и кондензация в режим на отопление, като 
функция от външната температура. Едно от условията за постигане на висока енергийна 
ефективност в хладилните системи е поддържането на висока температура на изпарение, 
т.е. малка входяща температурна разлика в изпарителя. Специфична особеност на 
конкретното приложение е фактът, че в по-голямата част от работния диапазон, при 
температури на външния въздух под -5 оС, входящата температурна разлика в изпарителя 
(DT1) е относително голяма – над 8 K. Това означава, че не е възможно да се поддържат 
максимално високи температури на изпарение, както в приложения, където DT1 е между 6 K 
и 8 K. Причината за това е, че първата степен на регенерация отнема определена част от 
топлината на отработения въздух и понижава неговата температура. За да се осигури 
необходимата хладилна мощност, отработеният въздух трябва да се охлади с по-голяма 
температурна разлика, т.е. до по-ниска температура. Разликата между температурите на 
отработения въздух на входа и на изхода на изпарителя се изменя от 8,65 K до 3,45 K. В 
системите със самостоятелно работещ изпарител нормално тази разлика е от 3 K до 4 K. 
По-ниската температура на отработения въздух на изхода на изпарителя съответно 
означава по-ниска температура на изпарение. 

 
Фиг. 3 Температури на въздуха на входа на изпарителя и кондензатора и температури 

на изпарение и кондензация в режим на отопление 

В режим на отопление, температурата на обработвания въздух на входа на 
кондензатора се изменя в относително тесен диапазон (Фиг. 3). Това се дължи на 
същественото увеличаване на топлинния поток в регенеративния топлообменник при 
понижаване на външната температура. Поради високите температури на нагнетяване на 
R744 и факта, че процеса на отдаване на топлина протича близо до критичната точка, 
където двуфазната област се стеснява, то голяма част от топлообменната повърхност 
служи за охлаждане на горещите пари. При еквивалентни геометрични характеристики на 
топлообменника, това осигурява голяма температурна разлика в последните редове и е 
предпоставка за постигане на по-ниски температури на кондензация при дадена 
температура на подавания въздух. 

На Фиг. 4 е показано изменението на температурите на въздуха на входа на изпарителя 
и кондензатора, температурата на изпарение и оптималното налягане в надкритичния 
охладител в режим на охлаждане. Благодарение на факта, че температурата на 
отработения въздух на входа на надкритичния охладител е с около 2 K по-ниска от 
външната температура, е възможно поддържането на оптимално налягане, което осигурява 
по-висока ефективност. Например при температура 35 оС, оптималното налягане е 86,0 bar, 
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а при температура 37 оС – 90,6 bar. Ефективността в двете работни точки е съответно 3,56 и 
3,15, което означава съществена разлика от 11,5 % [9]. 

Налице е проблем, който води до намаляване на ефективността на системата. Той се 
дължи на факта, че максималната допустима температура на изпарение за компресорите е 
15 оС. Поради ниският топлинен поток, и високата температура на входа на изпарителя, 
избраният топлообменник разполага със съществен резерв от топлообменна повърхност, 
т.е. може да осигури по-високи температури на изпарение. При тези условия ЕРВ ще работи 
в т.нар. режим максимално работно налягане (MOP), в който вентилът не регулира прегрева 
на изхода на изпарителя, а ограничава налягането на изпарение до определена стойност, с 
цел да се предпази компресора от претоварване. На практика в този режим температурата 
на изпарение дори ще бъде по-ниска от 15 оС. Решаването на този проблем е използването 
на компресори с по-широк работен диапазон, които потенциално ще се появят на пазара. 

 
Фиг. 4 Температури на въздуха на входа на изпарителя и кондензатора, температура на 
изпарение и оптимално налягане в надкритичния охладител в режим на охлаждане 

На Фиг. 5 е показана мощностната характеристика на двата компресора и ефективността 
на системата в режим на отопление, а на Фиг. 6 – в режим на охлаждане. Въпреки 
предвидените мерки по отношение на регулирането на мощността, в диапазона от -6 оС до 2 оС, 
както и над 14 оС, е налице отклонение спрямо топлинния товар, т.е. намаляване на 
ефективността на системата. В режим на охлаждане отклонение има при температури от 25 оС 
до 29 оС (Фиг. 6). На Фиг. 7 и 8 са показани съответните отклонения в температурата на 
подавания въздух от заданията в двата режима. 

Към настоящия момент се проучват възможностите за подобряване на регулирането на 
мощността, чрез използване на алтернативни модели компресори и разширяване на 
честотния диапазон на управление. 

Заключение 
Въз основа на проведения анализ са направени следните заключения: 

 Вследствие на работата на сорбционния регенеративен топлообменник, в режим на 
отопление термопомпената система работи в подкритичната област, където 
ефективността на хладилния цикъл е по-висока; 

 В режим на охлаждане температурата на въздуха на входа на надкритичния охладител 
позволява работа при по-ниско оптимално налягане и осигурява по-висока ефективност; 

 Високите температури на нагнетяване и големият нагнетателен прегрев на R744 
позволяват постигане на дадената температура на подавания въздух при по-ниски 
температури на кондензация; 

 Много широкият диапазон, в който се изменят топлинните товари, изисква 
предприемане на специални мерки по отношение на регулирането на мощността на 
термопомпената система; 
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Фиг. 5 Мощностна характеристика на двата компресора и ефективност на системата в 

режим на отопление 

 
Фиг. 6 Мощностна характеристика на двата компресора и ефективност на системата в 

режим на охлаждане 
 

 
Фиг. 7 Температура на подавания въздух в режим на отопление 
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Фиг. 8 Температура на подавания въздух в режим на охлаждане 

 От особена важност за ефективността на термопомпената система е оптимизирането на 
геометричните характеристики на двата въздушни топлообменника; 

 Възможност за повишаване на ефективността на термопомпената система е 
използването на компресори с по-широк работен диапазон, които потенциално предстои 
да се появят на пазара; 

 R744 притежава добър потенциал за приложение в системи за двустепенно 
оползотворяване на топлината на отработения въздух. 
Предстои изграждане на физически модел и провеждане на експериментални 

изследвания. Целта е да се изследват и анализират техническите, енергийните и 
екологичните характеристики в различни работни режими и да се постигне цялостна 
оптимизация на параметрите на системата. 
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Свойства на въглеродния диоксид (R744) като хладилен агент 
 

Светослав Влашки, Цветан Божков, Йордан Стоянов 
 

Настоящият доклад разглежда специфичните свойства на въглеродния диоксид 
(R744) и прави сравнение с конвенционалните хладилни агенти. Засегнати са 
техническите и енергийните последствия, свързани с проектиране на хладилната 
система. Представени са надкритичният хладилен цикъл и основните принципи за 
регулиране на оптималното налягане. 

 
Ключови думи: естествен хладилен агент, въглероден диоксид, R744 (СО2), 

надкритичен цикъл 

 
Properties of carbon dioxide (R744) as a refrigerant 

 
Svetoslav Vlashki, Tsvetan Bozhkov, Jordan Stoyanov 

 
The following article reviews the specific properties of carbon dioxide (R744) and makes a 

comparison with the conventional refrigerants. The technical and energy aspects related to the 
design of the refrigeration system are considered. The transcritical cycle and the basic principles of 
regulating the optimum pressure are discussed. 

 

Key words: natural refrigerant, carbon dioxide, R744 (СО2), transcritical cycle 
 
Въведение 
През последните две десетилетия бранша занимаващ се с хладилни, климатични и 

термопомпени системи премина през съществени промени, поради наложените ограничения 
върху използваните хладилни агенти. Прехода към озонобезопасни, несъдържащи хлор 
хладилни агенти беше едва първата стъпка към ограничаване на влиянието на хладилните 
системи върху околната среда. Поради своя висок потенциал за глобално затопляне (ПГЗ), 
флуоровъглеводородите, които се смятаха за дългосрочен заместител на хлорираните 
хладилни агенти, днес вече са едни от основните регулирани вещества, попадащи под 
действието на Протокола от Киото [1]. Съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014, в сила от 1 
януари 2015, се приемат ограничения и намаляване на количествата на флуоровъглеводо-
родите, които се пускат на пазара. До 2030 г. максималното количество трябва да се намали 
до 21% спрямо средната годишна стойност на общото количество, пуснато на пазара на 
Съюза през периода 2009 – 2012 г. [2]. Както се вижда в Tабл. 1,  широко използваните в 
съвременните хладилни системи работни флуиди – R134a, R407C, R410A имат ПГЗ в 
диапазона от 1300 до 1900, в сравнение с R744, който има ПГЗ = 1. 

Въглеродният диоксид е един от първите хладилни агенти използвани през XIX век в 
компресорните хладилни машини. Между 1910 и 1970, R744 се използва широко, особено в 
корабните хладилни системи, където през 1940 достига дял от 80 %. Той е изместен като 
хладилен агент при появата на хлорофлуоровъглеводородите, които предлагат по-лесна 
употреба, поради по-ниските работни налягания и по-добри характеристики при високи 
температури на охлаждащата среда. Първи норвежкият професор по термодинамика Gustav 
Fredrik Lorentzen (1915-1995) в края на 80-те години на XX век предлага отново 
използването на въглеродния диоксид като хладилен агент [3]. През следващите години сe 
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полагат сериозни усилия за изследване на използването на R744 като хладилен агент в 
различни приложения и се разработват необходимите компоненти. 

Таблица 1 
Свойства на основни хладилни агенти (адаптирана от [1]) 

 
 
Термодинамичните и преносните свойства на въглеродния диоксид се различават 

съществено от свойствата на конвенционалните хладилни агенти, както се вижда от 
сравнението в Табл. 1. R744 е негорим и нетоксичен хладилен агент, без озоноразрушаващ 
потенциал (ОРП) и с много малък ПГЗ. 

Термодинамични свойства  
На Фиг. 1 е показана фазова диаграма на R744, а на Фиг. 2 log p-h диаграма. Критичната 

температура на R744 е 304,13 K (30,98 оС), критичното налягане е 7,38 MPa (73,77 bar), 
плътността в критичната точка е 467,6 kg/m3 [4]. Ниската критична точка означава, че 
процеса на отдаване на топлина, при температури на охлаждащата среда по-високи от 
около 20 до 25 оС, нормално не е възможно да се осъществи чрез кондензация, както при 
конвенционалните хладилни системи. Този процес (наричан газово охлаждане) протича в 
надкритичната област и представлява охлаждане на надкритичен флуид, без да е налице 
фазов преход. В надкритичната област температурата и налягането на флуида са 
независими и могат да бъдат регулирани поотделно, с цел постигане на оптимални работни 
параметри. Изброените факти са от изключителна важност за цялостните характеристики на 
хладилната система, нейното управление и техническите параметри на отделните 
елементи. 

Температурата в тройната точка на R744 е 216,59 K (-56,56 оС), налягането е 0,518 MPa 
(5,18 bar) [4]. Високата тройна точка и ниската критична точка, означават, че при R744 
температурният диапазон, в който могат да протичат процеси на фазов преход е значително 
по-тесен в сравнение с този при конвенционалните хладилни агенти. Редуцираното 
налягане на R744 при 0 оС е 0,47, което е значително по-високо от това на другите основни 
работни флуиди. За сравнение, редуцираното налягане при R134a, R407C и R410A e 
съответно 0.07, 0.11, 0.16. Поради ниската критична температура и високото редуцирано 
налягане на R744 работните условия в ниската страна на системата са много по-близо до 
критичната точка, отколкото при посочените хладилни агенти [1].  

Фиг. 3 и Фиг. 4 показват изменението, съответно на енталпията и на ентропията, при 
охлаждане на R744 в надкритичната област, при различни  налягания. В надкритичната 
област енталпията и ентропията намаляват при намаляване на температурата, с по-резки 
промени близо до критичната точка. Налягането има по-голямо влияние върху енталпията и 
ентропията над критичната точка, докато под критичната точка, неговият ефект е малък. 
Това означава, че под критичната точка могат да бъдат допуснати по-големи падове на 
налягане [1].  
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Фиг. 1 Фазова диаграма на R744 (адаптирана 

от [1]) 
Фиг. 2 log p-h диаграма на R744 

(адаптирана от [1]) 
 

  
Фиг. 3 Изменение на енталпията при 

охлаждане на R744 в надкритичната област 
(адаптирана от [1]) 

Фиг. 4 Изменение на ентропията при 
охлаждане на R744 в надкритичната област 

(адаптирана от [1]) 
 
На Фиг. 5 е показано налягането на насищане, а на Фиг. 6 – наклона на кривата на 

насищане ΔT/Δp за различни хладилни агенти. Налягането на насищане при R744 е 
значително по-високо от това при останалите хладилни агенти. По-големият наклон на 
кривата, близо до критичната точка, осигурява по-малко изменение на температурата при 
дадено изменение на налягането. Последствията от това са, че при R744 падовете на 
налягане в смукателния и нагнетателния тръбопроводи водят до много по-малко изменение 
в съответните температури на насищане, при които работи компресорът. Също така това 
означава по-малко изменение на температурата на насищане в изпарителя, което 
позволява приближаване на температурните профили и съответно поддържане на по-висока 
температура на изпарение.  Например при 0 оС и пад на налягане от 1 kPa, температура на 
насищане ще се промени с 0.01 K. Същият пад на налягане при R410A и R134a води до 
промяна в температурата на насищане от съответно 0,04 K и 0,1 K, което означава от 4 до 
10 пъти по-големи стойности [1]. Ефектът от тези свойства на R744 е съществено по-
малкото понижаване на ефективността на системата, вследствие на смукателните и 
нагнетателните падове на налягане. 
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Фиг. 5 Налягане на насищане за различни 

хладилни агенти [1] 
Фиг. 6 Наклон на кривата на насищане ΔT/Δp 

за различни хладилни агенти [1] 

На Фиг. 7 е показана плътността на R744 като функция от температурата, а на Фиг. 8 
отношението на течната и парната фази на R744 в сравнение с останалите хладилни 
агенти. Високото налягане на насищане и близостта до критичната точка водят до 
съществена разлика в отношението на течната и парната фази при R744 в сравнение с 
останалите хладилни агенти. Високата плътност на парите има съществен ефект върху 
картината на потока при процеси на фазов преход. При тези процеси разликата в 
плътностите на двете фази е определяща за механизма на фазово разделяне. Плътността 
на парите влияе върху импулса на парната фаза и тангенциалната сила между течната и 
парната фази [5]. 

Плътността на R744 се променя рязко, с промяна на температурата близо до критичната 
точка. Отношението на плътностите на двете фази при R744 е много по-малко от това при 
останалите хладилни агенти. Например при 0 оС, отношението на плътността на течната (927 
kg/m3), към плътността на парната фаза (98 kg/m3) е приблизително 10, докато при R410A и 
R134a е съответно 65 и 89. Плътностите на парите при R410A и R134a са 31kg/m3 и 14 
kg/m3, което представлява съответно 32 % и 14 % от плътността на R744. Ниското 
отношение на плътностите осигурява по-голяма хомогенност на двуфазната смес в 
сравнение с останалите хладилни агенти [6]. Отношението на плътностите играе важна роля 
в изпарителя, тъй като определя картината на потока и коефициента на топлопредаване [5]. 

  

Фиг. 7 Плътност на R744 като функция от 
температурата [1] 

Фиг. 8 Отношение на плътностите на 
течната и парната фази в състояние на 

насищане, за различни хладилни агенти [1] 
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На Фиг. 9 е показана специфичната обемна студопроизводителност на различни 
хладилни агенти, която се дефинира като произведение на латентната топлина на 
изпарение и плътността на наситените пари, при дадена температура на насищане. 
Специфичната обемна студопроизводителност на R744 се увеличава с увеличаване на 
температурата, достига максимум при 22 oC и след това отново намалява, като по 
дефиниция тя е 0 в критичната точка. От Табл. 1 се вижда, че специфичната обемна 
студопроизводителност на R744, която при 0 оС е 22545 kJ/m3, е с от 3 до 10 пъти по-висока 
от тази на останалите хладилни агенти [1]. Техническите последствия от това са:  

 по-малък геометричен обемен дебит на компресорите; 

 значително по-малки диаметри на използваните тръбопроводи; 

 по-високи допустими скорости и падове на налягане. 
На Фиг. 10 е показано повърхностното напрежение за различни хладилни агенти. 

Повърхностното напрежение влияе върху процеса на мехуресто кипене и картината на 
двуфазния поток. Малкото повърхностно напрежение на R744 намалява необходимия 
прегрев за образуване и нарастване на парните мехури, което влияе положително на 
топлообмена. Омокрящите свойства на течността също се влияят от повърхностното 
напрежение, което влияе на топлообмена при изпарение [5]. Както е показано на Фиг. 10 
повърхностното напрежение на хладилните агенти намалява с повишаване на 
температурата и става равно на 0 в критичната точка. Повърхностното напрежение на R744 
е по-малко от това на останалите работни флуиди. Например при 0 оС, то е 0,0044 N/m, 
което е 2,5 пъти по-малко от това на R134a при същата температура. 

  
Фиг. 9 Обемна студопроизводителност за 

различни хладили агенти [1] 
Фиг. 10 Повърхностно напрежение за 

различни хладили агенти [1] 
 
Преносни свойства 
Преносните свойства на даден хладилен агент играят основна роля по отношение на 

интензивността на топлообмен и падовете на налягане. На Фиг. 11 е показан коефициента 
на топлопроводност, а на Фиг. 12 динамичния вискозитет на R744. Високият коефициент на 
топлопроводност е от определящо значение за процесите на топлообмен с и без фазов 
преход. Динамичният вискозитет, особено на течната фаза и отношението на вискозитетите 
на течната и на парната фази са важни параметри за поведението на потока, конвекцията и 
топлообмена при фазов преход и падовете на налягане. Коефициента на топлопроводност 
на R744 в състояния на наситена течност и наситени пари при 0 оС са съответно 20 % и 60 
% по-високи от тези на R134a. Динамичният вискозитет на R744 в състояние на течност е 
едва 40 % от този на R134а, докато вискозитетите в състояние на наситени пари на двата 
флуида са съизмерими [5].  
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Фиг. 11 Коефициент на топлопроводност на 

R744 като функция от температурата [1] 
Фиг. 12 Динамичен вискозитет на R744 като 

функция от температурата [1] 
 
Надкритичен хладилен цикъл 
На Фиг. 13 са показани процесите при надкритичен хладилен цикъл в log p-h диаграма. 

При температури на охлаждащата среда по-високи от 20 – 25 оС, системите използващи 
R744 работят по т.нар. надкритичен хладилен цикъл. Особеното при него е, че процеса на 
отдаване на топлина се осъществява при температура и налягане по-високи от тези в 
критичната точка. За разлика от конвенционалните хладилни агенти, процеса на фазов 
преход (кондензация) е заменен от процес на охлаждане на надкритичен флуид. 

В надкритичната област не съществува състояние на насищане и налягането и 
температурата са независими. В стандартния подкритичен цикъл специфичната енталпия в 
точка 3 е основно функция от температурата, но в надкритичния цикъл съществено влияние 
върху тази енталпия оказва и налягането. Този ефект се дължи на специфичния S-образен 
ход на изотермите в надкритичната област. Много важно последствие от това е 
необходимостта от регулиране на високото налягане, тъй като то определя специфичната 
масова студопроизводителност [7].  

 

 
Фиг. 13 Надкритичен хладилен цикъл в log p-h диаграма [1] 
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С увеличаване на високото налягане, нараства специфичната работа на компресора. За 
разлика обаче от подкритичният хладилен цикъл, където ефективността намалява с 
увеличаване на налягането надкритичният цикъл има различно поведение.  

Фиг. 14 демонстрира влиянието на високото налягане върху специфичната масова 
студопроизводителност (q0), специфичната работа на компресора (w) и ефективността (EER) 
на надкритичен хладилен цикъл, при две различни температури на хладилния агент на 
изхода от надкритичния охладител. Показаните криви са нормализирани и са на база 
изчисления за идеален цикъл, при температура на изпарение t0 = 5 oC [1]. 

 
Фиг. 14 Влияние на високото налягане върху специфичната масова 

студопроизводителност (q0), специфичната работа на компресора (w) и ефективността 
(EER) на надкритичен хладилен цикъл [1] 

 
При повишаване на високото налягане, ефективността достига максимум, над който 

допълнителната хладилна мощност не компенсира допълнителната работа на компресора. 
На Фиг. 13 се вижда, че наклона на изотермата, съответстваща на температурата на 
хладилния агент на изхода от надкритичния охладител се увеличава с нарастване на 
налягането. Противоположно на това линията на постоянна ентропия (линията на 
сгъстяване) има почти линеен вид. Диференцирането на израза 

    (
     
     

) (1) 

по отношение на високото налягане дава максимална ефективност за ∂EER/∂p = 0 при 
налягане (p) дефинирано от Inokuty [8]. 
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Това означава, че оптималното налягане се достига, когато минималното изменение в 
студопроизводителността става равно на произведението на ефективността и минималното 
изменение в специфичната работа. Енталпията h1 е константа. При температура на 
хладилния агент на изхода от надкритичния охладител tex = 35 oC теоретичната максимална 
ефективност се достига при 8,7 MPa (87 bar), докато при tex = 50 oC, оптималното налягане е 
13,1 MPa (131 bar). На практика специфичната масова студопроизводителност също 
преминава през максимум, тъй като обемната ефективност на компресора намалява с 
увеличаване на високото налягане. В повечето случай е налице и максимум в специфичната 
масова студопроизводителност, който се достига при налягане по-високо от оптималното [1]. 
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Контролът на високото налягане може да се използва за поддържане на максимална 
ефективност и/или за регулиране на хладилната или топлинната мощност. Оптималното 
налягане се увеличава почти линейно с увеличаване на температурата на хладилния агент 
на изхода от надкритичния охладител, като влиянието на температурата на изпарение е 
минимално. 

Заключение 
Термодинамичните и преносни свойства на въглеродния диоксид се различават 

съществено от тези на конвенционалните хладилни агенти. По отношение на 
интензивността на топлообмен и падовете на налягане R744 превъзхожда останалите 
работни флуиди.  

От решаващо значение за това, дали ефективността на дадена система, използваща 
R744, е по-висока от тази на конвенционалния й еквивалент, е правилното проектиране и 
оптимизиране на системата, съобразено със специфичните свойства на въглеродния 
диоксид. 

 

Представеният доклад е част от работната програма на проект „Създаване на 
Университетски научно-изследователски комплекс (УНИК) за иновации и трансфер на 
знания в областта на микро/нано технологии и материали, енергийната ефективност и 
виртуалното инженерство“, финансиран по договор № ДУНК 01/3/2009 г. от Фонд 
„Научни изследвания“. 
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Термоикономическа оптимизация на промишлена топлотехническа система 
посредством генетичен алгоритъм 

 
Надежда Досева, Даниела Чакърова 

 
В настоящото изследване е проведена оптимизация посредством генетичен 

алгоритъм с цел търсене на оптимални, от термоикономическа гледна точка, 
експлоатационни параметри на когенерационния модул, част от съществуваща 
топлотехническа система, намираща се в Пречиствателна станция за отпадни води 
(ПСОВ), гр. Варна. В представената разработка, критерият за оптималност е свеждане 
до минимум на ексергийната стойност на продуктите от системата. Получените 
резултати демонстрират, че ако когенерационният модул се експлоатира с 
определените тук оптимални параметри, това би довело до понижение с около 7% в 
екергийната стойност на продуктите от тази част на системата и повишение с 
6.817% в ексергийната ефективност на модула спрямо базовият вариант на работа на 
системата, представен в [14-16]. 

 
Ключови думи: биогаз, генетичен алгоритъм, когенерация, оптимизация, термо-

икономика 
 

Parametric thermoeconomic optimization of a complex energy conversion system 
using genetic algorithm 

 
Nadezhda Doseva, Daniela Chakyrova 

 
In the presented study a thermoeconomic optimization is conducted in order to find optimal 

operating parameters of the cogeneration module, a part of actual cogeneration system installed in 
Varna Wastewater Treatment Plant (Varna WWTP). Minimization of the total exergy cost rates 
associated with the system products is defined as the objective function. It has seen that exergy 
cost of the total system product was decreased about 7% after thermoeconomic optimization, while 
exergy efficiency is increased by 6.817% compared to the base case. This base case of the 
system operating condition is detailed described in [14-16]. 

 
Key words: biogas, cogeneration, genetic algorithm, optimization, thermoeconomics 
 
Въведение 
Едно от значимите научни изследвания [1], поставящо математическите основи на 

термоикономическата оптимизация на топлотехнически системи с автори El-Sayed, Y. и 
Evans, R.L. е публикувано през 1970г. През следващите три десетилетия на двадесети век 
значително нараства броят научни изследвания, разискващи съчетанието на ексергийния и 
икономически анализ с цел оптимизация на енергийни системи. Автори като Frangopoulos, 
von Spakovsky, Lozano и Valero предлагат и развиват нови методи за оптимизация, 
комбиниращи въведената от тях техника за термоикономически анализ с утвърдени методи 
за оптимизация, като метода на множителите на Lagrange.  

Технологичните възможности и достиженията в развитието на дигиталните компютри, 
които втората половина на двадесети век предлага, стимулират разработването на нови 
алгоритми за оптимизация и през 1980 г. се появява нов клас оптимизационни методи, който 
е коренно различен от традиционните техники – еволюционните алгоритми. Тази група 
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включва в себе си метода на симулирано закаляване (Simulated Annealing), генетичния 
алгоритъм (Genetic Algorithm) и изкуствените невронни мрежи (Neural-Network-Based 
Methods). Малко по-късно, през 1992г., в своята докторска дисертация Dorigo (1961) 
предлага нов метод за оптимизация, наречен метод на мравките (Ant Colony Optimization), а 
1995 е годината, когато Kennedy, Eberhart и Shi въвеждат алгоритъма на рояка частици 
(Particle Swarm Optimization). Някои автори, като Rao [2] например, определят тази група 
методи като „модерни оптимизационни техники” и неслучайно: развитието им продължава и 
към днешни дни. За това свидетелства предложеният от Karaboga през 2005г. метод за 
оптимизация, наречен алгоритъм на изкуствените пчелни колонии (Artificial Bee Colony 
Algorithm), базиращ се на поведението на медоносните пчели при търсенето на храна През 
2009г. и 2015г. се появяват други два метаевристични алгоритми за оптимизация - Xin-She 
Yang и Suash Deb [3] представят метода на кукувицата (Cuckoo search), Merrikh-Bayat 
въвежда в авторско изследване [4] метод, инспириран от размножаването чрез ластуни на 
някои растителни видове (като ягодите, например). 

Oт групата на еволюционните алгоритми, eдин широко разискван през последните 
години метод за оптимизация е генетичният алгоритъм (ГА). Литературни източници като 
[2,5], детайлно описват неговата същност и особености и могат да се определят като 
теоретичен фундамент, необходим за развитието и приложението на тази оптимизационна 
техника. Освен това, ГА е подходящ инструмент за оптимизация на топлотехнически 
системи, тъй като са в състояние да се справят с трудности, свързани с нелинейни 
ограничения, многоцелев критерий за оптималност, труднодиференцуеми или невъзможни 
за аналитично определяне производни на целевата функция, които са често срещани при 
оптимизацията на реални обекти.  Доказателство за това са представените в [6] резултати. 
Един от съществените изводи, до който се стига в изследването е, че прилагайки ГА се 
постига подобрение в стойността на целевата функция в сравнение с другите утвърдени 
методи за оптимизация (като Термоикономическият функционален анализ, Теория на 
ексергийния разход и Ексергоикономическият подход) в размер на 9.80%, което е значим 
успех, особено за една енергоемка система, характеризираща се с високи инвестиции и 
разходи за поддръжка. 

Част от авторите в референтната литература [7-11] провеждат термоикономическа 
оптимизация на различни конфигурации когенерационни инсталации посредством различни 
методи, а целевата функция изразява математическа връзка между търсене на максимална 
ексергийна ефективност и минимални инвестиции и експлоатационни разходи.  Обект на 
оптимизация в изследвания като [10] са характерни блокове или елементи на 
когенерационни инсталации, като критерият за оптималност е от вид, аналогичен на по-горе 
изразената целева функция.  

В референтната литература се срещат и научни изследвания, занимаващи се с 
многоцелева оптимизация на системи за комбинирано производство на топлинна и 
електрическа енергия, където целевата функция изразява търсене на минимум на сумата от 

разходите, свързани с инвестиции, поддръжка и експлоатация, totZ , паричната стойност на 

диструкцията на ексергия, DC , и разходите за гориво, fC , но отчитащи и влиянието върху 

околната среда чрез параметър, изразяващ паричната стойност на щетите, нанесени от 
емисиите CO2 и NOx [12]. Авторите на [12] демонстрират, че оптимумът на подобни функции 
лесно се намира посредством ГА. 

От направения литературен обзор на наличните методи за термоикономическа 
оптимизация и свързаните с тази тематика публикации, става ясно, че съществува област в 
научните изследвания, която не е задълбочено разглеждана от различните автори, а 
именно: термоикономическата оптимизация на когенерационните инсталации, задвижвани 
от двигатели с вътрешно горене. Същевременно, през последните години в страната е 
налице повишен интерес в проектирането, изграждането и експлоатацията на подобни 
системи, най-вече в сектора на пречистване на отпадни води, където предназначението на 
подобни съоръжения е утилизация на биогазовото гориво, получено от ферментацията на 
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утайки. Това налага потребността за изградени и въведени в експлоатация системи да се 
търсят оптимални работни параметри, водещи до минимум разходи за системата, но при 
максимална термодинамична ефективност.  

Поради тази причина, в настоящата статия като цел е заложено да се проведе 
параметрична оптимизация на когенерационния модул, част от топлотехническата система 
за утилизация на биогаз, намираща се в Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), 
гр. Варна. Тази цел е осъществена, първо, след формулировка на критерия за оптималност 
на системата и наложените му ограничения. След това са представени характерните 
параметри, които са заложени в използвания за търсене на оптимума на заложената целева 
функция генетичен алгоритъм, който е реализиран в среда на Matlab. Накрая, извършен е 
анализ на чувствителността и верификация на получените резултати. 

Параметрична оптимизация на топлотехническа система с когенерационни модули 
1. Обща формулировка на оптимизационната задача 
В настоящото изследване, оптимизационната процедура е извършена, съблюдавайки  

Принципът за термоикономическа изолация, въведен от Evans [13]. Правилото може да се 
интерпретира по следния начин: даден компонент, част от енергопреобразуваща система, е 
в термоикономическа изолация от останалите компоненти, ако неговата производителност и 
специфичната цена на горивото са известни величини и независими от променливите на 
останалите звена от инсталацията.  

За настоящия обект на изследване – промишлена топлотехническа система за 
утилизация на биогаз, намираща се в ПСОВ гр. Варна, такъв блок от компоненти се явяват 
когенерационните модули с прилежащите към тях звена от технологичния контур. 
Схематично представяне на този блок (означен като „Блок №1”), както и връзката му с 
останалите компоненти на системата е визуализирано на фигура 1.  

 
Фигура 1. Принципна схема на намиращата се в ПСОВ гр. Варна промишлената 

топлотехническа система за утилизация на биогаз 
CHP – когенерационен модул; П1а, П1b, П2 – циркулационни помпи, OTK – охладител технологичен контур; 

ХР – хидравличен разделител; ПТ СС – пластинчат топлообменик, част от охлаждащия контур; ВО – въздушен 
охладител 

 
Решаването на поставената оптимизационна задача изисква разработването на 

математически модел на обекта. В разглеждания контекст на настоящата статия, този 
модел, съвкупност от термодинамичен и икономически такъв, е разработен в предходни 
публикации на авторите [14-16].  

2. Функция на целта 
Формулировката на функцията, изпълняваща роля на критерий за оптималност е 

естествено продиктувана от потребностите на хората, експлоатиращи системата, като  
подробно изложение на необходимостта от оптимизация на системата е изложено в [16]. В 
общ вид, формулировката на критерия за оптималност се състои в това да се сведе до 
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минимум ексергийната стойност на продуктите от системата, изразени чрез сумата от 

разходите, свързани с инвестиции, поддръжка и експлоатация, totZ , паричната стойност на 

диструкцията на ексергия, DC , и на ексергийните загуби, LC , като осъществяването на 

подобна процедура би довела до максимум в стойността на ексергийния КПД: 

  
 1

,
1

,
1

 Minimize
k

kL
k

kD
k

ktot CCZC              (1) 

 За целите на оптимизационната процедура, някои от термодинамичните параметри на 
системата са избрани в качеството на независими променливи, а чрез изменението им в 
допустими граници  се цели минимизирането на целевата функция, тоест: 

  MOatot TTfC  ,Min 11
                         (2) 

На фигура 2 е представен в графичен вид критерият за оптималност, OF, като фунция 

на независимите променливи - aT11  и MOT . 

 
Фигура 2. Целева функция на оптимизационната задача: в тримерно пространсво (ляво) и 

двумерно пространство (дясно) 
 

Ограниченията, формулиращи допустимата област от решения на оптимизационната 
задача са представени в таблицата по-долу. 

Таблица 1 
Ограничения и обосновка за налагането им 

Ограничение Основание за налагане на ограничението 

KTK a 15.32815.310 11   Технологични ограничения, наложени от 
фирмата-производител на модула 

KTK MO 6030   Технологични ограничения, наложени от 
фирмата-производител на модула 

 
3. Генетичен алгоритъм (ГА) 
Блок-схема на ГА, използван за решаване на оптимизационата задача, поставена чрез 

уравнение (1) е представена на фигура 3. В оптимизационната процедура всяка хромозома, 

X, на дадена популация от  поколение i представлява вектора  MOa
i TTp  ,11  .  

Вероятните решения на оптимизационната задача (или хромозоми) съставляват 
популация с големина Np. Пригодността на всяка хромозома (или близостта ѝ до целата) се 
оценява чрез функцията на приспособимост, F(x), като в настоящата публикация, фунцията 
на приспособимост съответсва на целевата функция (уравнение 1). Следователно, за всяка 
произволна популация, съставлявана от Np стойности на вектора на независимите 

променливи, ip , стойността на целевата функция се определя чрез ексергиен анализ и 

пресмятания на база термоикономически зависимости, съблюдавайки за спазване на 
наложените ограничения на оптимизационната задача.   
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Популациите на вектора от независими променливи, ip , се определя от три модула: 

избор на родители (селекция), репродукция и мутация. Един цикъл от тези три модула 
представлява едно поколение в генетичния алгоритъм. 

 

 
Фигура 3. Блок – схема на използвания генетичен алгоритъм 

 
За да се определи оптималното решение на поставената в изследването задача, при 

прилагането на ГА се изисква подходящо задаване на някои ключови за оптимизационната 
процедура параметри. Предписаните стойности за големината на популацията, брой 
поколения, вероятност за кръстосване и т.н. са представени в таблицата по-долу (таблица 2). 

Таблица 2 
Изходни параметри на генетичния алгоритъм 

Параметър на ГА Стойност / Метод 

Големина на популацията, Np 200 

Максимален брой поколения, 
imax 

100 

Модул „Селекция” 

Начин за избор на родители Колело на рулетката 

Елитарност 2% 

Модул „Репродукция” 

Вероятност на кръстосване, pc 80% 

Брой точки за кръстосване Една 

Модул „Мутация” 

Вероятност за мутация, pm 1% 

 
Резултати и дискусия 
След прилагане на ГА и ограниченията, представени в табл. 2, резултатите от 

термоикономическата оптимизация на когенерационния модул са получени и нанесени в 
таблица 3.  
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Таблица 3 
Оптимални стойности на независимите променливи, 
целевата функция и други характерни променливи 

Параметър 
Базов 

вариант 
Оптимален 

вариант 
Изменение 

±Δ, % 

Ексергийна стойност на продуктите от 
когенерационния 
модул (целева функция, OF), [лв/h] 

24.3051 22.7094 -7.025 

aT11 , [K] 313.213 310.1502 - 

MOT , [K] 42.401 59.9986 - 

Ексергийна цена на ел. енергия, wc ,  [лв/kWh] 0.1024 0.0953 -7.45 

Ексергийна ефективност на когенерационния 

модул, cogenex, , [%] 53.45 57.36 +6.817 

Деструкция на ексергия в когенерационния 

модул, cogenDxE ,
 , [kW] 349.6596 320.229 -9.19 

 
Фигура 4 представя най-добрите (с червена линия), най-лошите (със син цвят) и 

средните (с зелен цвят) стойности  на вектора от независими променливи във всяко едно 
поколение от оптимизационната процедура. Както става ясно от фигурата, ГА достига до 
глобалния оптимум на целевата функция още преди десетото поколение (при i < 10). Оттук 
следва, че най-значимият спад в ексергийната стойност на продуктите от когенерационния 
модул се установява още в началните поколения, а понататъшните генерации не водят до 
чувствителни подобрения в стойността на оптимизираната функция.  

 
Фигура 4. Най-добри (с червена линия), най-лоши (със син цвят) и средни (с зелен цвят) 

стойности  на вектора от независими променливи във всяко едно поколение от 
оптимизационната процедура 

 
Анализ на чувствителността на целевата функция от изменението на независимите 

променливи е представен на фигура 5. Става ясно, че повишението в стойността на 

температурния пад на гориво-въздушната смес в междинния охладител, MOT , при различни 

стойности на температурата на входящия в междинния охладител антифриз, aT11 , води до 

понижение в стойността на целевата функция. Тенденцията при изменението стойността на 

целевата функция от aT11  е обратна – понижението в стойността на критерия за оптималност 

е следствие от намаляване на  температурата на входящия в междинния охладител 
антифриз. Оттук следва, че се очаква минимумът на целевата функция, дефинирана чрез 

уравнение (1) да бъде при максимално допустимата стойност на MOT  и при минимално 
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значение на aT11 . Представените в таблица 3 данни отразяват точно тази тенденция, с което 

се доказва достоверността на получените резултати. Освен това, получените оптимални 
стойности на независимите променливи не нарушават ограниченията в термоикономическия 
модел на системата – всички зависими променливи са с реални (физически допустими) 
стойности; не са нарушени енергийните, ексергийни и термоикономически балансови 
уравнения. 

 
Фигура 5. Чувствителност на стойността на целевата функция от: температурния пад на 
гориво-въздушната смес в междинния охладител (ляво) и температурата на входящия в 

междинния охладител антифриз (дясно) 
 

За да се верифицират получените в настоящото изследване резултати, също така е 
извършена съпоставка на процентните изменения в стойностите на някои от ключовите 
параметри, представени в таблица 2 с наличните данни от други научни изследвания [7,11]. 
Sahoo [7] оптимизира чрез ГА когенерационна инсталация, задвижвана от газова и парна 
турбина. Получените резутати демонстрират, че оптималните стойности на независимите 
променливи в [7] водят до около 10% понижение в ексергийната стойност на продуктите от 
системата, 13.5% спад в стойноста на деструкцията на ексергия и почни 16% увеличение на 
ексергийната ефективност на оптимизираната когенерационна инсталация. В [11] е 
доказано, че термоикономическата оптимизация на когенерационната инсталация води до 
процентното изменението в стойността на целевата функция, деструкцията на ексергия и 
ексергийната ефективност в размер на -10.98%, -14.82%, +6.87, съответно.  

Изводи и заключения 
В настоящата статия бе представен алгоритъм за терноикономическа оптимизация на 

когенерационен блок, част от промишлена топлотехническа система. Целевата функция на 
оптимизационната процедура е формулирана на база термодинамични и 
термоикономически модели, разработени в предходни изследвания на авторите [14-16]. 
Структурата на оптимизационната задача е базирана на две независими променливи, 
изменящи се в подходящи от гледна точка на технологична осъществимост граници.  За 
термоикономическата оптимизация на системата е избран генетичен алгоритъм поради 
доказаните му предимства пред традиционните математически методи за нелинейно 
програмиране. Изследвано е влиянието на независимите променливи върху изменението на 
целевата функция. Става ясно, че повишението в стойността на температурния пад на 

гориво-въздушната смес в междинния охладител, MOT , при същевременно понижение на 

aT11   води до минимум на ексергийната стойност на продуктите от когенерационния модул, 

част от топлотехническата система, намираща се в ПСОВ гр. Варна. Получените резултати 
демонстрират, че ако когенерационният модул се експлоатира с определените оптималните 
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параметри, това би довело до понижение с около 7% в екергийната стойност на продуктите 
от тази част на системата и повишение с 6.817% в ексергийната ефективност на модула 
спрямо базовия вариант на работа на системата, описан в [14-16]. 

 
Литература 

1. El-Sayed, Y., Evans, R.L. Thermoeconomics and the design of heat system. J. Eng Gas 
Turbine Power, 92, 1970, pp. 27-35. 

2. Rao, S. S. Engineering Optimization: Theory and Practice. Willey, 2009. 
3. Yang, X., Deb, S. Cuckoo Search via Levy Flights. World Congress on Nature & Biologically 

Inspired Computing, 2009, pp. 210-214. 
4. Merrikh-Baya, F. The runner-root algorithm: A metaheuristic for solving unimodal and 

multimodal optimization problems inspired by runners and roots of plants in nature. J. of 
Applied Soft Computing, 33, 2015, pp. 292-303. 

5. Zbigniew Michalewicz. Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs, 3rd Ed., 
Springer, USA, 1996. 

6. Ahmadi, P., Dincer, I. Exergoenvironmental analysis and optimization of a cogeneration plant 
system using Multimodal Genetic Algorithm (MGA). J. of Energy, 35 (12), 2010, pp. 5161-
5172. 

7. Sahoo, P.K. Exergoeconomic analysis and optimization of a cogeneration system using 
evolutionary programming. J. of Applied Thermal Engineering, 28 (13), 2008, pp. 1580–1588. 

8. Frangopoulos, C.A., Lygeros, A., Markou, C., Kaloritis, P. Thermoeconomic operation 
optimization of the Hellenic Aspropyrgos Refinery combined-cycle cogeneration system. J. of 
Applied Thermal Engineering, 16 (12), 1996, pp. 949-958. 

9. Abusoglu, A., Kanoglu, M. Exergoeconomic optimization of a diesel-engine-powered 
cogeneration plant. J. of Energy Fuels, 23 (4), 2009, pp. 1977–1989. 

10. Ghazi, M., Ahmadi, P., Sotoodeh, A.F., Taherkhani, A. Modeling and thermo-economic 
optimization of heat recovery heat exchangers using a multimodal genetic algorithm. J. of 
Energy Conversion and Management, 58, 2012, pp. 149–156. 

11. Baghernejad, A., M. Yaghoubi, M. Exergoeconomic analysis and optimization of an Integrated 
Solar Combined Cycle System (ISCCS) using genetic algorithm. J. of Energy Conversion and 
Management, 52, 2011, pp. 2193–2203.  

12. Ahmadi, P., Dincer, I., Rosen, M. Exergy, exergoeconomic and environmental analyses and 
evolutionary algorithm based multi-objective optimization of combined cycle power plants. J. of 
Energy 36 (10), 2011, pp. 5886–5898. 

13. Evans, R.B. Thermoeconomic isolation and essergy analysis. J. of Energy, 5, 1980, pp. 805 – 
821. 

14. Doseva, N., Chakyrova, D. Energy and exergy analysis of cogeneration system with biogas 
engines. J. of Thermal Engineering, Yildiz Technical University Press, 1(3), 2015, pp. 391-401. 

15. Doseva, N., Nikolova, N., Chakyrova, D. Profitability Evaluation of Investments in CHP 
Technologies: a Case Study of Varna Wastewater Treatment Facility, Bulgaria. Int. J. of 
Research Studies in Science, Engineering and Technology, 2(6), 2015, pp. 71-81. 

16. Досева, Н. Термоикономически анализ на когенерационна инсталация, задвижвана от 
биогазови двигатели с вътрешно горене. Младежки форуми „Наука, технологии, 
иновации, бизнес - 2015 “ - сборник доклади, 15 октомври 2015 година, Пловдив, стр.35 – 
40, ISSN 2367-8569. 
 
 
ас. Надежда Досева, Технически университет - Варна, Корабостроителен факултет, тел.: 

0899 247 045, e-mail: nadezhda.doseva@abv.bg 
доц. д-р Даниела Чакърова, Технически университет - Варна, Корабостроителен 

факултет, тел.: 0883 406 246, e-mail: chakyrova_d@abv.bg 
  

mailto:nadezhda.doseva@abv.bg
mailto:chakyrova_d@abv.bg


 

Енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия   199 
 

 
 

   
 

 
Използване на топлинно активни ограждащи елементи  за охлаждане на 

помещения   
 

Мерима Златева 
 

В доклада са представени резултатите от сравнителен анализ на потребната 
енергия при естествено и активно охлаждане на еднофамилна жилищна сграда при две 
варианта на поддържане на температурата в помещенията: с конвективна система и 
комбинирано охлаждане с лъчиста и конвективна система. Обоснованите с 
изследването резултати показват, че съвместната работа на  двете системи е 
предпоставка за постигане за значително намаление на потреблението на активна 
енергия за сметка на директното оползотворяване на потенциала на околната среда. 

 
Ключови думи: системи за охлаждане, подово лъчисто охлаждане, разход на енергия 

за охлаждане 
 

Using thermal active building enclosure elements for space cooling 
 

Merima Zlateva 
 

The report presents the results of a comparative analysis of the energy demand for active 
cooling of single-family residential building with two options of maintaining the indoor temperature: 
a convection system and combined cooling with radiant and convective systems. The 
substantiated by the research results show that the joint function of the two systems is a 
prerequisite for achieving a significant reduction in the consumption of active energy at the 
expense of direct use of the potential of the environment. 

 
Key words: cooling systems, floor radiant cooling, energy demand for cooling 
 
Въведение 
Въвеждането на съвременните изисквания към енергийните характеристики на сградите 

е обективна предпоставка за постигане на значително намаление на потреблението на 
енергия за работа на системите за отопление и охлаждане. С оглед удовлетворяване на 
нормативно регламентираните класове на енергопотребление, съвременните сгради се 
отличават с ниски стойности на коефициентите на топлопреминаване през външните 
ограждащи елементи, което намалява топлинните загуби на помещенията, но 
същевременно е и причина за нарастване на дела на вътрешните топлинни товари и на 
разхода на енергия за охлаждане през летния период. Тази тенденция в последните години 
обуславя възобновяване на интереса към топлинно активните повърхнини като елементи, 
които могат да покриват частично или изцяло охладителните товари на помещенията.  

Целта на представеното изследване е анализ на възможностите за използване на 
топлинно активни повърхнини през летния период и оценка на потенциала им за поемане на 
топлинния товар на помещения.    

Специфични особености на системите с топлинно активни повърхнини 
Специфичните особености при отопление и охлаждане с топлинно активни повърхнини 

са свързани с характера на реализиращия се процес на топлоотдаване, който в голяма 
степен определя и предимствата им по отношение на осигурявания комфорт в помещенията 
при спазване на граничните стойности на физиологично допустимите повърхностни 
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температури. И докато изискването за топлинен поток от човека към околната среда с 
преобладаваща лъчиста компонента е предпоставка при системи с лъчисто отопление да се 

гарантира температура на усещане i  при значително по-ниски стойности на температурата 

на въздуха a , то при работа през летния период това е една възможност осигуряване на 

необходимата i  при по-високи стойности на a . В този контекст основателен е въпросът, 

до каква степен разполагаемата повърхнина на нагревателния елемент в системите за 
подово отопление би могла да покрива топлинните печалби в помещенията през преходните 
периоди и лятото, осигурявайки условия за реализиране на „тихо“ охлаждане.  

В страните от Централна Европа, в които по традиция подовото отопление е широко 
разпространено, този начин на охлаждане намира все по-голямо приложение, при което 
освен преимуществата му по отношение на качеството на микроклимата, се проявяват и 
други негови предимства, свързани с повишаването на енергийната ефективност на 
системата за охлаждане: 

Малки енергийни загуби, обусловени от по-високата температура на охлаждащия флуид; 
Възможност за директно оползотворяване на потенциала на околната среда – като 

първичен източник за осигуряване на необходимата температура на охлаждащия флуид са 
подходящи подпочвени води, земя и атмосферен въздух дори и с температури, близки до 
тази на околната среда. 

Ниски експлоатационни разходи, обусловени от възможността за използване на 
естествено охлаждане без водоохлаждащи агрегати. 

В последните години се реализира голямо разнообразие от системи, чиито 
функционални особености са обусловени от  специфичните им конструктивни решения и 
ограждащата повърхнина на помещението, в която се интегрират, свеждащи се основно до 4 
варианта: 

Тип 1: Окачен таван с интегрирани осветителни тела. Подходящ предимно за 
охлаждане и при малка маса и положена над него топлинна изолация се осигурява бързо 
регулиране на охладителната мощност на системата. 

Тип 2: Вграден в мазилката над/под носеща конструктивна плоча или върху вътрешна 
повърхност на стена елемент. При вграждане под конструктивната плоча този тип е 
подходящ за охлаждане с ефект на саморегулиране при върхови топлинни натоварвания в 
резултат на акумулационната способност на масивната плоча. Конструкцията позволява и 
частично акумулиране на студ чрез нощно естествено охлаждане. 

Тип 3: Окачени лъчители: Подходящи за охлаждане и отопление на високи помещения с 
голямо специфично топлоотдаване поради вентилиране на горната им повърхност. В 
съвременната практика се използват елементи с комбинирани функции (с вградени 
осветителни тела, въздухоразпределителни елементи, датчици за дим).  

Тип 4: Акумулационни охлаждащи тавани. Акумулирането на студ е предимно през 
нощта от околната среда, който през деня се отдават без да е възможно регулиране. 

Анализ на възможностите за използване на нагревателния елемент на подово 
отопление за охлаждане през летния период 

За провеждане на изследването с цел анализ на възможностите за използване на 
подовите отопления и за охлаждане през летния период са разгледани четири помещения с 
типични функционални особености във фамилна жилищна сграда: 

- Дневна с обособен кухненски бокс, в която освен през външни ограждащи елементи 
(стени и прозорци) са налични и топлинни печалби от вътрешни източници (хора и уреди) 

със специфичен охладителен товар отнесен към повърхнината на пода 2
C,F m/W74f  ; 

- спалня 1 с малък относителен дял на външните ограждащи елементи (една външна 

стена, прозорец и покрив) и 2
C,F m/W63f  ; 

- спалня 2 с голям относителен дял на външните ограждащи елементи (две външни стени, 

два прозореца и покрив) и 2
C,F m/W163f  ; 
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- стълбищна клетка с коридори и фоайета, разположени на различните етажи в сградата и 
2

C,F m/W65f  . 

Отоплителните товари HL  на разглежданите помещения се покриват с подово 

отопление, нагревателните елементи на което за всяко помещение удовлетворяват 
условието: 

2

H,F

HL
F m,

f
A


           (1) 

където h,Ff  е специфичното топлоотдаване от нагревателния елемент, W/m2. 

За да се избегне компрометиране на системата, при работата през летния период тя 
трябва да удовлетворява изискванията за: 

 минимална температура на височина на глезените (0,1 m) – 21 оС; 

 максимален вертикален температурен градиент  2 К/m; 

 поддържане на температурата на входа в системата над точката на оросяване с цел 
предотвратяване на кондензация на водни пари по повърхността на охлаждащия елемент. 

Сухият охладителен товар на разглежданите помещения е определен с помощта на 

софтуерен продукт [5], а изчислителните стойности CL  са показани на фигура 1. На 

графиката е нанесена и охладителна мощност на подовия елемент при поддържане на 

повърхностна температура C20 o
F   и C21 o

F  .  

За определяне на охладителната мощност на подовия елемент е използвана 
зависимостта: 

  WhA iFFFF ,           (2) 

където KmWhF  2/5.6  е коефициентът на топлопредаване от охлаждащия под. 

На фигура 2 е показана необезпечеността на всяко от помещенията при различните 

изчислителни температури на пода, определена като отношение: 
 

%,100
CL

FCL 



. 

Както се вижда от графиките, показани на фигура 1 и фигура 2, използването на 
разполагаемата повърхнина в разглежданите помещения не може да осигури пълно 
покриване на охладителните им товари. Необезпечеността на отделните помещения варира 

в границите от 38 % до 76 % при температура на пода C20 o
F   и от 49 % до 80 % при 

C21 o
F  , а за нейното компенсиране е необходимо да бъде използвана конвективна 

система за охлаждане. Отчитайки динамиката на изменение на охладителните товари 
обаче, може да се очаква, че в определени периоди от охладителния сезон няма да е 
необходимо тя да работи. 

Часовото разпределение на охладителните товари на помещенията и постиганата 
охлаждаща мощност на пода през месеците от май до септември е показано на фигура 3 † 
фигура 6. Както се вижда от графиките, в помещенията с по-голям  специфичен 

охладителен товар ( 2
C,F m/W74f   и 2

C,F m/W163f  ) дневната продължителност на 

работа на конвективната система за охлаждане през типичните летни месеци е значителна. 
При малки специфични охладителни товари тази продължителност  се ограничава до 
следобедните часове, а през преходните месеци подовото охлаждане поема изцяло 
охладителните товари. 
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Фигура 1. Изчислителен охладителен товар 
и мощност на подово охлаждане 

Фигура 2. Необезпеченост на охладителния 
товар 

 

  
Фигура 3. Часово разпределение на 

охладителния товар и мощност на подово 
охлаждане (стълбищна клетка с коридори - 

2
C,F m/W65f  ) 

Фигура 4. Часово разпределение на 
охладителния товар и мощност на подово 

охлаждане (дневна - 2
C,F m/W74f  ) 

  
Фигура 5. Часово разпределение на 

охладителния товар и мощност на подово 

охлаждане (спалня 1 - 2
C,F m/W63f  ) 

Фигура 6. Часово разпределение на 
охладителния товар и мощност на подово 

охлаждане (спалня 2 - 2
C,F m/W163f   ) 
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Сумарната месечна потребна енергия за активно охлаждане на разглежданите 
помещения при трите варианта е показана на фигура 7. При поддържане на температурата 

на пода C21 o
F   установеното намаление е в границите от 57 % (през месец юли) до 63 

% (през месец май).  При понижение на температурата на пода до C20 o
F   намалението 

е в границите от 65 % до 72 %. В годишен аспект намалението на енергията за активно 

охлаждане (фигура 8) при C21 o
F  е с 9 063 kW/a (59 %), а при C20 o

F   - с 10 405 kW/a 

(68 %). 
 

 
Фигура 7. Месечна потребна енергия за активно охлаждане 

 

 
Фигура 8. Годишно потребна енергия за активно и естествено охлаждане 
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Заключение 
От сравнителния анализ на резултатите за месечен и годишен разход на енергия за 

активно охлаждане може да бъде направен извода, че системите за подово отопление могат 
да бъдат използвани успешно и за охлаждане през охладителния период. За надеждно 
поддържане на параметрите на микроклимата и поемане върховите товари е необходимо те 
да бъдат комбинирани с конвективна система. Съвместната работа на двата вида системи е 
предпоставка за значително повишаване на енергийната ефективност на системите за 
студоснабдяване.  
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Използване на възобновяеми източници на енергия за топлоснабдяване на 
закрити плувни басейни  

 
Мерима Златева, Цветан Божков, Никола Калоянов 

 
В доклада са представени резултати от сравнителен анализ на разхода на енергия в 

закрит плувен басейн при два варианта за топлоснабдяване на системите за отопление, 
вентилация и горещо водоснабдяване: с конвенционално дизелово гориво и 
електричество и с възобновяеми източници на енергия. Обоснованите с изследването 
резултати показват, че оползотворяването на потенциала на слънчевата радиация, на 
атмосферния и на отработения от вентилационните системи въздух гарантира 
надеждно поддържане на параметрите на микроклимата и на горещата вода и е 
предпоставка за реализиране на значителни енергийни спестявания. 

 
Ключови думи: възобновяеми източници на енергия (ВЕИ), закрити плувни басейни, 

термопомпени системи, слънчеви системи 
 

Utilization of renewable energy sources for heat supply of indoor swimming pools 
 

Merima Zlateva, Tzvetan Bojkov, Nikola Kaloyanov 
 

The report presents the results of a comparative analysis of the energy consumption in an 
indoor swimming pool with two options for heat supply for the heating, ventilation and hot water 
systems: with conventional diesel fuel and electricity and with renewable energy sources. The 
substantiated by the study results show that the utilization of the potential of solar radiation, 
atmospheric and exhaust air from ventilation systems ensure reliable maintenance of the 
parameters of the microclimate and the hot water and are a prerequisite for the realization of 
significant energy savings. 

 
Key words: renewable energy sources (RES), indoor swimming pools, heat pump systems, 

solar systems 
 
Въведение 
Технологиите и структурните схеми на системите за отопление, вентилация и загряване 

на вода в закрити плувни басейни са добре известни и наложени в практиката. Характерен 
за този тип сгради е високият разход на енергия за поддържане на параметрите на 
микроклимата, на битовата и водата в басейна, който зависи от специфичните 
конструктивни особености на сградата и параметрите на климата в района на строителство. 

 Целта на представеното изследване е да бъде направен анализ на възможностите за 
повишаване на енергийната ефективност на системата за топлоснабдяване на закрити 
плувни басейни чрез използване на възобновяеми източници на енергия. 

Специфични особености на системите за отопление, вентилация и горещо 
водоснабдяване в закрити плувни басейни  

Специфичните особености на системите за отопление, вентилация и горещо 
водоснабдяване в закритите плувни басейни се обуславят от многообразието на факторите, 
влияещите върху топлинния и масов баланс както на басейна, така и на сградата, в която 
той се намира: температура на водата и на въздуха, максимална относителна влажност, 
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дебит на пресния въздух, количество на доливаната вода и период на обновяването й, брой 
душове, дневен и годишен режим на използване на сградата и съоръжението. 

Въпреки че съществуват нормативни разпоредби със задължителен характер [2] и част 
от влияещите фактори могат да бъдат еднозначно дефинирани, за коректната оценка на 
годишния разход на енергия в подобни обекти е необходим строго индивидуален подход при 
съставяне на топлинния и масов баланс. 

Необходимата топлина h  за поддържане на зададена температура в басейна pool  се 

определя от балансовото уравнение (1),  отчитащо загубите на топлина към околната среда 

hl , топлината за подгряване на водата за допълване fw , както и акумулираната в обема 

на басейна топлина: 

   ddcV fwhlhpoolwwpool  
(1) 

където poolV   е обемът на басейна, 3m ; 

w  - плътност на водата, 3m/kg ; 

wc  - специфичен топлинен капацитет на водата, kgK/kJ ; 

poold  - повишение на температурата на водата, K ; 

trrcevhl   - топлинни загуби от изпарение (излъхване) на водна пара от 

повърхността на водното огледало ev , конвекция c , излъчване r  и топлопроводност 

tr  през стените и пода, kW; 

d  - време за повишаване на температурата на водата, s . 

 

Фигура 1 Топлинен и масов баланс на плувен басейн 
 
Използваните системи за отопление е необходимо целогодишно да поддържат 

температура на въздуха, надвишаваща тази на водата в басейна, с което се гарантира 
надеждно предотвратяване на кондензацията на водни пари от въздуха върху външните 
ограждащи елементи на помещението и интензивното излъхване от водното огледало. При 
синтеза на техническите им параметри се отчита изискването, че 50 % от загубите на 
топлина през сградната обвивка се поемат от системата за вентилация, която наред с това е 
необходимо да поддържа и регламентираните стойности на относителната влажност. 
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Типично разпределение на годишния разход на енергия за поддържане на нормативните 
параметри на микроклимата и на водата в басейна и за горещо водоснабдяване е 
илюстрирано на фигура 2 [1]. С най-голям дял е потреблението на енергия за отопление и 
вентилация (около 60 %), а разходът за загряване на вода е в границите до 10 %. 

  

 
 

Фигура 2  Компоненти на топлинния баланс на закрит плувен басейн 
 
Възможности за топлоснабдяване на системите за отопление, вентилация и 

горещо водоснабдяване с възобновяеми източници 
Обект на изследване са съществуващите топлотехнически системи, обслужващи 

обособена сграда със закрит плувен басейн (с размери на водното огледало 12,5 m х 25 m ) 
към Единно Средно Политехническо Училище. Съгласно нормативните изисквания, а и 
поради факта, че се използва от деца, в залата целогодишно се поддържа температура на 
въздуха 29 оС, по-висока от тази в басейна (27 оС).  За тази цел в подпрозоречното 
пространство по дължината на басейна са монтирани радиатори, а  на пода в зоната около 
басейна – лъчисто отопление. Относителната влажност на въздуха се поддържа от 
общообменна вентилационна система. 

Възможностите за използване на възобновяеми източници са оценени въз основа на 
сравнителен анализ на разхода на енергия за отопление, вентилация и горещо 
водоснабдяване при два варианта на топлозахранване на системите: 

Вариант 1: Вариантът съответства на съществуващото топлозахранване от котелна 
централа, изгаряща конвенционо (дизелово) гориво; 

Вариант 2: Топлозахранване с активна слънчева система и два термопомпени 
агрегати, оползотворяващи потенциала на атмосферния и на отработения въздух от 
системата за вентилация. 

Система за загряване на битова гореща вода и басейн  
Вариант 1 
Дневната консумация на битовата гореща вода за обекта се осигурява от 3 бр. 

двусерпентинни бойлери с общ обем 1 500 l. Топлоносителят през отоплителния сезон е 
вода с изчислителни параметри 80 оС/60 оС, загряван в котелната централа и подаван към 
горната серпентина на бойлерите през разпределителен и събирателен колектори. В 
периода, през който централа не работи, за загряване на битовата гореща вода се 
използват вградените в бойлерите електрически нагреватели. 

Загряването на водата в басейна през отоплителния сезон се осъществява в 2 бр. 
проточни топлообменни апарати с мощност 2 х 70 kW с топлоносител от котелната 

изпарение 
4% 

отопление 
34% 

вентилация 
25% 

опресняване 
на вода 

4% 

БГВ 
33% 
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централа, подаван през водоразпределител/водосъбирател. Преди загряване водата от 
басейна се филтрира с цел осигуряване на необходимото й по хигиенни норми качество. 

Вариант 2 
Загряването на топлоносителя за битово горещо водоснабдяване и на водата в плувния 

басейн се осъществява частично от слънчева система с принудителна циркулация. Тя се 
интегрира към съществуващите в момента системи, които се използват при необходимост 
от допълнителен източник на енергия. 

На покрива на сградата се обособява колекторно поле, състоящо се от 70 бр. плоски 
колектори със селективно покритие на абсорбера с оптична ефективност 76,6 %, и 
коефициент на топлинни загуби 3,216 W/m2K. Колекторите се групират в 12 модула  и се 
монтират ориентирани на юг върху носеща конструкция под ъгъл 45 о спрямо хоризонта, а 
разстоянието между отделните колекторни редове гарантира минимално самозасенчване. 
Модулите слънчеви колектори се свързват по лъчева схема, а за осигуряване на еднакъв 
хидравличен режим към всеки от тях се предвижда секретен вентил за регулиране на 
дебита. Освен приоритетно загряване на битовата гореща вода през съществуващите 
двусерпентинни бойлери, системата подпомага и подгряването на водата в басейна през 
група от 2 бр. проточни топлообменни апарати, аналогични на съществуващите в момента и 
включени последователно преди тях. За предотвратяване на недопустимо повишаване на 
температурата на топлоносителя в колекторния кръг са предвидени 2 бр. обезопасителни 
охладителя. 

Система за вентилация  
Вариант 1 
Системата осигурява схема на въздухообмен тип „долу-горе”, като засмукването на 

влажния въздух се осъществява през таванни вентилационни решетки над водното 
огледало, а нагнетяването на обработения въздух е през подови вентилационни решетки в 
непосредствена близост до външните стени. Това е класическа схема на въздухообмен, 
предотвратяваща в максимална степен образуването на конденз по стени и прозорци и 
осигуряваща засмукването на влажния въздух над водното огледало на басейна.  

Въздухообработващата централа е с вграден рекуператор -  пластинчат топлообменник 
„въздух-въздух”, в който се осъществява топлообмен между отработения и пресен въздух. 
През зимен режим на работа влажният въздух от помещението се охлажда  от засмуквания 
външен въздух, което е съпроводено с отделянето на конденз. В последствие изсушения 
въздух се подава отново в нагнетателния тракт, където се дозагрява от канален воден 
отоплител с мощност  86 kW и температурен режим на топлоносителя 80ºС/60ºС. 
Недостатък на приложената схема за обработка на въздуха (изсушаване, смесване с 
външен въздух и дозагряване) е, че изсушаването зависи в основна степен от 
температурата на външния въздух. При положителни външни температури отделянето на 
конденз (изсушаването) не е интензивно, а в някои случаи дори липсва. В регион с мека 
зима, в който е разположена сградата, обект на изследване, проблемът с недостатъчното 
изсушаване в рекуператора е често срещан. 

Вариант 2 
За обработка на вентилационния въздух се предвижда въздухообработваща централа  с 

двустепенна рекуперация – пластинчат топлообменен апарат „въздух-въздух” и вградена 
термопомпа. При тези съоръжения влагоотделянето/изсушаването на въздуха се извършва 
първоначално в рекуператора, а в последствие и в изпарителя на термопомпата. Охладен и 
изсушен,  въздухът се подава към кондензатора на термопомпата, който го подгрява, след 
което постъпва към помещението. Съоръженията от този тип се характеризират с висок клас 
на енергийна ефективност, а коефициентът на трансформация е в интервала от  5 до 7.  
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Фигура 3 Функционална схема на слънчева система за загряване на топлоносител за 
битово горещо водоснабдяване и на водата в басейна 

1 - колекторно поле, 2 - комплект обезвъздушителна група, 3 - помпена група колекторно поле, 4 - 
разширителен съд, 5 - бойлери (съществуващи), 6 - обезопасителен охладител, 7 - топлообменник 

басейн, 8 - топлообменник басейн (съществуващ), R1 - контролер слънчева система, R2 - контролер 
обезопасителни охладители 

 
Система за топлоснабдяване 
Вариант 1 
Топлоснабдяването на консуматорите на топлина се осъществява от обособен клон на 

котелната централа на дизелово гориво, обслужваща и основната сграда на училището. 
Вариант 2 
За топлозахранване се използва термопомпена система „въздух-вода“ разделен тип с 

едно вътрешно и две външни тела. Хидравличният модул с кондензатора се монтира в 
котелното помещение, а връзката между съществуващия водоразпределител/ 
водосъбирател и топлинните консуматори за басейна се запазва, като по този начин се 
осигурява резервно топлоснабдяване на обекта. За осигуряване на устойчив топлинен и 
хидравличен режим на работа на системата са предвидени 2 бр. топлинни акумулатора. 
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Циркулацията на загретия от термопомпения агрегат топлоносител се осигурява от линейна 
циркулационна помпа с честотно регулиране на оборотите, а поради намаленият топлинен 
товар на съществуващия котел и с цел постигане на по-ниски енергийните разходи на 
съществуващата система за топлоснабдяване се предвижда смяна на помпите „котел - 
водоразпределител/събирател“ и „водоразпределител/събирател котелна централа -  
водоразпределител/водосъбирател консуматори басейн“ с аналогични по тип, но с честотно 
регулиране на оборотите. 

 

 
 

Фигура 4 Функционална схема за топлоснабдяване с термопомпена система „въздух-вода“ 
1, 2 – термопомпена система, 3 – топлинен акумулатор, 4 – линейна циркулационна помпа, 5 – 

водоразпределител/водосъбирател (съществуващи), 6 – котел (съществуващ) 

 
Резултати от сравнителния анализ на разхода на енергия при изследваните 

варианти за топлоснабдяване 
Разходът на енергия за вентилация при двата изследвани варианта на топлоснабяване 

е оценен въз основа на честотата на разпределение на външната температура при 
следните условия: 

 Вариант 1: дебит на въздуха: 17 500 m3/h; степен на рециркулация: 55 % (0 % при 
температура на въздуха, по-висока от 25 оС); ефективност на системата за рекуперация на 
отпадна топлина: 50 %; необходима топлинна мощност: в зависимост от външната 
температура; електрическа мощност за работа на системата: 15 kW; температура на 
подавания в помещението въздух: в зависимост от външната температура; КПД на 
системата за топлоснабдяване: 70 %. 

 Вариант 2: дебит на въздуха: 14 500 m3/h; степен на рециркулация,коефициент на 
преобразуване, необходима топлинна мощност, електрическа мощност на централата, 
температура на подавания в помещението въздух: в зависимост от външната температура. 

Годишният разход на енергия за вентилация при изследваните варианти е оценен в 
зависимост от часовото разпределение на температурата на външния въздух (фигура 5), а 
обобщените данни са представени на фигура 6. При използване на система с двустепенна 
рекуперация на топлината на отработения въздух годишнишят разход на електричество 
нараства с 33 %, но общото потребление на енергия намалява от 326 MWh/a на 73,2  
MWh/a. 
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Фигура 5 Годишен разход на енергия за вентилация 

при различна температура на външния въздух 
 

 
Фигура 6 Годишен разход на енергия за вентилация 

 
Месечният характер на изменение на разхода на енергия за горещо водоснабдяване при 

използване на конвенционално гориво и при работа на слънчевата система за загряване на 
вода е показан на фигура 7 и фигура 8.  Данните, представени в графиките показват ясно 
изразена възможност за намаляване на разхода на енергия от дизелово гориво, като през 

месеците май  август спестяванията са в границите от 40 % до 35 %. Разходът на 
електричество, който и при двата изследвани варианта е само през летния период, когато 

котелът не работи, намалява с  50 %. 
Общият годишен разход на енергия при двата изследвани варианта на топлоснабдяване 

на системите за отопление, вентилация и горещо водоснабдяване е показан на фигура 9. 
Данните от фигурата доказват, че използването на потенциала на слънцето, на 
атмосферния и на отработения въздух е предпоставка за реализиране на значителни 
енергийни спестявания при експлоатацията на закритите плувни басейни. Независимо от 
увеличения разход на електричество при Вариант 2 с 138 %, общият годишен разход на 
енергия намалява с  повече от 70 %, при което се реализира значителна икономия на 
дизелово гориво, което е основния източник на енергия за разглеждания обект. 
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Фигура 7 Месечен разход на енергия за БГВ и 

подгряване на басейн с конвенционално 
гориво 

Фигура 8 Месечен разход на енергия за БГВ и 
подгряване на басейн при работа на 

слънчевата система 

 
Фигура 9 Годишен разход на енергия за вентилация, БГВ и подгряване на басейн  

 
Заключение 
Разработена е структурна схема на слънчева система за загряване на топлоносител за 

битово горещо водоснабдяване и за подгряване на вода в закрит плувен басейн, която 
осигурява 78 % намаление на годишния разход на конвенционално гориво (дизел) и 50 % 
намаление на годишния разход на електричество. Доказана е ефективността от използване 
на система за вентилация с двустепенно система за оползотворяване на потенциала на 
отработения въздух, при което се реализират годишни икономии на енергия в размер на 78 
%. Допълнителен потенциал за повишаване на енергийната ефективност на системата за 
топлоснабдяване е замяната на котела с термопомпен агрегат тип „въздух-вода“. 
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Постигане на изискванията за близко до нулата потребление на енергия –   
Част 1. Административна сграда 

 
Никола Калоянов 

 
В две части на публикация се представят резултатите от изследване на 

възможностите за постигане на изискванията за „близко до нулата потребление на 
енергия“ в сгради от категориите за обществено обслужване: административни сгради 
и болници. Основата на анализа е изградена върху модифициран алгоритъм за оценка на 
глобалните разходи през жизнения цикъл на сградата. 

 
Ключови думи: сграда с близко до нулата потребление на енергия, глобални разходи 
 

Meeting the requirements of nearly-zero energy consumption – Part 1. Office building 
 

Nikola Kaloyanov 
 

In two publications results of a study of options for meeting the requirements of "nearly zero 
energy" buildings of two categories for public services: office buildings and hospitals are 
presented. The base of the analysis is built on a modified algorithm for assessing the global life-
cycle costs of the building. 

 
Key words: nZEB, life-cycle cost analysis 
 
Въведение 
В съответствие с изискванията на Директива 2010/31/ЕС [1], повишаването на 

енергийната ефективност в сградите се свързва с търсенето на технически възможни и 
икономически целесъобразни мерки за постигане на “близко до нулата потребление на 
енергия”. Националната дефиниция за “сграда с близко до нулата потребление на енергия” 
(СБНПЕ) включва удовлетворяване на две основни изисквания: 

- общият разход на енергия (първична) в сградата да отговаря на клас А от скалата за 
съответната категория сгради, и 

- не по-малко от 55% от необходимата крайна (доставена) енергия за отопление, 
вентилация, охлаждане, гореща вода за битови нужди и осветление да бъде от 
възобновяеми източници.  

Една възможност за оценка на икономическата целесъобразност на възможните 
технически решения се основава на подхода на глобалните разходи за жизнения цикъл на 
сградата [2], модифициран за определяне на  диференциалната им стойност. 

Ако глобалните разходи за жизнения цикъл за конкретно техническо решение се 
определят като: 

        (1) 
където: τ е изчислителният период. За сгради извън категорията на тези за търговия 
периодът се приема 30 год. 

Cg(τ) са глобалните разходи (приведени към начална година τ = 0 ) през изчислителния 
период, 

CI са разходите за първоначална инвестиция за мярката или набора от мерки j, 
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Ca,I (j) са годишните разходи през годината i за мярката или набора от мерки j, 
Vf,τ (j) е остатъчната стойност за мярката или набора от мерки j в края на изчислителния 

период (сконтирана към началната година τ = 0 ), 
Rd(i) е сконтовият коефициент за годината i, въз основа на реалната лихва r, и се 

изчислява по формулата: 

          (2) 
където:  p e броят години от началния период, а r е реалната лихва в %. 

Ако се формира разликата: 

                    (3) 

където:  REF

g
C ( )  са глобалните разходи за жизнения цикъл на референтната сграда и тази 

разлика има отрицателна стойност, тогава техническото решение/пакетът от мерки може да 
се отнесе към конкурентноспособните, измежду които да се търси икономически 
целесъобразното. При такъв подход под „референтна сграда“ се разбира сградата, обект на 
разглеждане, в състояние на експлоатация и поддръжка (вкл. разходи за подмяна на 
съществуващите системи при изтичане на жизнения им цикъл) . 

При такава постановка са изследвани представителни сгради от категориите: 
административни сгради и сгради за здравеопазване (болница).  

Изследването обхвана следните етапи: моделиране и симулиране на годишния разход 
на енергия на референтната сграда и пакети от енергоспестяващи мерки, оценка на 
енергийните и екологичните характеристики на вариантните решения и икономическа оценка 
по глобални разходи.  

Изследвани са пакети от мерки като подходящи комбинации от множество единични 
енергоспестяващи мерки, показани в Таблица П1. 

В тази част са представени резултатите от изследването на избрана административна 
сграда. 

Параметри на изследвания обект 
Административна сграда: 
Сграда на общинска администрация с отопляема площ 1772 m2 , отопляем обем 4252 m3 

и характеристики, показани в Таблица 1. 
                                                     Таблица 1 

Параметри на референтната сграда 
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Колоната „Оптимум“ в Таблица 1 показва параметрите на решение, отразяващо 
изпълнение на ограждащите елементи със стойности на коефициентите на 
топлопреминаване равни на  референтните по действащите към момента норми и клас на 
енергопотребление В. 

На фиг.1 са отразени резултатите от сравнителния анализ на нетната настояща 
стойност на 7 вариантни решения, а на фиг.2 – сравнението по дял на енергията от 
възобновяеми източници. 

 
Фиг.1 Настояща диференциална стойност на глобалните разходи 

 
Фиг.2 Дял на енергията от възобновяеми източници 
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Всички изследвани пакети имат отрицателна стойност на показателя „диференциална 
стойност на глобалните разходи“, но само вариантът П7 осигурява над 55% дял на 
енергията от възобновяеми източници. Въпреки това е извършен сравнителен анализ на 
четири пакета: П1,П2,П4 и П7 с основно съдържание, показано в Таблица 2. 
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Тази стъпка е предприета за да илюстрира отрицателното влияние на един съществен 
елемент, който води до заблуда – търсенето на решения чрез увеличаване на термичното 
съпротивление на ограждащите елементи. По подобие на добилият широка и 
непрофесионална популярност термин „парно“, използване на „по-дебела изолация на 
ограждащите елементи“ не води до намаляване на разхода на енергия, а обратно – като 
краен резултат може да доведе до увеличаване на потребната първична енергия. Тази 
особеност е резултат от спецификата на климата в България. Изследванията показват, че с 
увеличаване на термичното съпротивление на ограждащите елементи се намалява 
естествената им охлаждаща способност през летния период и това води до увеличаване на 
разхода на електричество за охлаждане. Ето защо оптималната стойност на термичното 
съпротивление на ограждащите елементи трябва да се търси в годишен план. 

Както може да се проследи от показаните по-горе резултати, пакетът П7 е с бизки 
параметри до нормативните референтни стойности на коефициентите на топлопреминаване 
и се оказва сполучливо решение за постигане на изискванията за СБНПЕ. Още повече, 
срокът на откупуване на този пакет е и най-малък в сравнение с останалите (фиг.3). 
 

 

Фиг.3 Срок на откупуване на пакетите ЕСМ 
 
Сравнителният анализ на глобалните разходи за пакетите П1,П2,П4 и П7 по компоненти: 

разходи за енергия, инвестиции и поддръжка, е илюстриран графично на фиг.4., а емисиите 
СО2, отделени от очакваното потребление на енергия – на фиг.5. 

Оценката на икономическите параметри на изследваните пакети е извършена по 
финансов модел и не включва ефекта от спестени емисии СО2. Последният е обект на 
оценка по макроикономически модел. 
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Фиг.4 Разпределение на компонентите на глобалните разходи 

 

 
Фиг.5 Екологичен еквивалент на необходимата енергия за пакетите 

 
Заключение 
Представените резултати отразяват специализирано изследване за установяване на 

възможностите за постигане на изискванията за “сграда с близко до нулата потребление на 
енергия”. Основните изводи от изследването показват, че съществуват технически възможни и 
икономически ефективни варианти, с които се удовлетворяват изискванията за изследваната 
административна сграда. Основното очаквано затруднение при търсене на решения за тази 
категория сгради ще бъде свързано с покриване на изискуемия дял на енергията от ВЕИ. 
Определен резерв за това се съдържа в коефициентите за преобразуване на крайната енергия 
в първична. Такъв  резерв има в преобразуването на електричеството, както и при биомасата.  

Подходът с модифициран алгоритъм за оценка на диференциалната настояща стойност на 
глобалните разходи се оказва успешен инструментариум за предварителна оценка при 
генериране на пакети от енергоспестяващи мерки за сгради с близко до нулата потребление на 
енергия. 

 
Научното изследване е осъществено като част от работната програма на Contract 

N°: IEE/13/886/SI2.674899 - Refurbishment of the Public Building Stock Towards Nzeb. D4.3 
Report on National Results Of The T.4.1 and T.4.2 Tools Application to the Reference Buildings 
and Energy Efficiency Measures. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Таблица П1. Единични енергоспестяващи мерки 

 

 

Наименование на ЕСМ Параметър Стойност

1 В1.1 Подмяна на прозорци  и врати U, W/m2K 1.4

2 В1.2 Подмяна на прозорци  и врати U, W/m2K 1.1

3 В1.3 Подмяна на прозорци  и врати U, W/m2K 0.9

4 В2.1 Топлинно изолиране на стени U, W/m2K 0.25

5 В2.2 Топлинно изолиране на стени U, W/m2K 0.22

6 В2.3 Топлинно изолиране на стени U, W/m2K 0.15

7 В3.1 Топлинно изолиране на покрив U, W/m2K 0.28

8 В3.2 Топлинно изолиране на покрив U, W/m2K 0.22

9 В3.3 Топлинно изолиране на покрив U, W/m2K 0.15

10 C1 Централизирано топлоснабдяване (абонатна станция) η, % 100

11 С2 Инсталиране на котел на биомаса (топлинно стопанство на пелети) η, % 88

12 С3.1 Инсталиране на котел на газ η, % 93

13 С3.2 Инсталиране на котел на газ (кондензационен) η, % 103

14 С4 Инсталиране на котел на течно гориво η, % 88

15 С5.1 Инсталиране на термопомпа с директно изпарение COP 4

16 С5.2 Инсталиране на термопомпа с директно изпарение COP 5

17 С5.3 Инсталиране на термопомпа с директно изпарение COP 5.5

18 С6 Инсталиране на термопомпа вода-вода COP 5

19 С7 Инсталиране на термопомпа земя-вода COP 5

20 С8 Централизирано топлоснабдяване (абонатна станция) η, % 100

21 С9.1 Инсталиране на термопомпа с директно изпарение COP 4

22 С9.2 Инсталиране на термопомпа с директно изпарение COP 5

23 С9.3 Инсталиране на термопомпа с директно изпарение COP 5.5

24 С10 Инсталиране на термопомпа вода-въздух COP 5.5

25 С11 Инсталиране на термопомпа земя-въздух COP 5

26 С12 Рекупериране на топлина η, % 70

27 С13 Централизирано топлоснабдяване (абонатна станция) η, % 100

28 С14 Инсталиране на котел на биомаса (топлинно стопанство на пелети) η, % 88

29 С15 Инсталиране на котел на газ η, % 93

30 С16 Инсталиране на термопомпа вода-вода COP 5.5

31 С17 Инсталиране на активна слънчева система η, % 75

32 С18 Водоохлаждащ агрегат въздух-вода ЕЕR 4.5

33 С19 Инсталиране на термопомпа с директно изпарение EER 4.5

ОСВ 34 С20 Енергоефективно осветление η, % 50

О
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Постигане на изискванията за близко до нулата потребление на енергия –   
Част 2. Сграда за здравеопазване 

 
Никола Калоянов 

 
В две последователни части на публикация се представят резултатите от 

изследване на възможностите за постигане на изискванията за „близко до нулата 
потребление на енергия“ в представителни сгради от категориите за обществено 
обслужване: административни сгради и болници. Основата на анализа е изградена върху 
модифициран алгоритъм за оценка на глобалните разходи през жизнения цикъл на 
сградата. 

 
Ключови думи: сграда с близко до нулата потребление на енергия, глобални разходи 
 

Meeting the requirements of nearly-zero energy consumption – 
Part 2. Hospital building 

 
Nikola Kaloyanov 

 

In two publications results of a study of options for meeting the requirements of "nearly zero 
energy" buildings in two categories of public services: office buildings and hospitals are presented. 
The base of the analysis is built on a modified algorithm for assessing the global life-cycle costs of 
the building. 

 
Key words: nZEB, life-cycle cost analysis 
 
Въведение 
В съответствие с изискванията на Директива 2010/31/ЕС [1],  повишаването на 

енергийната ефективност в сградите се свързва с търсенето на технически възможни и 
икономически целесъобразни мерки за постигане на «близко до нулата потребление на 
енергия». Националната дефиниция за «сграда с близко до нулата потребление на енергия» 
(СБНПЕ) включва удовлетворяване на две основни изисквания: 

- общият разход на енергия (първична) в сградата да отговаря на клас А от скалата за 
съответната категория сгради, и 

- не по-малко от 55% от необходимата крайна (доставена) енергия за отопление, 
вентилация, охлаждане, гореща вода за битови нужди и осветление да бъде от 
възобновяеми източници.  

Една възможност за оценка на икономическата целесъобразност на алтернативниi 
технически решения се основава на подхода на глобалните разходи за жизнения цикъл на 
сградата [2], модифициран за определяне на  диференциалната им стойност, както е 
описано в [4]. 

В тази част са представени резултатите от изследването на сграда за здравеопазване - 
болница. 

Параметри на изследвания обект 
Болница: 
Изследвана е сграда на болница с отопляема площ 2546 m2, отопляем обем 8106 m3 и 

характеристики, показани в Таблица 1. 
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                                        Таблица 1 
Параметри на референтната сграда 

 

Колоната „Оптимум“ в Таблица 1 показва параметрите на решение, отразяващо 
изпълнение на ограждащите елементи със стойности на коефициентите на 
топлопреминаване равни на  референтните по действащите към момента норми и клас на 
енергопотребление В. 

На фиг.1 са показани резултатите от сравнителния анализ на нетната настояща 
стойност на 6 вариантни решения, а на фиг.2 – сравнението по дял на енергията от 
възобновяеми източници. 

 
Фиг.1 Настояща диференциална стойност на глобалните разходи при 3% реална лихва и 2% 

ескалация на цената на енергията 

Референтна 

сграда

Стойност Стойност Описание

1 Up, W/m
2
K 0.5 0.28 0.07 m EPS

2 Ur, W/m
2
K 0.3 0.25 0.10 m XPS

3 Uf , W/m
2
K 0.2 0.2

4
Uw , 

W/m
2
K

2.65 1.4

Двоен 

стъклопакет, 

PVC

5 ηgn,H+V 0.88 1.03
Конд.котел на 

прир.газ

6 ηgn,W 0.88 1.03
Конд.котел на 

прир.газ

COP

EER

COP

EER

9 ηr,%

10 m2

11 ηctr 0.97 0.98

12 PN 4.1 1.2 LED

Рекупериране на топлина

Управление на отопл.с-ма

Осветление

Активна слънчева система за БГВ

Генератор на топлина за БГВ

7 Комбинирана система за отопление и БГВ

8 Вентилация 

Външни стени

Покрив

Под

Прозорци

Генератор на топлина за отопление и 

вентилация

No Характеристики Озн.

Оптимум                               

(по норми 2014 г.)
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Фиг.2 Дял на енергията от възобновяеми източници 

 
Всички изследвани пакети имат отрицателна стойност на показателя „диференциална 

стойност на глобалните разходи“ и осигуряват над 55% дял на енергията от възобновяеми 
източници. Извършен е сравнителен анализ на четири пакета: П1, П2, П3 и П5 с основно 
съдържание, показано в Таблица 2. 

Срокът на откупуване на анализираните пакети е показан на  фиг.3. 

 

Фиг.3 Срок на откупуване на пакетите ЕСМ 
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Сравнителният анализ на глобалните разходи за пакетите П1,П2,П3 и П5 по компоненти: 
разходи за енергия, инвестиции и поддръжка, е илюстриран графично на фиг.4, а емисиите 
СО2, отделени от очакваното потребление на енергия – на фиг.5. 

Оценката на икономическите параметри на изследваните пакети е извършена по 
финансов модел и не включва ефекта от спестени емисии СО2.  

 
Фиг.4 Разпределение на компонентите на глобалните разходи 

 
Фиг.5 Екологичен еквивалент на необходимата енергия за пакетите 

 
Заключение 
Основните изводи от изследването показват, че съществува многообразие от технически 

възможни и икономически ефективни варианти, с които може да се удовлетворят изискванията 
за категорията болници. За разлика от категорията административни сгради, за тази категория 
се оказва ефективно инсталирането на активни слънчеви системи за загряване на вода за 
битови нужди.   Към това трябва да се добавят и потенциалните възможности за използване на 
ресурса в коефициентите за преобразуване на електричеството в първична енергия.  
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Някои резултати от експериментално изследване на термопомпена система с 
радиационен изпарител   

 
Никола Калоянов, Мерима Златева, Цветан Божков, Трайчо Траянов, Христос Стайков 

 
В доклада са представени резултатите от експериментално изследване на 

термопомпена система тип „слънце-вода“ с радиационен изпарител. Направен е анализ 
на динамиката на топлопреносните процеси при оползотворяване на слънчевата 
енергия при различни експлоатационни режими на работа на системата. Разработена е 
мeтодика и са представени резултатите за коефициента на трансформация на 
термопомпения агрегат и за ефективността на радиационния изпарител. 

 
Ключови думи: термопомпени системи, радиационен изпарител, коефициент на 

трансформация на термопомпени системи, ефективност на радиационен изпарител 
 

Some results of an experimental study of a heat pump with a radiation evaporator 
 

Nikola Kaloyanov, Merima Zlateva,Tzvetan Bojkov, Traicho Trayanov, Christos Stajkov 
 

The report presents some results of an experimental study of a “solar-water" heat pump 
system with radiation evaporator. It is fulfilled an analysis of the dynamics of heat transfer 
processes by the utilization of solar energy under different operational modes of the system. Based 
on a developed methodology results for the coefficient of performance of the heat pump unit and 
the effectiveness of radiation evaporator are determined and presented. 

 
Key words: heat pump systems, radiation evaporator, coefficient of performance of heat 

pumps, efficiency of radiation evaporators 

 
Въведение 
Оползотворяването на енергията на възобновяемите източници е една от 

възможностите за намаляване на експлоатационните разходи на системите за поддържане 
на параметрите на микроклимата и за битово горещо водоснабдяване в сгради. 
Климатичните условия на България са предпоставка за значим потенциал както на 
слънчевата, така и на енергията на атмосферния въздух.  

Технологиите и системите за преобразуване на енергията на слънцето и атмосферния 
въздух са  добре известни и наложили се в практиката. Специфична тяхна особеност е ясно 
изразената зависимост на ефективността на основните им елементи (слънчеви колектори и 
термопомпени агрегати) от параметрите на климата (температура на външния въздух и 
интензитет на слънчевата радиация).  

Влиянието на външната температура е еднозначно и върху двата вида системи. 
Същевременно обаче, докато ефективността на слънчевите колектори зависи силно от 
интензитета на слънчевата радиация, то при термопомпените агрегати, поради 
конвективния характер на топлообмен между изпарителя и атмосферния въздух това 
влияние е значително по-слабо. 

Настоящият доклад представя част от резултатите от започналите експериментални 
изследвания на термопомпен агрегат „слънце-вода“ с радиационен изпарител. 
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Функционална схема на експерименталната система 
Ефективността на изследвания термопомпен агрегат при различни експлоатационни 

условия е оценена чрез натурни изпитания на  експерименталната система, изградена на 
обособена площадка за изследване на технологии за оползотворяване на възобновяеми 
енергийни източници. Принципната й функционална схема е показана на фигура 1. В 
експерименталната система са обособени са два кръга: 

 Кръг на термопомпен агрегат 
За преобразуване на слънчевата енергия в топлина се използва термопомпен агрегат 

тип „слънце-вода“ с отоплителна мощност  3 000 W. Изпарителят е от радиационен тип и е 
оформен като абсорбер-колектор, в който хладилният агент се изпарява под въздействието 
на пряката и дифузна слънчева радиация. Кондензаторът е пластинчат топлообменен 
апарат с водно охлаждане, окомплектован с циркулационна помпа, предпазна и регулираща 
арматура. 

 Кръг на топлинен акумулатор 
За съхранение на оползотворената от слънцето топлина е предвиден бивалентен 

обемен акумулатор с вградена серпентина, окомплектован с електрически нагревател с 
мощност 3 000 W, термостат, обезвъздушителен и предпазен клапан. Чрез регулиращ 
вентил по пътя на загряваната вода от водопровода е осигурена възможност за симулиране 
на различни режими на потребление на гореща вода. 

 

 
Фигура 1. Функционална схема на експерименталната система термопомпен агрегат с 

радиационен изпарител  
 
Измервани режимни параметри 
Експерименталната система е оборудване с автоматизиране система за измерване и 

регистриране на следните режимни параметри: 

- Температура на хладилния агент на входа и изхода от изпарителя in,0 , out,0 , оС; 

- Температура на хладилния агент на входа и изхода от компресора in,K , out,K , оС; 

- Температура на хладилния агент на пред и след ТРВ in,V , out,V , оС; 
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- Налягане на изпарение и кондензация op , Cp , bar; 

- Температура на загряваната от термопомпения агрегат вода на входа и изхода от 

топлинния акумулатор in,HW , out,HW , оС; 

- Температура в долната и горна част на  топлинния акумулатор in,ST , out,ST , оС; 

- Дебит на топлоносителя през серпентината на топлинния акумулатор STm , m3/h; 

- Дебит на водата от водопровода през топлинния акумулатор Wm , m3/h; 

- Потребено електричество N, kWh; 
- Интензитет на пълната и дифузна слънчева радиация върху хоризонтална повърхнина, 

G , dG , W/m2. 

Идентифициране на характеристиките на термопомпения агрегат 
Работните характеристики на термопомпения агрегат са определени по изчислителен 

път въз основа на експерименталните данни, получени от измервания в периода от 1. 07. 
2016 г. до 10. 07. 2016 г., като за всеки ден е симулиран различен профил на потребление на 
гореща вода. 

Интензитетът на слънчевата радиация i,TG
 

върху повърхността на слънчевите 

колектори в интервала от началното  1i   до крайно измерване  ni   се определя по 

зависимостта: 

2
ii,di,bi,bi,T m/W,

2

cos1
G

2

cos1
GRGG







 

(1) 

където iG , i,dG  и i,dii,b GGG 
 
са интензитетите на общата, дифузната и пряка слънчева 

радиация върху хоризонтална повърхнина, 2m/W ; 

2,0g    - коефициент на отражение на околната среда; 

i,bR  - коефициент на проекция на интензитета на пряката слънчева радиация от 

хоризонтална към наклонена под ъгъл   повърхнина. 

Коефициентът i,bR  се определя по зависимостта 2, в която с   0
i,soli,s ,15T12   е 

означен часовият ъгъл за съответния час  i,solT  , в който се измерват   iG  и i,dG : 

   






sinsinsincoscos

sinsinsincoscos

i,G

G
R

i,s

i,si,T
i,b  

(2) 

Ъгълът на деклинация   се изчислява за всеки ден n на провеждане на експеримента: 

  oo 365n284360sin45.23   
(3) 

Попадналата върху повърхнината на слънчевите колектори scA  енергия през интервала 

на измерване i  се определя по урав. 4, а отведената топлина от кондензатора на 

термопомпения агрегат с урав. 5: 

kWh
1000

,G
AH

ii,T
sci,sc




 

(4) 

  kWh,ttc10
3600

m
Q iout,HWin,HW

3ST
i,c  


 

(5) 

където  , kg/m3  и c , kJ/kgK са плътността  и специфичният топлинен капацитет на 

топлоносителя при температура  out,HWin,HW tt5,0  . 

Потреблението на електричество от компресора на термопомпения агрегат при 
провеждане на експеримента е: 



 

230  Научна конференция ЕМФ 2016 
 

  kWhNNNN pnk ,1           (6) 

където  p n 1 p
N xP     е изразходваното електричество от циркулационната помпа към 

топлинния акумулатор kWh; 
p
P  - мощност на циркулационната помпа, kW;  1n NN 

 
- 

изразходвано електричество за интервала между първото и последно измерване, kWh. 
Коефициентът на трансформация на термопомпения агрегат се определя по формула 6, 

а усреднената за интервала на измерване ефективност на слънчевия колектор – по 7: 

k

n

1i

i,c

k

c

N

Q

N

Q
COP


  

 
(7) 





n

1i

i,sc

0

H

Q
 

 
(8) 

където 
0 c k
Q Q N   е оползотворената от изпарителя на термопомпения агрегат слънчева 

енергия, kWh. 
Резултати 
На фиг. 2 и фиг. 3 са показани температурните профили на загряваната вода в 

кондензатора за два от изследваните режими: постоянен дебит на потребление на вода от 
бойлера (20 l/h) и потребление, следващо стандартния профил RAND.   

 

 
Фигура 2. Температурен профил на входа и изхода от кондензатора при постоянен дебит на 

потребление на вода 20 l/h 
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Фигура 3. Температурен профил на входа и изхода от кондензатора при потребление на 

вода по профила RAND 
 
Установи се значима връзка между режимните параметри на системата и интензитета 

на слънчевото облъчване. На фиг. 4, 5 и 6 са показани някои от установените зависимости 
при постоянен разход на топла вода 20 l/h. 

 

 
Фигура 4. Зависимост между температурната разлика на загряваната вода в 
кондензатора и интензитета на слънчевата радиация върху колектора 

 
С отчитане на степента на корелация, резултатите показват, че при съществуващата 

настройка за управление на агрегата при липса на слънчева радиация изпарителят може да 
усвои топлина (чрез конвекция) от атмосферния въздух (при температура на въздуха 20 оС) 
за загряване на водата в кондензатора с температурна разлика 1,5 – 2 оС. Такъв режим на 
работа на термопомпата не е ефективен. 
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Фигура 5. Зависимост между температурната разлика при сгъстяване на парите в 

компресора и интензитета на слънчевата радиация върху колектора 
 

 
Фигура 6. Зависимост между температурата на парите на хладилния агент преди 

компресора и интензитета на слънчевата радиация върху колектора 
 

Радиационният изпарител причинява висока температура на прегряване на парите, 
което като естествено следствие води до влошаване на енергийните характеристики на 
компресора. Това е съществен фактор, ограничаването на който заслужава специално 
внимание. 

Резултатите от изследваните режими показват изменение на коефициента на 
трансформация на термопомпата в сравнително устойчиви граници: от 2,6 до 2,9, а на 
ефективността на радиационния изпарител (при наличие на облъчване) – от 0,68 до 0,85. 

Заключение 
Началните експериментални изследвания показват обнадеждаващи резултати. Въпреки, 

че те са проведени в условията на летен режим, ясно се очертава ефективността от улавяне 
и преобразуване на лъчистата енергия като нископотенциално стъпало за преобразуване от 
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термопомпен агрегат. Това разкрива възможност за комбиниране на конвективен изпарител 
за въздушна среда с радиационен, който да осигурява потребната нископотенциална 
топлина за термопомпата в дните с ниска температура на атмосферния въздух. 

Технологичното изпълнение на такива системи обаче трябва да съобрази ред негативни 
последици за термодинамичния хладилен цикъл и работата на агрегата. 

 
Изследването е част от работната програма на проект „Създаване на 

Университетски научно-изследователски комплекс (УНИК) за иновации и трансфер на 
знания в областта на микро/нано технологии и материали, енергийната ефективност и 
виртуалното инженерство“, финансиран по договор № ДУНК 01/3/2009 г. от Фонд 
„Научни изследвания“. 
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Софтуер за изчисление и визуализация на термодинамичните състояния и 
процеси при обработка на влажен въздух 

 
Борислав Станков, Светослав Влашки, Йордан Стоянов 

 
Представеният софтуер позволява изчисляване на термодинамичните състояния и 

процеси при обработката на влажен въздух, както и  визуализирането им в 
интерактивна h-x диаграма. Софтуерът е на български език и представлява 
самостоятелно приложение, разработено в програмната среда MATLAB. 
Изчислителните алгоритми са базирани на термодинамичните зависимости за смеси 
от идеални газове. За валидация са използвани данни за реалните термодинамични 
свойства на влажния въздух от ASHRAE RP-1485. 

 
Ключови думи: влажен въздух, психрометрия, диаграма на Молиер, h-x диаграма, 

MATLAB, валидация 
 

Software for calculation and visualization of the thermodynamic states of moist 
air and the psychrometric processes in air handling systems 

 
Borislav Stankov, Svetoslav Vlashki, Jordan Stoyanov 

 
The herein presented software allows for calculation of the thermodynamic properties of moist 

air and the psychrometric processes in air handling systems, as well as their visualization in an 
interactive Mollier (h-x) diagram. It is a stand-alone application, developed in the MATLAB 
programming environment. The underlying algorithms are based on the ideal gas model. They 
have been validated by comparison with data on the thermodynamic properties of real moist air 
from ASHRAE RP-1485. 
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Увод 
Определянето на термодинамичните свойства на влажния въздух в различните етапи на 

неговата обработка е основен елемент при проектирането и енергийното моделиране на 
системите за кондициониране на въздуха. С развитието на информационните технологии, 
приложимостта на традиционните подходи, основани на използването на диаграми, таблици 
и опростени формули, става все по-ограничена. Софтуерните инструменти дават 
възможности за използването на надеждни и точни алгоритми за изчисляване на 
параметрите на влажния въздух, докато ролята на диаграмите се свежда до графично 
изобразяване на изчислените термодинамични състояния и процеси [1]. Последното 
улеснява тяхното разбиране и е особено ценно в процеса на обучение.  

Представеният софтуер позволява изчисляване на термодинамичните свойства на 
влажния въздух и на процесите, свързани с неговата обработка, за различни комбинации от 
известни параметри. Основен елемент от програмния продукт е интерактивна h-x диаграма, 
на която се визуализират съответните състояния и процеси. Софтуерът е на български език 
и е разработен в програмната среда MATLAB [2]. Компилиран е като самостоятелно 
приложение, което изисква единствено инсталирането на свободно достъпния MATLAB 
Runtime. За валидация на изчислителните алгоритми са използвани данни за реалните 
термодинамични свойства на влажния въздух от ASHRAE RP-1485 [3,4]. 
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Основни термодинамични параметри 
В литературата са дефинирани над 50 параметъра, характеризиращи 

термодинамичните свойства на влажния въздух [1], но най-основните и практически 
приложими сред тях са дадени в табл.1. 

Таблица 1  
Основни термодинамични свойства на влажния въздух 

Параметър Означение Дименсия 

Температура (на сухия термометър) t °C 

Температура на мокрия термометър twb °C 

Температура на оросяване tdp °C 

Влагосъдържание x kgwv/kgda 

Относителна влажност ϕ % 

Специфична енталпия h kJ/kgda 

Специфичен обем v m
3
/kgda 

Парциално налягане на водната пара pwv kPa 

Налягане на насищане на водната пара pws kPa 

Барометрично налягане pbar kPa 

 
Индексите wv и da се отнасят съответно за водната пара и сухия въздух. 

Влагосъдържанието, специфичният обем и специфичната енталпия се съотнасят към 
масата на сухия въздух. Като основен параметър в софтуера целенасочено е използван 
специфичният обем, вместо параметъра плътност, ρ [kg/m3], за да се избегне възможното 
двусмислие по отношение на последния [1,5]. Точните дефиниции на всички параметри от 
табл.1 са дадени в литературата [1,5-7].  

Софтуерът позволява изчисляването на всички параметри от табл.1, при зададено 
барометрично налягане и произволна комбинация от параметрите: t, twb, tdp, x, ϕ и h, с 
изключение на следните две комбинации: 
 tdp и x – двата параметъра, заедно с pwv, са пряко свързани помежду си и не са взаимно 

независими; т.е. комбинацията е нерешима. 
 twb и h – двата параметъра са теоретично независими, но са много тясно свързани – 

промяната в енталпията при процес на адиабатно насищане (twb = const) е много малка и 
процесът е почти изоенталпиен; от гледна точка на точността и надеждността на 
изчислителните процедури, всеки от двата параметъра трябва да бъде използван 
самостоятелно, в комбинация с друг независим параметър [1];   
Изчислителни алгоритми 
Влажният въздух е моделиран като смес от идеални газове (сух въздух и водна пара), 

при което са валидни законите на Клапейрон (за състоянието), Далтон (за парциалните 
налягания) и Гибс-Далтон (за специфичните параметри на смес от идеални газове) [7]. 
Критичните налягания на водата (22.064 MPa) и сухия въздух (3.76 MPa) са много по-високи 
от нормалните атмосферни налягания и по тази причина моделирането им като идеални 
газове е напълно обосновано. В диапазона от −40°C до 65°C и при барометрични налягания 
под 300 kPa, зависимостите за идеални газове дават резултати изключително близки до 
реалните – точността им е много по-висока от точността на останалите изчисления при 
оразмеряването и моделирането на системи за кондициониране на въздуха (топлинни 
товари, загуби на налягане и т.н.) [1]. 

В табл. 2 са дадени основните константи, които се използват за изчисленията [1,5]. В 
диапазона от −40°C до 65°C специфичните топлинни капацитети на сухия въздух и водната 
пара се изменят в много тесни граници и загубата в точността от приемането им като 
константи е незначителна [1]. 
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Таблица 2  
Константи използвани за изчисленията 

Параметър Означение Стойност 

Моларна маса на сухия въздух Мda 28,966 kg/kmol 

Моларна маса на водaта Мw 18,015268 kg/kmol 

Газова константа на сухия въздух Rda 0,287042 kJ/(kg.K) 

Газова константа на водната пара Rw 0,461524 kJ/(kg.K) 

Съотношение на газовите константи Rda/Rw=Мw/Мda 0,621945 

Специфичен топлинен капацитет на сухия въздух cP,da 1,006 kJ/(kg.K) 

Специфичен топлинен капацитет на водната пара cP,wv 1,84 kJ/(kg.K) 

Специфичен топлинен капацитет на водата (теч.) cP,w@t≥0 4,186 kJ/(kg.K) 

Специфичен топлинен капацитет на леда cP,w@t<0 2,1 kJ/(kg.K) 

Енталпия на фазов преход (вода - пара) hvap@ t≥0 2500,9 kJ/kg 

Енталпия на фазов преход (лед - пара) hvap@ t<0 2834,4 kJ/kg 

 
Софтуерът позволява изчисляването на барометричното налягане спрямо надморската 

височина, Z [m], по следната формула [1,5,6]: 

            (            
   )       (1) 

За моделирането на системите за обработка на влажен въздух е прието, че 
абсолютното налягане не се променя, каквато е обичайната практика. Промени в 
барометричното налягане до 10 kPa имат незначителен ефект върху изчисленията [1].  

Влагосъдържанието, относителната влажност, специфичната енталпия и специфичният 
обем се изчисляват въз основа на зависимостите за идеални газове: 
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Налягането на насищане на водната пара, като функция от температурата, се изчислява 
по формулите от IAPWS-97 (валидна в диапазона от 0°C до 373°C) [1,8] и IAPWS-06 
(валидна в диапазона от −223°C до 0°C) [1]. Това са най-точните уравнения налични в 
литературата [1, 5]. За допълнително подобрение в точността (отчитане на 
взаимодействието между компонентите на сухия въздух и молекулите на водата), 
изчислената стойност се коригира с фактора fs [1,3].  

Стойностите на този фактор, за температури от −100°C до 120°C и барометрични 
налягания от 20 kPa до 120 kPa, са получени чрез LibHuAirProp функциите на ASHRAE [4] 
(фиг.1). В тази област стойностите се изменят от 1.0000 до 1.0149. В софтуера са 
използвани следните зависимости, получени чрез регресионен анализ: 
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Фиг.1 Сравнение между уравнение 6 и реалните стойности на фактора fs , при съответните 

температури и барометрични налягания 
 
Температурата на оросяване се получава чрез итеративно решение на уравнението: 

       
 

 

   
       (7) 

Температурата на мокрия термометър също се изчислява итеративно, въз основата на 
топлинния баланс на процес на адиабатно насищане [5,7]: 
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Итерации са необходими и за решаване на повечето случаи, в които не е известна 
температурата на сухия термометър. За итеративните решения е използван методът на 
Нютон-Рафсън. 

Графичен интерфейс 
Графичният интерфейс е разработен в развойните среди MATLAB Editor и MATLAB 

Guide [2]. Състои се от основен работен екран (фиг.2), включващ интерактивната диаграма 
на Молиер, и допълнителни диалогови прозорци, които се извикват чрез падащи менюта. 
При стартиране на програмата h-x диаграмата се изчертава според записаните стойности по 
подразбиране за барометричното налягане и лимитите на двете оси.  

Барометричното налягане и лимитите могат да се променят през съответните диалогови 
прозорци (фиг.3). Барометричното налягане може да бъде задавано и въз основа на 
въведена стойност за надморската височина или избор на населено място от готов списък. 
В готовия списък са налични всички населени места в България, които са включени в 
таблицата с изчислителни параметри на външния въздух от Наредба № 15 [9]. 

На фиг.4 е показан диалоговият прозорец, чрез който може да се изчислява 
термодинамичното състояние на влажния въздух по избрана комбинация от известни 
параметри. 
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Фиг.2 Основен работен екран на софтуера – интерактивна диаграма на Молиер 

Изчисленото състояние може да се записва и визуализира като обект на диаграмата. 
Някои операции могат да се извършват и директно върху диаграмата на основния работен 
екран. При маркиране на точка от диаграмата, нейните параметри се визуализират в полето, 
намиращо се в долната половина от дясната част на основния работен екран. В горната 
половина се показват текущите стойности, според разположението на показалеца на 
мишката върху диаграмата. 

Предстои в софтуера да бъдат въведени допълнителни функционалности, като 
изчисляване и визуализиране на разнообразни процеси на обработка на влажния въздух. 

 

Фиг.3 Екрани за избор на барометрично налягане и промяна на границите на двете оси 
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Фиг.4 Диалогов прозорец за изчисляване и записване на състояние 

Валидация 
Изчислителните алгоритми на софтуера са валидирани чрез сравнение с данни за 

реалните термодинамични свойства на влажния въздух от ASHRAE RP-1485 [3]. Използвани 
са параметричните таблици, препоръчани от Gatley [1]. Сравненията са направени за три 
различни барометрични налягания, съответстващи на надморски височини от: 0 m (101,325 
kPa), 1500 m (84,556 kPa) и 3000 m (70,108 kPa).  Изменението на основните параметри е в 
следните граници: 
 Температура: 5°C до 50°C; 
 Температура на мокрия термометър: −3°C до 50°C; 
 Температура на оросяване: −37,17°C до 50°C; 
 Влагосъдържание: 0,11 до 133,71 gwv/kgda; 
 Относителна влажност: 1,5% до 100%; 
 Специфична енталпия: 5,3 до 396,8 kJ/kgda; 
 Специфичен обем: 0,788 до 1,606 m3/kgda. 

За всяка отделна комбинация от известни параметри са направени сравнения в 45 
точки. Въз основа на зададените точни стойности на независимите променливи, са 
изчислени всички останали параметри. Изчислени са грешките, получени за всеки от 
неизвестните параметри, спрямо точните му стойности от параметричната таблица [1]. В 
табл.3 са представени средните стойности на абсолютните грешки (и техните стандартните 
отклонения), получени при изчисляване на параметрите: t, twb, tdp, x, ϕ и h (поотделно за  
различните комбинации от известни параметри). На фиг.5 са показани диапазоните на 
абсолютните грешки  при определяне на температурата. Диапазоните (във вид на бокс-плот) 
също са показани поотделно за различните комбинации от известни параметри. 

Резултатите от валидацията показват, че изчислителните алгоритми на софтуера дават 
много точни резултати. Изчисленията са най-точни, когато температурата е един от 
известните параметри. Малко по-големи отклонения се получават, когато относителната 
влажност е много ниска (под 5%) и температурата не е известна. Единствено комбинацията, 
в която известните параметри (освен pbar) са само енталпията и относителната влажност, 
дава сравнително големи грешки. 
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Таблица 3  
Средни абсолютни грешки и стандартни отклонения 

Неизв. 
пара-
метър 

Параметри, използвани заедно с барометричното налягане за изчисленията 

t, twb t, tdp t, x t, ϕ t, h twb, tdp twb, x twb, ϕ 

t, [°C]      
0,021 
±0,024 

0,023 
±0,019 

0,012 
±0,017 

twb, [°C]  
0,005 
±0,005 

0,006 
±0,004 

0,007 
±0,008 

0,012 
±0,011 

   

tdp, [°C] 
0,018 
±0,030 

 
0,009 
±0,017 

0,027 
±0,053 

0,042 
±0,053 

 
0,009 
±0,017 

0,021 
±0,049 

x, [g/kg] 
0,010 
±0,008 

0,004 
±0,004 

 
0,011 
±0,013 

0,020 
±0,017 

0,004 
±0,004 

 
0,009 
±0,009 

ϕ, [%] 
0,023 
±0,021 

0,021 
±0,018 

0,027 
±0,022 

 
0,086 
±0,114 

0,038 
±0,046 

0,058 
±0,040 

 

h, 

[kJ/kg] 
0,046 
±0,042 

0,054 
±0,044 

0,052 
±0,044 

0,056 
±0,051 

 
0,046 
±0,043 

0,046 
±0,043 

0,046 
±0,042 

 

Фиг.5 Диапазони на абсолютните грешки при определяне на температурата 

Това се дължи на неточността на процедурата за определяне на температурата – 
медианата на абсолютната грешка при определяне на температурата е 0,38. Затова е 
препоръчително тази комбинация да бъде избягвана. Във всички останали случаи грешките 
са в действителност много по-малки от грешките на стандартните измервателни уреди. В 
допълнение, точността на изчисленията е много по-висока от тази на останалите 
изчисления при оразмеряването и моделирането на системи за кондициониране на въздуха. 

Заключение 
Представен е проложен софтуер с графичен интерфейс на български език, който 

позволява изчисляване и визуализиране на термодинамичните състояния и процеси при 
обработката на влажен въздух. Софтуерът може да бъде от полза както за инженери, 
занимаващи се със системи за обработка на влажен въздух, така и при обучението на 
студенти по съответните инженерни дисциплини. 
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Числено изследване на термичната ефективност на отворена стена на Тромб в 
непрекъснат режим на принудена вентилация     

 
Георги Томов, Борислав Станков, Никола Калоянов  

 
Представени са резултати от числено изследване на термичната ефективност на 

отворена стена на Тромб (бетон) в режима на непрекъснато (24 часа) принудително 
подаване на външен въздух. Варирани са броят на прозрачните елементи,  видът на 
покритието и  дебелината на акумулиращата стена при различни скорости на въздуха и 
разстояние между акумулиращия и прозрачния елементи.   

 
Ключови думи: стена на Тромб, вентилация, TRNSYS 
 

Numerical research on thermal efficiency of a Trombe wall  
in continuous forced ventilation mode 

 
Georgi Tomov, Borislav Stankov, Nikola Kaloyanov 

 
The current paper presents results from a numerical research on thermal efficiency in a vented 

Trombe wall (concrete) in continuous (24h) forced ventilation mode (fresh air). The number of 
transparent elements, the type of wall covering and the wall thickness vary according to different 
air velocity and distance between the transparent element and the wall.  

 
Key words: Trombe wall, ventilation mode, TRNSYS 
 
Въведение  
Поставена е задача за изследване на топлопреносните процеси в режим на принудена  

вентилация (подаване на външен въздух) и оценка на влиянието на основните 
конструктивни параметри върху топлинната ефективност при оползотворяване на топлината 
от слънчевото греене върху отворена стена на Тромб с използване на бетон като 
акумулационен материал. Данните за геометрията и разположението на стената са описани 
в [2].  

Експериментално изследване 
Принципната схема на отворената стена на Тромб в режим на принудена вентилация е 

показана на фиг.1. На основата на съставен модел [1] на енергопреносните процеси в 
стената на Тромб базиран на TRNSYS [4] е осъществен числен експеримент с параметри и 
факторно пространство представено в табл. 1. Изследването е извършено за климатичните 
условия на гр. София с база данни за часови стойности на климатичните фактори. Получени 
са средно месечните почасови температури за октомври, ноември, декември, януари, 
февруари, март и април:  

Θe °С – външна температура, температура на постъпващия въздух;  
θglass °С – температура на вътрешната страна на прозрачния елемент;  
θ1 °С – температура на акумулиращата повърхност;   
θvent °С – температура на постъпващия в помещението въздух;  
θ2 до θ5 °С  - температури в акумулиращата стена. 
Резултатите са анализирани за пълните месеци от отоплителния сезон – ноември, 

декември, януари, февруари, март. Получени са енергийните характеристики на 
съоръжението:  Qvent kWh;  ηthermal %;  ηvent %;  ηabs % [2].  
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Фиг. 1  Принципна схема на вентилируема стена на Тромб 

Таблица 1  
Параметри на стената на Тромб и факторно пространство на експеримента 

 

Конструктивните варианти, в зависимост от вида на абсорбционното покритие и броя на 
про-зрачните елементи, са както следва: 

В1 – черна матова боя, единично остъкление;  
В2 – черна матова боя, двойно остъкление; 
S1 – селективно покритие, единично остъкление; 
S2 – селективно покритие, двойно остъкление. 
Варирани са следните величини:   
D (mm)  - разстоянието между акумулационната стена и прозрачните елементи; 
v  (m/s) – скоростта на въздуха обтичащ акумулационната стена; 
L (mm) – дебелина на акумулационната стена.   
На фиг.2 са представени графики на средно денонощен часови ход на температурите за 

м. февруари за различни дебелини на стената L=50; 75; 100; 150; 200; 250mm за В1; 
D=60mm; v=0.5m/s. От видът им може да се направят следните изводи – колкото по-дебела 
е стената, толкова по близки са стойностите на температурите вътре в конструкцията. 

Режим - Вентилация 24 h Тип и Материал на стената тип 6 бетон

Наклон β 90 ° Коефициент на топлопроводност          λ 1.7 W/(mK)

Азимут υ 0 ° Плътност                                                     ρ 2000 kg/m3

Височина на модула H 2.6 m Специфичен обемен топл. капацитет  cρ 1680 kJ/(m
3
K)

Ширина на модула W 1.8 m 0.100 {0.050} 

Брой на прозрачните елементи N 1 Дебелина на стената                     Lp  (m) 0.150 {0.075}

2 0.200 0.250

Коефициент на енергопреминаване ggl 0.8 - Покритие B (черна боя)  S (селективно)

Излъчвателна способност εgl 0.84 - Поглъщателна способност                 αs,w 0.96 0.95

Фактор на рамката FF 0.1 - Излъчвателна способност                    εw 0.87 0.11

0.030 0.50

Характерен размер                             D (m) 0.060 Скорост на въздуха                          v   (m/s) 1.00

0.090 1.50
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Същевременно това не оказва значимо влияние върху температурата на подавания в 
помещението въздух. Усвоената топлина зависи в много малка степен от дебелината на 
стената при този режим на работа, тъй като абсорбираната топлина в по-голямата си степен 
се отнема своевременно от въздуха, без да има достатъчно време и условия за акумулация.  

 
Фиг.2  Средно денонощен часови ход на температурите за м. февруари 

за L=50; 75; 100; 150; 200; 250mm (В1; D=60mm; v=0.5m/s) 

На фиг.3 са представени графики на средно денонощния часови ход на температурите за 
м. февруари за различните конструктивни варианти В1; В2; S1; S2  при условията на стена с 
дебелина L=100mm; разстояние между стената и прозрачните елементи D=60mm; скорост на 
въздуха v=0.5m/s. От графиките ясно се вижда, че при вариант В1 стойностите на 
температурите на стъклото и на подавания в помещението въздух са много близки. При В2 
температурата на вътрешната страна на вътрешното стъкло е по-висока от същата при В1, 
тъй-като са намалели загубите. При  S1 температурата на подавания в помещението въздух е 
значително по-висока от тази на стъклото, от една страна заради загубите навън, от друга 
заради по-високата степен на абсорбиране на слънчевите лъчи. При S2 тази разлика е 
намаляла, заради намалените загуби през прозрачния елемент. При S1 и S2  са видимо по-
високи температурите на абсорбиращата повърхност, както и на тези по дълбочна на стената.  

Анализ на топлинната ефективност ηthermal 

Графиките на фиг.4 представят сумарните стойности на усвоената за петте месеца 
топлина Qvent kWh за дебелина на стената L=100; 150; 200mm при вариране на D=30; 60; 
90mm. За всеки от конструктивните варианти В1; В2; S1; S2  и за всяка от варираните 
скорости на въздуха v=0.5;1.0;1.5m/s се наблюдава максимална (или много близка до 
максималната стойност) при D=60mm. 

На фиг.5 са показани стойностите на ηthermal % за L=50,100,150,200,250mm при 

различни скорости на въздуха v=0.5; 1.0; 1.5m/s за конструкции В1; В2; S1; S2 (D=60mm). 
Ефективността се повишава с увеличаване на скоростта на въздуха.  

На фиг.6 са дадени съответните апроксимационни криви на зависимостите на ηthermal %  

и Qvent за единица маса Wh/kg. Дебелината на стената не оказва съществено влияние 
върху ефективността, но топлинното натоварване на единица маса е различно. Предполага 
се, че акумулационната маса би оказвала влияние в режим с прекъснато (периодично) 
отнемане на топлината. 



 

Енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия   245 
 

 
 

 
Фиг.3 Средно денонощен часови ход на температурите за м. февруари 

за В1; В2; S1; S2 (L=100mm; D=60mm; v=0.5m/s) 
 

 
Фиг.4  Сумарна стойност на Qvent kWh за В1;В2;S1;S2 
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   Фиг.5  Eфективност ηthermal за В1; В2; S1; S2   при D=60mm 

  
Фиг.6  Eфективност ηthermal и Qvent/kg акумулационна маса 

В1; В2; S1; S2 (L=100; 150; 200mm; D=60mm; v=0.5; 1.0; 1.5m/s) 

Корелациите на ефективността ηthermal от вида на покритието (В, S) и броя на 

прозрачните елементи (1, 2):  
ηthermal B2=f(ηthermal B1);   ηthermal S2=f(ηthermal S1);  
ηtrmal S1=f(ηthermal B1);   ηthermal S2=f(ηthermal B2)  
за L=50;100;150;200;250mm; при D=60mm и v=0.5, 1.0, 1.5 m/s, са показани на фиг.7. 
Изведените регресионни зависимости за линейна и логаритмична апроксимация позволяват 

да се предвиди възможното повишение на ефективността при преминаване от една 
конструкция към друга, а именно: поставяне на допълнително стъкло на единично остъклена 
стена на Тромб с покритие черна боя; поставяне на допълнително стъкло на единично 
остъклена стена на Тромб със селективно покритие; нанасяне на селективно покритие на 
единично остъклена стена на Тромб; нанасяне на селективно покритие на двойноостъклена 
стена на Тромб. Във всички изследвани случаи В1; В2; S1; S2   и за всички дебелини на 

акумулационната стена стойностите на ηthermal при D=60mm е значително по-висока от тази 

при D=30mm и с пренебрежима разлика от тази при D=90mm, което ни позволява да направим 
заключение за оптимална стойност D=60mm, тъй-като в тези случаи при една и съща скорост на 
обтичане на стената дебитът на въздуха е по-малък. Наличието на втори прозрачен елемент 
(при D=60mm) увеличава средната стойност на топлинната ефективност с  10.6% при вариант с 
неселективно покритие, а при варианта със селективно  – съответно с 4.2%. Използването на 
селективно покритие увеличава средната стойност на топлинната ефективност 14.9% при 
вариант с едно стъкло, а за варианта с две стъкла – с 8.4%. 

Заключение 
Анализът на резултатите от численото изследване на термичната ефективност на 

отворена стена на Тромб (бетон) в режима на непрекъснато (24 часа) принудително подаване 
на външен въздух показват най-голяма зависимост от вида и оптическите характеристики на 
покритието, следвано от броя на прозрачните елементи и скоростта на въздуха. 
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       Фиг.7  Корелационни зависимости на ефективността  ηthermal за (D=60mm) 

 Дебелината на акумулиращата стена практически не оказва въздействие върху 
термичната ефективност при режима на непрекъсната работа. 

  
Научното изследване е осъществено с финансовата подкрепа на фонд "Науч-

ни изследвания" по договор ДУНК-01/3 “Създаване на Университетски научноизследова-
телски комплекс (УНИК) за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нано 
технологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство” и 
договор ДФНИ Е 02/17 "Параметричен анализ за оценка на ефективността на прозрачни 
структури в системи за оползотворяване на слънчевата енергия“. 
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Числено изследване на термичната ефективност на отворена стена на Тромб в 
непрекъснат режим на естествена вентилация     

 
Георги Томов, Борислав Станков, Никола Калоянов  

 
Представени са резултати от числено изследване на термичната ефективност на 

отворена стена на Тромб (бетон) в режима на непрекъснато (24 часа) подаване на външен 
въздух в помещението чрез естествена вентилация. Варирани са броят на прозрачните 
елементи,  видът на покритието и  дебелината на акумулиращата стена при различни 
скорости на въздуха и разстояние между акумулиращия и прозрачния елементи.   

 
Ключови думи: стена на Тромб, вентилация, TRNSYS 

 

Numerical research on thermal efficiency of a Trombe wall  
in continuous unforced ventilation mode 

 
Georgi Tomov, Borislav Stankov, Nikola Kaloyanov 

 
The current paper presents results from a numerical research on thermal efficiency in a vented 

Trombe wall (concrete) in continuous (24h) unforced ventilation mode (fresh air). The number of 
transparent elements, the type of wall covering and the wall thickness vary according to different 
area of ventilation openings and distance between the transparent element and the wall.  

 
Key words: Trombe wall, ventilation mode, TRNSYS 
 
Въведение  
Поставена е задача за изследване на топлопреносните процеси в режим на подаване на 

външен въздух в помещението чрез естествена  конвекция и оценка на влиянието на 
основните конструктивни параметри върху топлинната ефективност при оползотворяване на 
топлината от слънчевото греене върху отворена стена на Тромб с използване на бетон като 
акумулационен материал. Данните за геометрията и разположението на стената са описани 
в [2].  

Експериментално изследване 
Съгласно принципната схема на отворената стена на Тромб [4] и на основата на 

съставен модел [1] на енергопреносните процеси базиран на TRNSYS [5] е осъществен 
числен експеримент с параметри и факторно пространство представено в табл. 1. 
Разстоянието между входящите и изходящите вентилационни отвори по вертикала е 
Hv=2.4m. Изслед-ването е извършено за климатичните условия на гр. София с база данни 
за часови стойности на климатичните фактори. Получени са средно месечните почасови 
температури за октомври, ноември, декември, януари, февруари, март и април:  

Θe °С – външна температура, температура на постъпващия въздух;  
θglass °С – температура на вътрешната страна на прозрачния елемент;  
θ1 °С – температура на акумулиращата повърхност;   
θvent °С – температура на постъпващия в помещението въздух;  
θ2 до θ5 °С  - температури в акумулиращата стена   
Резултатите са анализирани за пълните месеци от отоплителния сезон – ноември, 

декември, януари, февруари, март. Получени са енергийните характеристики на 
съоръжението:  Qvent kWh;  ηthermal %;  ηvent %;  ηabs % [2].  
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Таблица 1 
Параметри на стената на Тромб и факторно пространство на експеримента 

 
 

Конструктивните варианти в зависимост от вида на абсорбционното покритие и броя на 
про-зрачните елементи са както следва: 

В1 – черна матова боя, единично остъкление;  
В2 – черна матова боя, двойно остъкление; 
S1 – селективно покритие, единично остъкление; 
S2 – селективно покритие, двойно остъкление. 
Варирани са следните величини:   
D (mm)  - разстоянието между акумулационната стена и прозрачните елементи; 
Аv (m2) – площ на вентилационните отвори; 
L (mm) – дебелина на акумулационната стена. 
На фиг.1 са представени графики на средно денонощен часови ход на температурите за 

м. февруари за различни дебелини на стената L=100; 150; 200; 250mm за В1; D=60mm; 
Av=0.00785m2. От видът им може да се направят следните изводи – колкото по-тънка е 
стената, толкова по близки са стойностите на температурите вътре в конструкцията, без 
това да оказва значимо влияние върху температурата на подавания в помещението въздух. 
Усвоената топлина зависи в малка степен от дебелината на стената при този режим на 
работа, тъй като абсорбираната топлина в по-голямата си степен се отнема своевременно 
от въздуха, без да има достатъчно време и условия за акумулация.  

На фиг.2 са представени графики на средно денонощния часови ход на температурите 
за м. февруари за различните конструктивни варианти В1; В2; S1; S2  при условията на 
стена с дебелина L=100mm; разстояние между стената и прозрачните елементи D=60mm; 
площ на вентилационните отвори Аv=0.00785m2. От графиките ясно се вижда, че при 
вариантите с едно стъкло (В1;S1) стойностите на температурите на стъклото и на подавания 
в помещени ето въздух имат значителна разлика. При В2 температурата на вътрешната 
страна на вътрешното стъкло е по-висока, тъй-като са намалели загубите. При S1 
температурата на подавания в помещението въздух е значително по-висока от тази на 
стъклото, от една страна заради загубите навън, от друга заради по-високата степен на 
абсорбиране на слънчевите лъчи. При S2 тази разлика е намаляла, заради намалените 
загуби през прозрачния елемент. При S1 и S2 са видимо по-високи температурите на 
абсорбиращата повърхност, както и на тези по дълбочна на стената. За вариант В1 
максималната средна стойност на температурите на подавания в помещението въздух е 
21.6 °С; при В2 – 29 °С; при  S1 - въпреки увеличените конвективни загуби - 31°С, обяснимо 
от намаленото вторично излъчване от стената. При S2 температурата на подавания в 

Режим - Естествена вентилация 24 h Тип и Материал на стената тип 6 бетон

Наклон β 90 ° Коефициент на топлопроводност          λ 1.7 W/(mK)

Азимут υ 0 ° Плътност                                                     ρ 2000 kg/m3

Височина на модула H 2.6 m Специфичен обемен топл. капацитет  cρ 1680 kJ/(m3K)

Ширина на модула W 1.8 m 0.100

Брой на прозрачните елементи N 1 Дебелина на стената                     Lp  (m) 0.150 0.250

2 0.200

Коефициент на енергопреминаване ggl 0.8 - Покритие B (черна боя)  S (селективно)

Излъчвателна способност εgl 0.84 - Поглъщателна способност                 αs,w 0.96 0.95

Фактор на рамката FF 0.1 - Излъчвателна способност                    εw 0.87 0.11

0.030 0.00785

Характерен размер                             D (m) 0.060 Площ на изходящите вентилационни отвори Av  (m2) 0.02355

0.090 0.07850
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помещението въздух достига до 35.7 °С. Трябва да направим уговорката, че температурите 
на въздуха не са пропорционални на оползотворената топлина, тъй като в случая имаме 
различни дебити и скорости на обдухване (от режима на естествена конвекция). Като цяло 
температурите на подавания въздух (заради малките дебити) са значително по-високи от 
тези при режим принудена вентилация. 

 
Фиг.1  Средно денонощен часови ход на температурите за м. февруари 

за L=100; 150; 200; 250mm (В1; D=60mm; Av=0.00785m2) 

 
Фиг.2 Средно денонощен часови ход на температурите за м. февруари 

за В1; В2; S1; S2    (L=100mm; D=60mm; Аv=0.00785m2) 

L=100mm B1 L=150mm B1

D=60mm Аv=0.00785 m2 D=60mm Аv=0.00785 m2

L=200mm B1 L=250mm B1

D=60mm Аv=0.00785 m2 D=60mm Аv=0.00785 m2
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Скорост на въздуха  
Вследствие на естествената конвекция се създава вертикален въздушен поток. 

Скоростта на въздуха в пространството между прозрачния и акумулиращ елементи е 
пропорционална на дебита на потока и зависи от разстоянието между елементите и 
температурата на абсорбиращата повърхност. На фиг.3 са показани скоростите на въздуха 
за конструкции В1,В2,S1,S2 при дебелина на стената L=100mm за D=30; 60; 90mm и 
Аv=0.00785m2; Аv=0.02355m2; Аv=0.07850m2. 

 
Фиг.3 Скорост на въздуха за В1,В2,S1,S2 (L=100mm) 

D=30; 60; 90mm; Аv=0.00785m2; Аv=0.02355m2; Аv=0.07850m2 

Анализ на топлинната ефективност ηthermal 

На фиг.4 са показани средномесечната и средна за петте месеца ефективност  ηthermal 

за конструктивните варианти В1,В2,S1,S2 при D=30; 60; 90mm; (L=100mm; Аv=0.00785m2). 
При всички варианти максималната ефектичност е за месец февруари, но стойностите са 
много близки – движат се в рамките на няколко процента.  

 
Фиг.4 Средномесечна и средна ефективност ηthermal на В1,В2,S1,S2 

при D=30; 60; 90mm; (L=100mm;  Аv=0.00785m2) 

Относно зависимостта на ефективността от разстоянието между прозрачния и 
акумулиращия елементи, се забелязва различният характер на графиките, като 
максималните стойности при В1 е за D=60mm; при  В2 – за D=30mm; а при  S1, S2 – за 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

B1 B2 S1 S2 B1 B2 S1 S2 B1 B2 S1 S2

v (m/s) 

D=30mm           D=60mm           D=90mm

Av=0.00785m2

Av=0.02355m2

Av=0.0785m2

L=100mm



 

252  Научна конференция ЕМФ 2016 
 

D=90mm. (Докато за всички изследвани варианти за различните конструкции В1, В2, S1, S2 в 
режим на 24 часа принудена конвекция максималната ефективност е при D=60mm 
[4]).Различното поведение на стената при естествена и принудена конвекция се обяснява 
със сложния характер на топлопреносните процеси при естествената конвекция, пряко 
зависими от скоростите, които не са константни. 

 
Фиг.5  Ефективност ηthermal при D=30,60,90mm 

От показаните на фиг.5 графики на ефективността ηthermal за L=100; 150; 200; 250mm 

при D=30,60,90mm се вижда, че имаме основанието да приемем: дебелината на стената L 
не оказва съществено влияние върху общото количество оползотворена слънчева енергия 
за месеците от ноември до март, съответно за термичната ефективност на съоръжението 
във всичките му конфигурации при 24 часов режим на работа. Във всички изследвани 
случаи В1; В2; S1; S2   и за всички дебелини на акумулационната стена стойностите на 

ηthermal при D=60mm е по-висока от тази при D=30mm и с пренебрежима разлика от тази 
при D=90mm, което ни позволява да направим заключение за оптимална стойност D=60mm. 

Корелациите на ефективността ηthermal от вида на покритието (В, S) и броя на 

прозрачните елементи (1, 2): 

ηthermal B2=f(ηthermal B1);   ηthermal S2=f(ηthermal S1);  

ηthermal S1=f(ηthermal B1);  ηthermal S2=f(ηthermal B2)  

за L=100; 150; 200; 250mm при D=60mm и Av=0.00785; 0.02355; 0.0785m2 са показани на 
фиг.6. 
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       Фиг.6  Корелационни зависимости на ефективността  ηthermal (D=60mm) 

Изведените регресионни зависимости за линейна и логаритмична апроксимация 
позволяват да се предвиди възможното повишение на ефективността при преминаване от 
една конструкция към друга, а именно: поставяне на допълнително стъкло на единично 
остъклена стена на Тромб с покритие черна боя; поставяне на допълнително стъкло на 
единично остъклена стена на Тромб със селективно покритие; нанасяне на селективно 
покритие на единично остъклена стена на Тромб; нанасяне на селективно покритие на 
двойноостъклена стена на Тромб. Наличието на втори прозрачен елемент увеличава 
средната стойност на топлинната ефективност (при D=60mm) с  10.6% при вариант с 
неселективно покритие, а при варианта със селективно  – съответно с 6.5%. Използването 
на селективно покритие увеличава средната стойност на топлинната ефективност с 16.7% 
при вариант с едно стъкло, а за варианта с две стъкла – съответно с 12.7%.  

Заключение 
Анализът на резултатите от численото изследване на термичната ефективност на 

отворена стена на Тромб (бетон) в режима на непрекъснато (24 часа) подаване на външен 
въздух в помещението чрез естествена вентилация показват най-голяма зависимост от 
площта на отворите, вида и оптическите характеристики на покритието, следвано от броя на 
прозрачните елементи. Дебелината на акумулиращата стена практически не оказва 
въздействие върху термичната ефективност при режима на непрекъсната работа.   

 
Научното изследване е осъществено с материалната база, осигурена с финансовата 

подкрепа на фонд "Научни изследвания" към Министерство на образованието и науката 
по договор ДУНК-01/3 “Създаване на Университетски научно-изследователски комплекс 
(УНИК) за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нано технологии и 
материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство” и програмата на 
договор ДФНИ Е 02/17 "Параметричен анализ за оценка на ефективността на прозрачни 
структури в системи за оползотворяване на слънчевата енергия“. 
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Числено изследване на термичната ефективност на отворена стена на Тромб в 
прекъснат режим на принудена вентилация 

 
Георги Томов  

 
Представени са резултати от числено изследване на термичната ефективност на 

отворена стена на Тромб в режима на прекъснато подаване на външен въздух чрез 
принудена вентилация. Варирани са броят на прозрачните елементи,  видът на 
покритието, материала на акумулиращата стена и дебелината й при различни скорости 
на въздуха в пространството между акумулиращия и прозрачния елементи.   

 
Ключови думи: стена на Тромб, вентилация, TRNSYS 

 

Numerical research on thermal efficiency of a Trombe wall in interrupted forced 
ventilation mode 

 
Georgi Tomov  

 
The current paper presents results from a numerical research on thermal efficiency in a vented 

Trombe wall in interrupted forced ventilation mode (fresh air). The number of transparent elements, 
the type of wall covering, the type of wall and wall thickness vary according to different air velocity 
in a gap.    

 
Key words: Trombe wall, interrupted ventilation mode, TRNSYS 
 
Въведение  
Изследвани са топлопреносните процеси в режим на подаване на външен въздух в 

помещението чрез принудена вентилация в прекъснат режим и оценка на влиянието на 
основните конструктивни параметри върху топлинната ефективност при оползотворяване на 
топлината от слънчевото греене върху отворена стена на Тромб. Данните за геометрията и 
разположението на стената са описани в [2]. Разстоянието между акумулационната стена и 
прозрачните елементи e D=60 (mm).  

Експериментално изследване 
Съгласно принципната схема на отворената стена на Тромб [4] и на основата на 

съставен модел [1] на енергопреносните процеси базиран на TRNSYS [5] е осъществен 
числен експеримент с параметри и факторно пространство представено в табл. 1. 
Разгледани са 6 типа стени в зависимост от конструктивния материал. Изследването е 
извършено за климатичните условия на гр. София с база данни за часови стойности на 
климатичните фактори. Получени са средно месечните почасови температури за октомври, 
ноември, декември, януари, февруари, март и април при следните режими на работа:  

• АМ – от   7:00  до 13.00 ч. 
• РМ – от 13:00  до 19:00 ч. 
• WT – от   8:00  до 17:00 ч. 

Резултатите са анализирани за пълните месеци от отоплителния сезон – ноември, 

декември, януари, февруари, март. Получени са Qvent kWh;  ηthermal %;  ηvent %;  ηabs % [2].  
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Таблица 1 
Параметри на стената на Тромб и факторно пространство на експеримента 

 
 

Конструктивните варианти в зависимост от вида на абсорбционното покритие и броя на 
прозрачните елементи са както следва: 

В1 – черна матова боя, единично остъкление;  
В2 – черна матова боя, двойно остъкление; 
S1 – селективно покритие, единично остъкление; 
S2 – селективно покритие, двойно остъкление. 
За 6-те типа стени с различни материали и топлофизически свойства (табл.2.) са 

варирани:    
Дебелина на акумулационната стена  L=100; 150; 200 mm; 
Скорост на въздуха обтичащ акумулационната стена  v=0.5; 1.0; 1.5 m/s. 

Таблица 2 
Топлофизически свойства на акумулиращите стени тип 1-6 

 
 
По-долу са представени графики на средно денонощен часови ход на температурите за 

месец февруари за стена тип 1 с дебелина L=100mm и конструкция В1. На фиг.1 са показани 
графиките за различните режими АМ, РМ, WT при v=0.5m/s; на фиг.2 – при  различни 
скорости v=0.5; 1.0; 1.5m/s за режим WT. Вижда се, че температурите в стената са по-ниски 
при по-високите скорости, тъй като охлаждането на стената е по-интензивно. На фиг.3 са 
показани графиките за конструкции В1; В2; S1; S2 при v=0.5m/s и режим WT. Очевидни са 
разликите на температурите в конструкциите дължащи се на различната термична 
ефективност. От графиките ясно се вижда, че при вариант В1 имаме близки стойности на 
температурите на стъклото и на подавания в помещението въздух. При В2 температурата 
на вътрешната страна на вътрешното стъкло е по-висока, тъй-като са намалели загубите. 
При S1 и S2 са видимо по-високи температурите на повърхността и по дълбочна на стената, 
дължащи се на по-голямото количество абсорбирана топлина.  

 

тип 1 тип 2 тип 3 тип 4 тип 5 тип 6

топлофизически свойства дименсия тухла тухла тухла камък камък бетон

кирпич клинкерна силикатна пясъчник варовик

Коефициент на топлопроводност                λ W/(mK) 0.75 0.85 1.5 1.3 1.5 1.7

    Плътност                                                     ρ kg/m3 1730 1500 2000 2200 2180 2000

Специфичен обемен топл. капацитет       cρ kJ/(m
3
K) 1522.4 1260 1680 1566.4 1569.6 1680
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Фиг.1 Средно денонощен часови ход на температурите за режими  АМ, РМ, WT 

м. февруари за стена тип 1 (В1; L=100mm) при v=0.5m/s   
 

 
Фиг.2 Средно денонощен часови ход на температурите за v=0.5;1.0;1.5m/s      

м. февруари, стена тип 1 (В1; L=100mm) в режим  WT 
 

 
Фиг.3  Средно денонощен часови ход на температурите за В1; В2; S1; S2 

м. февруари, стена тип 1 (В1; L=100mm; v=0.5m/s) в режим  WT 
 

В1 В2

S2S1
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На фиг.4 са представени графики за ефективността в зависимост от дебелината на 
стената (L=100; 150; 200 mm), които показват разлика под 1.8%. Това позволява да 
пренебрегнем този фактор при по-нататъшните анализи, а да работим L=100mm, при която 
дебелина на стената се наблюдават максимални стойности на ηthermal.   

 

 
Фиг.4 Ефективност ηthermal (%) за при L=100; 150; 200 mm  

за конструкции В1, В2, S1, S2 в режим WT, за v=0.5; 1.0; 1.5m/s  
 

На фиг.5 е показана ефективност ηthermal (%) за конструкции В1, В2, S1, S2 за стена тип 
1 с дебелина L=100mm в режими АМ, РМ, WT - сравнена с тази на непрекъснатия режим 
24ч. Скоростите са варирани на нива v=0.5; 1.0; 1.5m/s при което се вижда повишаване на 
ефективността при по-високи скорости за всеки от режимите. Ефективността на РМ е по-
висока сравнена с тази на АМ (двата режима обхващат по шест работни часа), заради 
акумулираната преди началото на режим РМ топлина. С броя часове – девет е обяснима и 
по-високата ефективност на режима WT, както и максималната ефективност при 
непрекъснат режим на работа – 24ч. 

На фиг.6 е показана ефективност ηthermal (%) на различните стени (тип 1-6) в режими АМ, 
РМ, WT и 24ч за различните конструкции (В1,В2,S1,S2; L=100mm) за v=0.5;1.0;1.5m/s. 
Максималните разлики по отношение на типа стена е под 2%, което ни дава право да 
пренебрегнем фактора „материал на акумулационната стена“ при окончателните оценки.   

На фиг.7 са показани обобщени апроксимационни зависимости за ефективността на 
отворена стена на Тромб в режим вентилация (пресен създух) с използвани различни 
конструкционни материали при различните режими на работа АМ, РМ, WT и 24 ч. 
Представена е зависимостта на  ηthermal от v (m/s) при различните конструктивни изпълнения  
В1; В2; S1; S2, тъй като това са основните по значение фактори при зададените условия. 
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Фиг.5 Ефективност ηthermal (%) за режими АМ, РМ, WT и 24 ч  
при конструкции В1, В2, S1, S2 (L=100mm); v=0.5;1.0;1.5m/s 

        

 
Фиг.6 Ефективност ηthermal (%) на стени тип 1-6 при режими АМ, РМ, WT и 24  

за конструкции В1, В2, S1, S2 (L=100mm) v=0.5; 1.0; 1.5m/s 
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Фиг.7   Ефективност при режими на работа АМ, РМ, WT и 24 ч  

ηthermal (B1) = f(v);  ηthermal (B2) = f(v); ηthermal (S1) = f(v);  ηthermal (S2) = f(v) 
 
Заключение 
От анализа на резултатите от численото изследване на термичната ефективност на 

отворена стена на Тромб в режима на прекъснато подаване на външен въздух чрез 
принудена вентилация могат да се направят следните изводи: 

 Дебелината на акумулиращата стена практически не оказва въздействие (както и в 
режим 24 ч) върху термичната ефективност.   

 Материалът на акумулиращата стена практически не оказва въздействие (както и в 
режим 24 ч) върху термичната ефективност.   

 Основните фактори влияещи върху термичната ефективност са (както и в режим 24 ч) 
броя прозрачни елементи и вида на покритието, както и скоростта на въздуха.   

 Разгледаните режими: АМ (7:00-13.00ч); РМ (13:00-19:00ч); WT (8:00-17:00ч) имат 
различна ефективност, най-висока при WT (дължаща се по-голямата продължителност на 
работа - 9 часа). При 6 часовите режими (АМ и РМ) по-висока е ефективността на РМ 
заради акумулираната от стената топлина в предшестващите го сутрешни часове.    

 Режимите с прекъсната работа са по-неефективни от непрекъснатия режим 24 часа.   
 
Научното изследване е осъществено с материалната база, осигурена с финансовата 

подкрепа на фонд "Научни изследвания" към Министерство на образованието и науката 
по договор ДУНК-01/3 “Създаване на Университетски научно-изследователски комплекс 
(УНИК) за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нано технологии и 
материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство” и програмата на 
договор ДФНИ Е 02/17 "Параметричен анализ за оценка на ефективността на прозрачни 
структури в системи за оползотворяване на слънчевата енергия“. 
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Съвременна логистика за ефективна експлоатация на промишлени 
хладилници 

 

Костадин Фикиин, Борислав Станков, Детелин Марков 
 

Представени са системи за логистика и вътрешна организация на съвременни 
промишлени хладилници за съхранение на охладени или замразени храни. Обърнато е 
специално внимание на значението и влиянието на хладилната логистика върху 
енергийната и технико-икономическата ефективност. Значимостта на проблема е 
илюстрирана посредством един практически казус от фабрика за сладолед, прилагаща  
лоши практики в миналото, където малък брой от лесно изпълними мерки водят до 
съществени подобрения и икономия на енергия. 

 
Ключови думи: хладилни технологии, хладилна верига, хладилна логистика, енергийна 

ефективност, устойчиво развитие  
 

Contemporary logistics for efficient operation of refrigerated warehouses 
 

Kostadin Fikiin, Borislav Stankov, Detelin Markov 
 

Systems for logistics and internal organisation of state-of-the-art refrigerated food warehouses 
for chilled and frozen commodities are presented. Special attention is paid to the significance and 
influence of refrigerated logistics on the energy and techno-economic efficiency. The importance of 
this issue is illustrated by means of a practical case study in an ice cream making factory, formerly 
applying bad practices, where a few of easily achievable measures lead to essential improvements 
and energy savings. 

 
Key words: food refrigeration, cold chain, refrigerated logistics, energy efficiency, sustainability 
 
Зареждане и разтоварване на промишлен хладилник 
Енергийната ефективност на промишлен хладилник зависи не само от вида и работата 

на хладилната система, характеристиките на сградата и външните климатични условия, но и 
от логистичните операции за прием или експедиция, както и от вътрешно разпределение на 
съхраняваните продукти [1]. Организацията на приема и експедицията, товаро-разтоварните 
системи за подреждане в пространството, опаковането на хранителните продукти, 
циркулацията на въздуха, регулирането на температурата и влажността в хладилните 
камери, оказват силно влияние върху топло- и масообменните процеси в и около 
опакованите продукти. Както е известно, тези процеси определят микробиологията и 
биохимията при развалянето на храните, качеството на крайния продукт, както и цялостната 
технико-икономическа ефективност на промишления хладилник [1-4]. 

Товарен отсек на промишлен хладилник 
Товарният отсек на промишления хладилник и съоръженията в него са динамичната 

връзка между логистичните операции по хладилната верига вътре и вън от хладилника. Видът, 
организацията и големината на товарния отсек определят времето, необходимо за всички 
операции по товарене и разтоварване на превозните средства. За да се ускори 
разтоварването на камионите, между зоната за товарене и товарната рампа се оформя 
преддверие, където пристигащата стока се приема, проверява, преброява, измерва, сортира 
и подготвя за преработка преди съхранението [1,5].   
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Големината на приемните рампи в товарните отсеци (когато има такива) трябва да 
осигурява едновременно обслужване на достатъчен брой превозни средства. Товарните 
отсеци улесняват подготовката и транспортирането на палетите към и от хладилните 
камери. При използване на автомобилен хладилен транспорт, височината на товарния отсек 
трябва да съответства на средната височина на  превозните средства (между 1.40 m за 
камионите и 60 cm за разпределителните коли). Освен това височината на платформата на 
превозните средства спрямо пътя е различна и това създава неудобства при товарене и 
разтоварване, особено когато във возилата трябва да влезе електрокар. Затова в товарните 
отсеци се използват съоръжения за промяна на нивото и наклона им, които осигуряват 
плавен преход от и към платформата на различните по височина превозни средства при 
товаро-разтоварните операции. Товарните отсеци могат да бъдат външни (покрити с покрив 
или с обикновен навес), изравнени със сградата или напълно затворени в сградата на 
хладилника. Изборът на външен или вътрешен товарен отсек зависи главно от климата и 
използваните транспортни системи [1,5]. 

Вратите на охлаждаемите товарни отсеци се оборудват с устройства за намаляване на 
обмяната на въздух с външната среда. За целта се използват предпазни ленти или 
уплътнителни ръкави, които обхващат плътно задната част на камиона с хладилния 
контейнер по време на товаро-разтоварните операции. Тези системи обикновено са 
снабдени с плъзгащ механизъм, който, заедно със съоръженията за промяна на нивото и 
манипулиране, улесняват поддържането на нужната температурата в товарния отсек.  

Инфилтрацията през вратите е един от основните топлинни товари за хладилника и 
всяко подобрение в експлоатацията им води до намаляване на енергопотреблението. 
Вратите на промишлени хладилници трябва да са проектирани внимателно, да се 
проверяват и поддържат редовно, като се обръща специално внимание на 
паронепроницаемите уплътнения и на недопускането на топлинни мостове. Значително 
намаляване на топлинните товари и повишаване на енергийната ефективност се постига 
чрез херметизиране на вратите, използване на ролетни врати, лентови и въздушни завеси 
[1,6].  

Товарене и палетизация 
Товаро-разтоварните системи в промишлените хладилници обикновено са 

предназначени за палетизирани единици. Най-често срещани са P10 палети (100 x 120 cm) и 
"европалети" или P8 палети (80 x 100 cm). Когато палетите не са стифирани един върху 
друг, за по-бързо и безопасно манипулиране на палетизираната стока, товарът върху всеки 
палет трябва да бъде обезопасен, чрез използване на  стреч-лента или вакуумиране. Когато 
палетите са здраво стифирани, осигуряването на товарите може да се извършва 
посредством метални рамки или ъгли, които се прикрепят здраво. По този начин палетите 
често се поставят по пет един върху друг [1,3]. Тъй като системите за манипулиране стават 
все по-прецизни, бързи, ефективни и автоматизирани, от все по-голямо значение е 
стабилността и точността на размерите на товарните единици, както и качеството на 
основите на палетите. Често на входа на товарния отсек в промишлените хладилници има 
оборудване за пренареждане и преопаковане на палетите, а когато е необходимо – и за 
подмяна на повредените палети, или за палетизиране на нестандартни товарни единици 
[1,3]. 

Организиране на вътрешното пространство в промишлен хладилник 
Вместимостта и вътрешното разпределение на хладилника зависят от няколко фактора: 

натовареността на трафика, средната продължителност на съхранение на продуктите, 
естеството на продуктите, допустимата височина на стифиране – за самия продукт и за 
палетите и т.н. В общи линии, за по-добро разпределение на капацитета на хладилника, по-
добре е да има малък брой големи хладилни камери, дори и в многофункционални 
промишлени хладилници [1,3].  
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Поради непрекъснато нарастващите капитални и експлоатационни разходи на 
промишлените хладилници, плътността на запълване на площта и обема им трябва да е 
възможно най-голяма. Обикновено най-ниската плътност на запълване е в малките 
промишлени хладилници с височина до 7.5 m, докато в големите хладилници с тавани, 
високи до 10 m, се осигурява по-голяма плътност на запълване. Плътността на запълване и 
организирането на пространството зависят от типа на продуктите и от вида на хладилния 
процес за обработката им [1,3]. 

Дългосрочното съхранение на големи количества суровини и полуфабрикати, 
предназначени за допълнителна преработка, изисква способи на манипулиране и 
складиране, използващи  максимално наличния обем за съхранение. В този случай се 
използва сравнително елементарно оборудване за блоково стифиране върху подови палети 
[1]. 

 
Фигура 1. „Драйв-ин“ стелажна система [1] 

 
Промишлените хладилници трябва да могат да поемат увеличаващите се количества 

готови и полуготови продукти, за които е необходимо сравнително кратко "буферно" 
съхранение, но с по-лесен достъп до наличностите, за което се използват специални 
система за манипулиране и складиране. Срокът на съхранение на охладените хранителни 
продукти рядко е дълъг. Обикновено срокът на годност на тези продукти е кратък и за тях е 
необходим стриктен мониторинг на температурите, спазване на хигиенните изисквания и 
внимателно следене на стокооборота [1,3]. 

Стелажни системи и вътрешен транспорт 
Най-често използваното оборудване за манипулиране и организиция на склада са 

стелажите. Видът на стелажите в промишлените хладилници е най-различен, като те могат 
да са статични или мобилни (където се използват електро- или мотокари - високоповдигачи, 
с които стоката се подрежда на различни нива като книги в библиотека). Могат да се 
използват напълно автоматизирани системи, пренасящи товарите с конвейер до стелажи с 
голяма товароносимост (до 16 палета във височина), където се поставят, инвентаризират, 
извеждат и разтоварват автоматично, под контрола на управляващата система на хладилника. 
Стелажни системи с различна степен на сложност и съвършенство са: (i) регулируем стелаж 
за палети;  (ii) подвижен стелаж; (iii) „драйв-ин“ стелажна система; (iv) гравитационна 
стелажна система; (v) високостелажна система, и (vi) активна система. Принципът им на 
действие е подробно изяснен в предишни публикации [1,3], а един конкретен пример е 
даден на Фиг. 1.  
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Фигура 2. Автоматично водени возила [1] 
 
Движението на товарите в промишления хладилник се оптимизира значително 

посредством  електрозахранвани или гравитационни конвейери. Ако високоповдигащи 
електро- или мотокари се използват за вътрешни дейности, палетите могат да се внасят и 
изнасят от промишления хладилник с конвейери, като по този начин се използват възможно 
най-малки врати, които се отварят за възможно най-кратки интервали от време. 
Автоматично управлявани возила (с жично или безжично управление) имат предимството, 
че пътищата им могат да се пресичат, докато друг трафик на хора или стоки може да 
използва същото етажно пространство, както се вижда на Фиг. 2 [1,3]. 

„Златни правила“ за съхранение на охладени и замразени хранителни продукти  
в промишлен хладилник 
Независимо колко съвършени са логистичните операции в промишления хладилник, 

съществуват няколко прости „златни правила“ за най-добри практики, които могат да се 
резюмират както следва [1]: 

 Ако в промишления хладилник постъпят топли хранителни продукти (когато входящата 
им температура е по-висока от температурата на съхранение), да се вземат мерки за 
засилване на топлообмена (например продуктите може да се разположат в плитки 
контейнери), така че храните да се охладят по-бързо. За тази цел, може да се използва 
специално подреждане на опакованите продукти.  

 Отварянето и затварянето на вратите на нискотемпературните камери да се извършва 
за минимално време. 

 Да се поддържат в добро състояние уплътненията на вратите на хладилните камери.  

 Суровите и топлинно обработените (готови) храни да се съхраняват отделно за да се 
елиминира риска от взаимно микробиологично замърсяване. 

 Топлинно обработените и готовите храни да се съхраняват над суровите. 

 Хранителните продукти, съхранявани в хладилни камери, трябва да се разполагат на 
рафтове на височина поне 30 cm над пода. 

 Да се поставят етикети за съдържанието и датата, когато е започнало съхранението на 
продуктите.  

 Винаги да се изнасят първи храните, които първи са постъпили в хладилника. 

 Редовно да се проверяват бързоразвалящите се продукти и да се отстраняват всички  
онези, които са развалени, замърсени или с изтекъл срок на годност.  

 Редовно да се почиства хладилната инсталация, както и хладилните камери и 
изпарители. 

 Да не се съхраняват консерви, метални или пластмасови кутии, след като са били 
отворени. Съдържанието им да се оставя в контейнери за храна. 
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 Да не се претоварват хладилните камери с продукти, но същевременно камерите не 
бива да работят почти празни. 

 Да не се допуска натрупването на лед върху изпарителите и вътре в хладилните 
камери. Да се провежда редовно обезскрежаване.  

 Никога да не се складират продукти близо до двигатели или вентилатори, както и под 
изпарителите (тъй като водата от обезскрежаването може да потече върху храните). 

 Да не се поставят опаковките с храни твърде близо до осветлението (за да се избегне 
риск от прекомерен лъчист топлообмен).  

 Да се осигури подходяща циркулация на въздуха около стифовете с продуктите. Никога 
да не се поставят стифовете твърде близо до стените на хладилните камери,  
възпрепятствайки движението на студения въздух, поради което нежелателно да се 
повиши температурата на продуктите. 

 Да се измерва редовно температурата на въздуха около стифовете, а когато е 
възможно – и температурата на хранителните продукти в критичните точки вътре в 
стифираните опаковани продукти. В случай, че продуктите не са опаковани, да се 
проверява и относителната влажност на въздуха. 
Всички отворени опаковки с хранителни продукти трябва да се съхраняват в 

промишления хладилник в чисти помещения, които отговарят на хигиенните изисквания. Те 
трябва да са предпазени от замърсяване, като върху тях се поставят фолио или найлонови 
обвивки, или пък като се поставят в контейнери за храна, затварящи се плътно с капак. 
Върху всички трябва да се поставят етикети и да се отбележи датата. 

Има известна специфика в „златните правила“ за съхранение на продукти, които 
постъпват в хладилника от бързоохладителни или бързозамразвателни системи при 
температура на съхранение и на онези, които постъпват с температура по-висока от тази на 
съхранение [7]. Последният случай е все още типичен за охладените храни, докато 
замразените продукти почти винаги са подложени на хладилна обработка преди съхранение. 
Когато началната температура на  входящия продукт е по-висока от температурата на 
съхранение, въздушният поток, преминаващ през продуктите, трябва да се интензифицира 
за да се усили конвективния топлообмен. От тази гледна точка, видът на опаковките и 
конфигурацията на палетата са критични (т.е. при нужда следва да се използват 
вентилационни отвори, въздуховодещи найлонови обвивки, покривала и т.н.). Продуктите, 
постъпващи в промишления хладилник с температура на съхранение, изискват само умерен 
въздушен поток около стифовете, а не толкова около отделните опаковки (освен ако 
продуктите не дишат), с което се поемат притоците на топлина преди тя да достигне до 
продуктите. Подреждането на големи стифове намалява колебанията на температурата на 
продуктите и загубата на маса (фирите), в случай на неопакована продукция [1]. 

Проучване на практически казус от хладилната промишленост 
Времето за зареждане и експорт на продуктите в промишлен хладилник оказва влияние 

върху количеството инфилтриран въздух през вратите, а оттам и върху топлината, погълната 
от продуктите през това време (със съответния риск за развалянето им). Продължителното 
отваряне на вратите увеличава също броя на необходимите цикли за обезскрежаване [1,2,6]. 

Топлопритоците от инфилтрация се намаляват чрез оптимизиране на дейностите по 
зареждане и експорт на продуктите в и от хладилника, на базата на добри логистични 
практики. Времето за зареждане се редуцира чрез предварително окрупняване на 
количествата продукти за внасяне, така че по-големи количества от тях да бъдат зареждани 
в хладилника едновременно и съответно по-бързо. Подходящо обучение на персонала също 
допринася съществено за подобряване на функционирането на хладилника и намаляване на 
топлинните товари. Температурата на продуктите при внасянето им в хладилната камера има 
ключово значение. Като правило, продуктите трябва да бъдат охладени или замразени 
предварително, но това понякога не се съблюдава на практика. Лошите практики могат да 
доведат до нежелателно повишаване на температурата на продуктите след зареждане в 
камерата [1]. 
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Пример за лоши практики при зареждане на продуктите, водещи до повишаване на 
енергопотреблението, беше наблюдаван при обследване на фабрика за сладолед в 
България (собственост на голям международен концерн) [8,9]. Промишленият хладилник за 
съхранение на готовата продукция на фабриката се състои от три замразвателни камери, 
охлаждани от амонячна хладилна инсталация, чийто топлинни товари са показани на Фиг. 3. 
Производството на сладолед има сезонен характер и основният производствен период е 
между май и август, когато се произвежда 73% от цялата годишна продукция. 

 
Фигура 3. Топлинни товари на трите замразвателни камери 

Температурите на въздуха в замразвателните камери бяха от –19 до –22 °C. Средната 
начална температура на сладоледа (когато се зарежда в замразвателните камери) беше –7 °C. 
По тази причина сладоледът се замразяваше напълно до –20 °C за 24 часа. Достъпът до 
камерите ставаше през ролетни врати от неохлаждаеми коридори, където измерената 
температура беше около 15 °C (при температура на външния въздух 35 °C). По време на 
обследването бяха забелязани редица лоши практики при зареждането на сладоледа в 
камерите. Сладоледът беше доопакован и палетизиран в неохлаждаемите коридори, а 
понякога дори и в самите камери. Това изискваше често отваряне на ролетните врати за да 
може персоналът да влиза и излиза от камерите. Лошата организация на зареждането и 
експорта на продукти от камерите и липсата на добре обучен персонал водеше до 
значително влошаване на енергийната ефективност на промишления хладилник като цяло 
[8,9]. 

Проучването установи, че най-големият потенциал за намаляване на енерго-
потреблението се крие в намаляването на топлопритоците от инфилтрация през вратите на 
замразвателните камери по време на зареждане и експорт на продуктите, което се 
постига чрез следните мерки [9]: 

 Монтиране на въздушни завеси над вратите на замразвателните камери; 

 Допълнителни хладилни мощности за охлаждане до около 5°C на въздуха в коридорите, 
осигуряващи достъп до замразвателните камери; 

 Оптимизиране на дейностите по зареждане и експорт на продуктите в и от 
замразвателните камери и респективно намаляване на времето, през което вратите на 
камерите стоят отворени. 
Направената оценка показа, че времето, през което вратите на трите замразвателни 

камери стоят отворени, се редуцира с около 25% (от 80 до 60 min за 24 h) посредством 
въвеждане на по-добри практики за зареждане и експорт на продуктите. 
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Решение на проблема и заключителни бележки 
На Фиг. 4 е показано сравнение на прогнозираните икономии на енергия и необходимите 

инвестиции за реализация на горните три мерки [9]. 
 

 

Фигура 4. Енергийни икономии за месеците май, юни, юли и август и инвестиции за 
различните мерки за намаляване инфилтрацията през вратите на замразвателните камери 

 
Подобряването на организацията на работа и експлоатацията на хладилника не изисква 

съществени инвестиции, но довежда до намаляване на енергопотреблението с 8%. Другите 
две мерки също позволяват съществени икономии на енергия, но с доста по-високи 
инвестиционни разходи [9].  

Гореспоменатият казус е само една илюстрация на ключовото значение на хладилната 
логистика и вътрешната организация на операциите и дейностите в промишлен хладилник 
не само за осигуряване на максимална безопасност и качество на съхраняваните охладени 
и замразени храни, но и за минимизиране на експлоатационните разходи за електроенергия 
и други производствени ресурси посредством разумни капитални вложения. 

 
Изследванията във връзка с тази публикация са извършени с частичната финансова 

поддръжка на Проект на Европейския съюз ICE-E (Improving Cold Storage Equipment in 
Europe, No. IEE/09/849/SI2.558301, www.ice-e.eu). Авторите изказват специална 
благодарност на маг. инж. Динко Цотов и маг. инж. Кристиан Кръстин за техния 
професионализъм и съдействие при гореспоменатото енергийно обследване по ICE-E. 

 
Литература 

1. Fikiin K. and Markov D. (2014). Efficient loading and unloading of a food cold store, New Food, 
17 (6), pp. 38-42. 

2. ASHRAE (2014). ASHRAE Handbook: Refrigeration, American Society of Heating, Refrigerating 
and Air-Conditioning Engineers, Atlanta, GA (USA). 

3. IIR (1993). Cold Store Guide, International Institute of Refrigeration, Paris. 
4. WFLO (2001). Successful Refrigerated Warehousing: A guide to the operation and management 

of refrigerated warehouses and distribution centres. World Food Logistic Organization. 
5. Cano-Munoz G. (1991). Manual on Meat Cold Store Operation and Management. FAO Animal 

Production and Health Paper 92, http://www.fao.org/docrep/004/T0098E/T0098E00.htm#TOC 
6. ICE-E (2012). Намаляване на инфилтрацията през вратите, ICE-E Информационен пакет 

(ICE-E Info Pack), www.khlim-inet.be/media/ice-e/deliverables/D3.1-info_packs_BG.zip 

0 20000 40000 60000 80000 100000

Монтиране на
въздушни завеси

Намаляване на
времето за зареждане

Охлаждане на
коридорите

Необходима инвестиция (Евро)

Енергийни икономии (kWh/месец)

http://www.ice-e.eu/
http://www.fao.org/docrep/004/T0098E/T0098E00.htm#TOC
http://www.khlim-inet.be/media/ice-e/deliverables/D3.1-info_packs_BG.zip


 

Енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия   269 
 

 
 

7. Cleland D.J. (2010). Temperature control and energy efficiency in cold storage. Proceedings 
of the 1st IIR International Cold Chain Conference, Cambridge, UK. 

8. ICE-E (2012). Обследване на енергопотреблението на съоръжения за хладилно съхранение 
(ICE-E Audit Report), http://www.khlim-inet.be/media/ice-e/deliverables/D2.7-overall_audit_report.zip 

9. ICE-E (2012). Зареждане и експлоатация на хладилни камери, ICE-E Казус (ICE-E Case 
Study), http://www.khlim-inet.be/media/ice-e/deliverables/D3.2-case_studies_BG.zip 
 
 
ас. инж. Костадин Фикиин, Технически университет – София, катедра „Топлинна и 

хладилна техника“/НИС, e-mail: k.fikiin@tu-sofia.bg 
д-р инж. Борислав Станков, Технически университет – София, катедра „Топлинна и 

хладилна техника“, e-mail: bstankov@tu-sofia.bg 
доц. д-р инж. Детелин Марков, Технически университет – София, катедра 

„Хидроаеродинамика и хидравнични машини, e-mail: detmar@tu-sofia.bg 
  

http://www.khlim-inet.be/media/ice-e/deliverables/D2.7-overall_audit_report.zip
http://www.khlim-inet.be/media/ice-e/deliverables/D3.2-case_studies_BG.zip
mailto:bstankov@tu-sofia.bg
mailto:detmar@tu-sofia.bg


 

270  Научна конференция ЕМФ 2016 
 

 
 
 

Сравнителен анализ на влияние на дебелината на топлинната изолация на 
външните стени върху разхода на енергия за отопление при различни 

топлоизточници 
 

Любомир Цоков, Константин Шушулов, Камен Стоков 
 

Стремежът към максимално намаляване на топлинните загуби в сградния фонд, 
често води до пренебрегване на вида на топлинния източник и полагане на изолация с 
необоснована дебелина, което може да доведе до влошаване на качеството на 
микроклимата на сградата в летен режим, респективно в повишаване на разхода на 
енергия за подържането му. В разработката е показано влиянието на дебелината на 
конвенционална пенополистиренова топлинна изолация на външните стени върху 
специфичния сезонен разход на енергия за отопление за три типични сградни 
топлоизточника.  

 
Ключови думи: енергия, отопление, топлинна изолация, жилищна сграда 
 

A comparative analysis of effect of the thickness of the thermal insulation of 
external walls on energy consumption for heating in different heat sources 

 
Lyubomir Tsokov, Konstantin Shushulov, Kamen Stokov 

 

Striving to minimize heat loss in building, often leads to neglect the type of heat sources and 
laying insulation unfounded thickness, can lead to degradation of the microclimate of the building in 
summer mode, respectively in raising fuel energy for its maintenance. The paper shows the 
influence of the thickness of conventional Styrofoam thermal insulation of external walls on the 
specific seasonal energy consumption for heating for three typical building heat source.  

 

Key words: energy, heating, thermal insulation, residential building 

 

Увод 
Анализът на разхода на енергия на сгради се основава на: 

- зимен – летен режим; 
- топло/студо източник (вид и цена на енергия); 
- топлинна изолация на ограждащите елементи; 
- вътрешен микроклимат. 

Известно е [1], че за постигане на референтната стойност на коефициента на 
топлопреминаване на външни стени при температура в помещението над 15 °C е 
необходима изолация с дебелина между 8 и 10 cm. 

В настоящето изследване е разгледана еднофамилна жилищна сграда, която се намира 
в гр. София. В табл. 1 са представени обобщените геометрични характеристики на сградата. 

Таблица 1 
Обобщени геометрични характеристики 

Застроена площ РЗП Отопляема площ Обем бруто Отопляем обем 

m² m² m² m³ m³ 

120 480 360 1440 1 080 

 
Изследваният обект е на три жилищни етажа, с подпокривно пространство. Броят на 

обитателите е 8 човека. Стените са изградени от тухлена зидария, а топлинната изолация е 
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с коефициент на топлопроводност  λ = 0,033 W/m.K. Дограмата е PVC – профил (U = 2,00 
W/m2K), покривът е скатен с топлинна изолация положена на плочата към отопляемите 
помещения (U = 0,22 W/m2K). Режимът на обитаване е 24 часа и средната температура, 
която се поддържа е 20 °С. Инфилтрацията на външен въздух е n = 0,6 h-1. Ориентацията на 
сградата е север-юг.  В таблица 2 са представени данни за дограмата по фасади, а в табл.4 
печалбите от вътрешни  източници за зимен режим. 

Таблица 2 
Обобщени данни за дограмата по фасади 

U С И Ю З Общо 

W/m²K бр. m² бр. m² бр. m² бр. m² m² 

2,00 5 21,60 4 27,20 3 16,92 2 12,80 78,52 

 
Таблица 3 

Общи топлинни печалби от вътрешни източници 

Общи топлинни печалби от вътрешни източници - зимен режим (kWh) 

Месец 
Дни в  Часове на Осветление Часове на Влияещи Общо 

месеца ден работа kWh ден работа kWh kWh 

Януари 31 3 75,33 4,00 155,00 230,33 

Февруари 28 3 68,04 4,00 140,00 208,04 

Март 31 3 75,33 4,00 155,00 230,33 

Април 23 3 55,89 4,00 115,00 170,89 

Октомври 10 3 24,30 4,00 50,00 74,30 

Ноември 30 3 72,90 4,00 150,00 222,90 

Декември 31 3 75,33 4,00 155,00 230,33 

Общо, kWh 447,12   920,00 1367,12 

 
В настоящата публикация е представен анализ на влиянието на дебелината на 

топлинната изолация на външните стени върху разхода на енергия за отопление при 
различни варианти на топлоизточници, а именно:  

- ВЕИ топлоизточник: ниско температурна термопомпена инсталация въздух-вода; 
- кондензен котел за природен газ; 
- електрически  нагреватели; 
За пресмятането на годишния разход на енергия за отопление на сградата в трите 

варианта е използван BIN – метода с часови данни за температурата в гр. София (фиг.1).  
 

 
Фиг.1 Годишно почасово разпределение на външната температура за гр. София 
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Получени резултати 

В табл.4 и на фиг.2 са представени резултатите от направени числени симулации  за 
определяне на необходимия отоплителен товар в зависимост от външната температура 
през отоплителния сезон при различна дебелина на топлинната изолация на външните 
стени.  

Таблица 4 
Необходима топлинна мощност при различна дебелина на изолация на стените 

θ 0 cm 2 cm 4 cm 6 cm 8 cm 10 cm 

°C kW kW kW kW kW kW 

-12 28,96 20,76 17,69 16,07 15,07 14,35 

-10 27,06 19,37 16,49 15,01 14,03 13,39 

-8 25,16 17,98 15,29 13,87 13,01 12,4 

-6 23,26 16,59 14,09 12,77 11,96 11,4 

-4 21,36 15,21 12,89 11,67 10,92 10,41 

-2 19,46 13,81 11,69 10,58 9,89 9,42 

0 17,57 12,43 10,49 9,48 8,85 8,43 

2 15,67 11,04 9,3 8,39 7,82 7,44 

4 13,78 9,66 8,11 7,31 6,81 6,45 

6 11,89 8,28 6,93 6,21 5,77 5,47 

8 10,01 6,91 5,75 5,14 4,76 4,5 

10 8,12 5,54 4,58 4,07 3,75 3,54 

12 6,26 4,2 3,42 3,02 2,77 2,6 

14 4,42 2,88 2,31 2,02 1,83 1,7 

16 2,64 1,64 1,27 1,08 0,97 0,89 

18 1,02 0,57 0,42 0,34 0,29 0,26 

 

 
Фиг. 2  Необходим отоплителен товар за сградата в зависимост от външната температура 

при различна дебелина на изолацията (големина на отоплителния товар)  
 

Графиките от фиг.2 показват, че съществено понижение на отоплителния товар на 
сградата в сравнение с неизолирана сграда се наблюдава след полагането на топлинна 
изолация до 6 cм. При полагане на изолация с дебелина над 6 см съществена промяна в 
товара не се наблюдава. 

Във варианта с ВЕИ топлоизточник са използвани нискотемпературни инверторни 
термопомпи (30oC - 55oC) въздух-вода (с отделен хидробокс) от една серия. В зависимост 
големината на отоплителния товар при различните дебелини на изолацията е избран 
съответния модел от серията с отоплителна мощност покриваща 100% необходимия товар 
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при изчислителна зимна температура. За всеки модел термопомпа е определена сезонната 
термична ефективност (SCOP) при съответния отоплителен товар и температурни условия 
(за гр. София). Резултатите за сезонната термична ефективност на термопомпите при 
различна дебелина на изолацията на сградата (съответно отоплителни товари) са показани 
на фиг. 3. 

 
Фиг.3 Сезонна ефективност на термопомпите използвани за отопление на сградата          

при различна дебелина на изолацията (големина на отоплителния товар) 
 

На база на годишното почасово разпределение на температурите, отоплителните 
товари и сезонната термична ефективност на термопомпите са определени необходимото 
годишното количеството топлина, респективно електричество, за подържане на 
нормативната температура в сградата. За целта е използван BIN–метода. Резултатите за 
произведената от термопомпите топлина и съответно консумираното електричество са 
показани на фиг. 4,  в зависимост от дебелината на изолацията на сградата.  
 

 
Фиг.4 Годишна енергия от/за термопомпените инсталации за отопление на сградата  

 при различна дебелина на изолацията (големина на отоплителния товар) 
 

На фиг.5 са представени резултати за годишната цена на енергията за отопление на 
сградата с различните топлоизточници в зависимост от дебелината на изолация на стените 
на сградата. Кондензният газов котел е с клас на енергийна ефективност A, със сезонна  
термична ефективност ηHHV=90.3% при същия температурен режим на водата, както на 
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термопомпата. За да се използва за оценка на цената на енергията, термичната 
ефективност на котела е коригирана на база долната калоричност на природния газ до 
ηLHV=100%,  която долна калоричност се използва и при определяне на цената на газа за 
нормален кубичен метър. В случая за цена на природния газ до крайния потребител е 
използвана стойността 0.09 лв/kWh. За цената на електрическата енергия са използвани 
дневната и нощна тарифа за битови клиенти на един от електрооператорите  на българския 
пазар.  

      

 
Фиг.5 Годишна цена на енергията за отопление на сградата  

при различни топлоизточници, лв/(m2.год.) 
 
Анализът на резултатите показва, че отоплението с електрически нагреватели е над 2 

пъти по-скъпо от това с природен газ и термопомпа въздух-вода, които на практика не се 
различават съществено. Годишата стойност на енергията за отопление с използване на 
кондензен котел на природен газ и на нискотемпературна термопомпена инсталация въздух-
вода са почти еднакви при настоящите цени на електроенергията и газа (фиг.5).  

Направено е изследване на влиянието на дебелината на топлинната изолация на 
външните стени при зимен режим и за още два конструктивни варианта: 

-  вариант 1 – стара дървена дограма с коефициент на топлопреминаване - U = 2,44 
W/m2K и при покрив без топлоизолация; 

 - вариант 2 - стара дървена дограма с коефициент на топлопреминаване U = 2,44 
W/m2K и с положена топлинна изолация на плочата към подпокривното пространство. 
Резултатите отново потвърждават направените досега изводи. 

Заключение 
Изборът на топлоизточник, при съответна дебелина на изолацията на сградата, зависи 

от необходимостта от охлаждане през летния сезон, достъпа до природен газ, сезонната 
термична ефективност на избраната термопомпа и цената на инвестицията. Очевидно, че 
при жилищни сгради с денонощен режим на обитаване, за постигане на санитарно-
хигиенните норми през отоплителния период, най-ефективно е  да се използва 
термопомпена инсталация със сезонна термична ефективност SCOP по-висока от 2, която 
може да се използва и за охлаждане през лятото. При възможност за използване на 
термопомпи с директно изпарение с висока сезонна термична ефективност (SCOP>>2), 
годишната цена на енергията за отопление с термопомпа ще бъде съществено по-ниска от 
тази за отопление на природен газ, тъй като съществено повишение на сезонната термична 
ефективност на газовите котли не може да се очаква. Като фактор в решението за избор на 
топлоизточник ще трябва да се включи и възможността за битово-горещото 
водоснабдяване, което при избор на термопомпа с директно изпарение може да доведе до 
промяна на разхода за електрическа енергия или оскъпяване на инвестицията за 
изграждане на инсталацията, в резултат увеличаване цената на термопомпата.  
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Енергиен и ексергиен анализ на пиролизата на отпадни гуми 
 

Даниела Чакърова, Андрей Андреев 
 

В настоящата статия са направени енергиен и ексергиен анализ на процеса на 
пиролиза на отпадни автомобилни гуми. Използвани са резултатите от проведен 
експеримент - с дискретно количество отпадни гуми при различни условия и публикувани 
в [1]. Отчита се времето за протичанe на процеса и  изменението на основните 
параметри. Отчитат се и основните топлинни потоци. На суровините и продуктите 
от процеса е направен елементен анализ, който дава концентрацията на основните 
химични елементи и въз основа на тях са направени енергиен и eксергиен анализ. 

 
Ключови думи: пиролиза, отпадни автомобилни гуми, ексергиен анализ 

 

Energy and Exergy Analysis of Pyrolysis of Scrap Tire 
 

Daniela Chakyrova, Andrey Andreev 
 

In this paper an energy and exergy analysis of pyrolysis procese of scrap tires is presented. 
The results of experiment - pyrolysis of scrap tire from [1] are used. The time of process and 
change key parameters are taken into account.  The main heat flows are determine. Of staples and 
products of the process is made elemental analysis which gives the concentration of basic 
chemical elements and based on them are made energy and exergy analysis. 

 
Key words: pyrolysis, scrap tire, exergy analysis 
 

Въведение 
Термодинамичният анализ през последните години започва все по- често да се прилага 

при изучаване на термичните процеси на разлагане на различни вещества. Простотата на 
изчислителните алгоритми позволява да се получи информация за състава на системите в 
равновесно състояние, без да са необходими подробни анализи на протичащите процеси, 
но трябва да се отбележи, че не могат да се получат кинетични характеристики и описание 
на топлинните потоци вътре в системите. Въпреки това термодинамичният анализ може да 
даде достатъчно точни данни за системите при пълно или частично  оползотворяване на 
суровините при различни температури и налягания.  

Ексергийният анализ, за разлика от енергийния, включва анализ по Първи и Втори 
принцип на термодинамиката  заедно,  и дава представа не само за количеството на 
енергията, но и за качеството й. По този начин ексергийния анализ дава  по-добра 
представа за използването и управлението на енергийните ресурси и може да се използва 
за оптимизиране на системите. Той може да се приложи на практика за всякакви видове 
конструкции на апарати, в които се реализира процесът пиролиза, като не се отчита 
механизмът, по който протича процеса, кинетиката и спецификата в строeжа на веществата 
подложени на пиролиза. 

Методология 
1. Равновесие на химичните реакции 
Равновесните пресмятания позволяват да се оцени степента на приближение на 

реалните процеси до равновесието на идеалните системи. 
Начините за пресмятане на равновесния състав на реагиращите вещества се основават 

на термодинамичната формулировка на закона за действие на масите или на 
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екстремалните свойства на равновесното състояние. В първия случай се решават системи 
нелинейни алгебрични уравнения, изразяващи отношение на концентрациите на веществата 
в равновесно състояние, а във втория се решава задача, в която се търси екстремум на 
термодинамична функция за съответната система (ентропия или свободна енергия). 

Предимство на екстремалния метод е възможността да се изследват междинните 
равновесия, през които преминава системата и зависят от наложените ограничения на  
материалния и топлинния баланс. 

Екстремалният модел на равновесието при постоянна температура и налягане 
обикновено има следния математичен израз [3]: 

Да се намери: 
     ( )   ∑                                                          (1) 

при следните условия: 
A.x = b 
x ≥ 0 

      
       (

   
 
)          

                
където: 

G(x)- свободната енергия на системата (Енергия на Гибс), J; 
x- количество на компонентите в системата, mol; 
µj – химически потенциал на j-я компонент, J/mol; 
А- брой атоми в молекулата на компонента 
b- количество на химичните елементи, mol; 
σ- сума от концентрациите на газообразните компоненти, mol; 
P- налягане в системата, atm; 
Ngas, Ncond- брой компоненти намиращи се в газова и течна (кондензирала) фаза. 
Класическите термодинамични модели не зависят от вида на материалните и топлинни 

потоци и затова изводите, които могат да се направят, са приложими за всяка технология и 
начин на реализация на процес, свързан с термично разлагане на отпадни  полимери и 
биомаса. 

Пресмятане на термодинамични модели за търсене на оптимални условия, при които да 
се води процес на газификация на твърди горива са представени в много работи. 

Пресмятанията са направени, като целта е била намиране оптимум на калоричността на 
получаваният газ или химичен КПД (степен  на превръщане).  

Координатите на екстремума обикновенно се променят в зависимост  от химичния 
състав, влагата и съдържанието на пепел в суровините. 

Вторият принцип на термодинамиката поставя ограничения относно посоката, в която 
протичат процесите. Може да се каже, че отсъства възможност системата да се движи в 
посока намаляване на ентропията или увеличение на свободната енергия. Това 
ограничение може да се запише в следния вид: при преминаването на системата от точка x1 
в точка x2 без значение от пътя, по който ще премине, винаги се изпълнява условието: 

G(x1) ≥ G(x2).                    (2) 
2. Ексергиен анализ 
В тази точка са разгледани изследвания на процесите на термично разлагане на 

биомаса и отпадни полимери и някои методи за анализ на процеса. 
За определяне състава на получаваните продукти при процесите на термично разлагане 

и да се определят енергийните зависимости на процеса и ефективността на системите, в 
които се реализира са проведени различни изследвания. 

В работата на Prins [13] е направено аналитично енергийно и ексергийно изследване на 
процеса газификация на биомаса чрез въздух и пара. За изследване на процеса се използва  
тройна диаграма въглерод, водород и кислород (С-Н-О). Това е равностранен триъгълник, 
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показващ балансовото отношение между въглерод, водород и кислород (Фиг. 1). В тази 
диаграма трите концентрациите на компонента са взаимно свързани и сумата от тях във 
всяка една точка от триъгълника е константна и е равна на 100%. 

 
Фиг.1 Тройна диаграма СНО представена в [13] 

 
Диаграмата съдържа: А - биомаса, В - биомаса в равновесие с въглерода, С - биомаса в 

равновесие с пара при 500 К на въглеродната граница. 
В триъгълната диаграма има няколко линии, които авторите наричат граници на 

въглеродно отлагане. Над границата на твърдият въглерод съществува твърд въглерод в 
хетерогенно равновесие с газообразни компоненти, а под тази граница присъствието на 
твърд въглерод е минимално. Повечето въглеродни горива са разположени над границата 
на твърдия въглерод. Ако те се намират в равновесие означава, че твърдия въглерод се е 
получил и процесът е приключил. За да се избегне получаването на твърд въглерод и да се 
постигне пълна газификация на суровините, трябва да се добавят кислород и / или водород. 

Тъй като целта на газификацията е да превърне цялото количество въглерод от 
биомасата в газообразна форма, тази тройна диаграма може да помогне да се изобрази 
чрез състава на продуктите в коя област се намират  и какви промени е необходимо да се 
направят на параметрите, от които зависи пълното преврщане на твърдия въглерод в 
газообразен. 

Следващите реакции са свързани  с превъщането на твърдия въглерод в газообразен: 
C + 2H2 = CH4 
C + H2O = CO + H2 
C + CO2 = 2CO 
В своята работа [13} авторът също е изследвал ексергийната ефективност на процеса 

газификация с въздух и пара, като е използвал три различни подхода. 
Първият подход ексергийната ефективност се определя като отношение от сумата на 

ексергиите на газообразните продукти и общата ексергия на вход в процеса. 

   
    

                     
 .         (3) 

Вторият подход разглежда непревърналият се въглерод като потенциално полезен 
продукт, тъй като може да се използва като краен продукт или да се използва отново в 
процес на газификация. При този подход ексергийната ефективност се определя като 
отношение от сумата на ексергиите на получените газове и ексергията на твърдия продукт 
(графит), отнесени към ексергията на входа на процеса, включваща ексергията на 
биомасата и въздуха или съответно на парите. 

   
            

                     
 .         (4) 
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Третият подход, който е използван за определяне на ексергийната ефективност се 
разгледа като рационален. При него се смята, че енергията от  твърдото гориво е пренесена 
в газообразния продукт. Твърдият остатък не се счита за продукт, а се разглежда като 
непревърнато твърдо гориво. Така рационалната ексергийна ефективност може да се 
представи по следния начин:  

   
                 

               
.         (5) 

В [12] е изследвана ефективността на процеса газификация на биомаса с различен 
произход. Разглежда се биомаса от фуражни суровини, дървен материал, растително 
масло, торове, утайки и се прави сравнение с газификацията на въглища. Състава на 
получаваните продукти (горива) е разгледан отново в триъгълна диаграма CHO. За 
продуктите на процеса газификация се смята, че се намират в химично равновесие при 
дадена температура и налягане и за изчисляването им се използва комерсиалния процесен 
симулатор Aspen Plus, на компанията AspenTech. Пресмятанията се правят на база 
минимизиране енергията на Гибс. Приема се, че газообразните продукти напускат 
газификатора, при температура такава каквато е вътре в реактора, условията а адиабатни и 
налягането в системата е атмосферно. 

Енергийната ефективност на процеса е представена като отношение от долните топлини 
на изгаряне на получения газ и биомасата която е подложена на газификация. 

   
      

          
 .         (6) 

Ексергийната ефективност на процеса се представя като отношение от ексергиите на 
полeзните продукти и ексергията на суровините. 

   
               

           
 .        (7) 

Авторите на [12] също показват съществуването на оптимална точка при процеса 
газификация, когато се достига химичното равновесие за продуктите на газафикация. Тази 
оптимална точка се намира на линията на въглерода в тройната диаграма CHO.  

От направения литературен обзор се вижда, че в голяма част от работите свързани с 
изследвания на термичните процеси на разлагане се използват само процесни симулатори. 
Те са удобни за работа и много бързо чрез тях се получават резултати при различни 
условия и технологични схеми. 

Най-често използваните симулатори са на компаниите Aspen Tech и Chemstation.  
Симулационният процес включва три основни етапа. Първия етап изисква създаване на 

технологична схема, като отделните модули се свържат с технологични потоци. Втория етап 
се състои в определяне на химичите компоненти на симулацията и определяне на 
параметрите (температура, налягане, разход и състав на всички потоци). Последният етап е 
получаване на материални, енергийни и ексергийни баланси от  съответния софтуер, като 
се използва последователно-модулен подход за пресмятания. 

Експериментална част 
За да направим ексергиен анализ на пиролизен процес на отпадни полимери, 

направихме експериментална уредба, на която се проведоха редица експерименти при 
различни условия с цел получаване на количествени, качествени и балансови зависимости. 

Лабораторната уредба се състои от пиролизен реактор, топлообменник, резервоар за 
течен продукт и хидрозатвор непозволяващ постъпването на въздух в системата. Поставени 
са термометри за измерване на температурата в различни точки от уредбата, също така и 
пробоотбори за отбиране на проби, на които да се определя състав и концентрация. 

В пиролизния реактор се поставя дискретно количество суровина, която се подлага на 
загряване. Получените пари от разлагането на суровината се охлаждат в топлообменник и 
част от тях кондензират. Течният продукт се събира в резервоар, а некондензиралите газове 
напускат системата преминавайки през хидрозатвор, който не позволява постъпването на 
атмосферен въздух в системата. 
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Фиг.2 Принципна схема на експерименталната уредба 

 

 
Фиг.3 Общ изглед на експерименталната уредба 

 
За нуждите на ексергийния анализ се използват данни, получени от експеримент 

проведен при 500°C. Процесът е проведен и при други условия, но данните и получените 

зависимости са обект на разглеждане в друга публикация. 

 

Фиг.4 Продължителност на експеримента при 500°С 

 
След приключване на експеримента, тегловно са определени количеството на 

полученото пиролизно масло и твърд остатък, а пиролизният газ се  определя балансово.  
От продуктите на процеса са отбрани проби, на които в лаборатория е определен 

елементен състав и концентрации. Елементният състав на пиролизния газ се определя 
също балансово, но за нуждите на ексергийния анализ с газов анализатор са определени 
концентрациите на получените газове. 
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Таблица 1 
Елементен състав и концентрации на суровини и продукти 

  Отпадна гума Пиролизно масло Твърд остатък Пиролизен газ 

  mass% mass, g mol% mass% mass, g mol% mass% mass, g mol% mass% mass, g mol% 

C  85.08 85.08 35.81 87.00 53.94 37.70 90.48 27.14 53.89 72.4 5.792 20.05 

H  9.76 9.76 48.95 10.00 6.20 51.64 3.68 1.10 26.12 13 1.04 42.89 

N 2.93 2.93 14.69 2.00 1.24 10.33 2.71 0.813 19.23 11 0.88 36.29 

S 0.97 0.97 0.15 0.00 0.00 0.00 2.84 0.852 0.63 0 0 0.00 

O 1.26 1.26 0.40 1.00 0.62 0.33 0.29 0.087 0.13 3.67 0.294 0.76 

Общo 100 100 100 100 62 100 100 30 100 100 8 100 

Таблица 2 
Състав на пиролизния газ 

Компонент mass % 

H2 2.08 

CO 34.2 

CO2 27.48 

NO 6.63 

NO2 15.89 

CH4  12.66 

C6H6 1.06 

 
Термодинамичен анализ на реализирания в експеримента процес 
1. Енергиен анализ 
Компонентите на енергийния баланс са представени в таблица 3. 

                                          Таблица 3 
Компоненти на топлинния баланс 

Топлина  
внесена със  
суровината,J 

Топлина на 
подгряване, J 

Топлина 
изнесена с 

продуктите, J 

Топлина  
изнесена с  тв. 

остатък, J 

Топлинни 
загуби, J 

494.629 2.082941.106 895.465 335.358 2.082.106 

 
2. Ексергиeн анализ 
Ексергийният анализ на реални химико-технологични и енергетични системи зависи от 

методиката за определяне на ексергията на материалните потоци в системите. 
Енталпията и ентропията (h и s) на различните вещества и смеси се определя от 

справочната литература [ 2,5,6,]. 
Ексергията на материалните потоци представлява сума от химичната и физична 

ексергии (Е0 и Еph). 
Е= Е0 + Еph .          (8) 

Физичната ексергия за всеки един компонент в системата при съответните условия се 
получава по уравнението:  

    (     )    (     ).        (9) 

Когато обаче се говори за ексергия на горива, основната част е химичната ексергия.  
За много газообразни и течни органични вещества е пресметнато отношението от 

химичната ексергия и горната топлина на изгаряне. Oсреднените стойности на тези 
зависимости са распространени от З. Рант за всички видове газообразни, течни и твърди 
горива и са намерили място в [1,4,5,6]. 

За течни горива в молекулите на които се съдържа повече от един въглероден атом. 
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                    (10) 
където: 

Qв- горна топлина на изгаряне; 
e0 – химична ексергия на горивото. 
За газообразни горива в молекулите на които се съдържа повече от един въглероден 

атом. 

          .         (11) 
За твърди горива с отчитане съдържанието на влага W се предлага: 

     (   ) .         (12) 
С по-голяма точност ексергията на горивата е била пресметната от Я. Шаргут при 

разработването на неговата теория [4]. 
За органични съединения от различни групи са сътавени корелационни уравнения, 

представляващи отношение на химичната ексергия и топлината на изгаряне на влизащите 
елементи в състава на всички горива. 

За твърди технически горива това отношение се представя чрез следното уравнение: 

 
  

  
              

  

  
       

  

  
       

  

  
     (13) 

където: 
 mH, mC, mO, mN са масовите части в горивото на водорода, въглерода, кислорода и 

азота. 
За течни технически горива Я. Шаргут е предложил следното уравнение: 

  

  
              

  

  
       

  

  
       

  

  (        
  
  
)
  .   (14) 

За газообразни горива формулите за пресмятане предложени от Я. Шаргут имат 
следния вид: 

За коксов газ                                                                                                             (15)   

За генераторен газ                                                                                                (16) 
За природен газ                                                                                                     (17) 

От сравнението на представените уравнения се вижда, че няма голяма разлика между 
тях и грешката която ще се получи в зависимост от избор на уравнение по което ще се 
определи химичната ексергия на горивата е приемлива.  

В тази работа определянето на физичната ексергия е направено чрез процесен 
симулатор. Традиционните методи на пресмятане чрез използване на справочна литература 
са много трудоемки и изискват много време и ресурси. Възникват допълнителни проблеми с 
преизчисляването в различни дименсии, т.к. данните в справочниците са представяни през 
различни години и не винаги са в система SI. 

От тази гледна точка използването на процесен симулатор е оправдано и е в голяма 
помощ. Прилагането му обаче за цялостно симулиране на процеса без да се стъпи на 
експериментални данни, в голяма част от случаите води до резултат, който се различава 
много от това което се получава в реална химико-технологична и енергетична система. 
Причината за това е, че неможе да се предвиди влиянието на всички ефекти  върху  процеса 
и неговите продукти. 

Химичната ексергия е определена въз основа на резултатите получени от експеримента 
и посочената методика. 

Резултатите са поместени в Табл.3, където с точки са представени местата (Фиг.2) от 
които са взети проби. 

Ексергийна ефективност 
Определянето на ексергийната ефективност в тази работа е направена общо за целия 

процес и диференцирано по отделни апарати. Освен това е направено диференцирано 
само за физична и химична ексергия. Това позволява да се види къде точно в системата 
има големи загуби на ексергия и къде точно трябва да се насочат усилията за промяна или 
оптимизация така, че да се увеличи ефективността на процеса и да се намалят загубите с 
цел той да бъде по-рентабилен. 
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Таблица 3  
Ексергийни стойности на потоците в системата 

 

 
т.1 т.2 т.3 т.4 т.5 т.6 

 
Отпадна 

гума 
Пиролизен 
газ и пари 

Пиролизен 
газ и пари 

след 
охлаждане 

Пиролизен 
газ 

Пиролизно 
масло 

Въглероден 
остатък 

Маса kg 0.1 0.07 0.07 0.008 0.062 0.03 

Специфичен 
топлинен 

капацитет, Cp 
kJ/kg-K 9.348 - - 1.382 10.848 5.843 

Топлина на 
изгаряне 

kkal/kg 9000 - - 3318 9740 8320 

kJ/kg 37656 - - 13882 40752 34811 

Физична 
ексергия  

Внесена енергия kJ 4999.86 0.00 0 0 0 0 

Изнесена 
Енергия 

kJ 0 0 703.20 0.056 18.6 6 

Отпадна гума kJ 107.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Пиролизен газ kJ 0.00 3.75 0.01 0.01 0.00 0.00 

Пиролизни 
масло/ пари 

kJ 0.00 26.11 5.56 0.00 5.56 0.00 

Въглероден 
остатък 

kJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.17 

Обща физична 
ексергия 

kJ 5106.95 29.86 697.63 0.05 13.04 4.83 

Химична 
ексергия  

Отпадна гума kJ 4066.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Пиролизен газ kJ 0.00 98.24 98.24 98.24 0.00 0.00 

Пиролизни 
масло/ пари 

kJ 0.00 2626.91 761.36 0.00 2626.91 0.00 

Въглероден 
остатък 

kJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1101.36 

Обща химична 
ексергия 

kJ 4066.83 2725.15 859.60 98.24 2626.91 1101.36 

Обща ексергия kJ 9173.77 2755.01 161.97 98.19 2613.87 1096.52 

 
Общ ексергиен КПД на процеса: 

     
           

  
= 43%.         (18) 

Физичен ексергиен КПД на процеса: 

        
                   

    
 = 14% .      (19) 

Химичен ексергиен КПД на процеса: 

        
              

    
 = 94%.        (20) 

Общ ексергиен КПД на пиролизния реактор: 

         
     

  
= 42%.         (21) 

Физичен ексергиен КПД на пиролизния реактор: 

        
     

  
= 0.5%.         (22) 
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Химичен ексергиен КПД на пиролизния реактор: 

        
         

    
= 94%.         (23) 

Изводи и заключение 
От направеният обзор на публикации свързани с термодинамичен анализ на термични 

процеси на разлагане са направени следните изводи: 
Термодинамичните модели, са удобни за описание на термичните процеси на разлагане, 

тъй като не изискват информация за кинетиката и механизма, по който протичат отделните 
етапи. 

Традиционните термодинамични модели позволяват да се изследват системите само в 
равновесно състояние, което в реалността се достига рядко. 

От така получените ексергийни КПД се вижда, че загубите на химична ексергия са 
пренебрежимо малки и може да си позволим да не ги разглеждаме.  

Голям нтерес представляват обаче  загубите на физична ексергия. 
От една страна за да протече процеса е необходимо да се внесе топлина, но от друга 

страна, трябва да се намери начин да се намалят тези загуби. Загубите на физична ексергия 
от пиролизния реактор са много големи и от системата като цяло също. 

В тази ситуация решението на проблема трябва да се търси в три основни направления. 
Традиционно се започва с търсене на решения за подобряване на топлоизолацията, но 

тези решения трябва да бъдат последни и ние няма да ги разглеждаме. 
Първото направление е в посока свързана с подобряване ефективността на реактора. 

Необходимо е да се намери по ефективен начин за внасяне на топлина в системата и 
интензифициране на топлообмена вътре в самият реактор. 

Второто направление е в посока оптимизиране на технологичната схема. За протичане 
на процеса е необходимо внасяне на топлина, но също така е необходимо и да се изнесе 
топлина с цел кондензиране на получените пари. Схемата позволява да бъде организирана 
по такъв  начин, че да бъде използвана получената отпадна топлина. Това може да бъде 
реализирано, чрез съпътстващо оборудване към този процес, необходимо за получаване на 
допълнителни продукти. 

Третото направление е свързано с увеличаване на производителността на 
инсталацията. По този начин с константни загуби ще има по-голяма производителност. В 
тази посока трябва да се мисли когато се решават проблемите от предходните две 
направления.   
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Анализ на възможността за акумулиране на студ при климатизиране на сгради 
на търговски центрове в южен Виетнам 

 
Чан Ван Хънг, Никола Калоянов, Момчил Василев 

 

Една от възможните мерки за спестяване на разходи за енергия в сгради е 
акумулиране на студа, използван в климатични инсталации. Акумулираният студ се 
произвежда в периода на деня когато цената на електричеството е най-ниска, а се 
потребява в часове от върховата зона в денонощието, когато цената на 
електричеството е висока и водоохлаждащите агрегати се изключват. В тази работа 
се анализира акумулирането на студ, като мярка за спестяване на разходи за енергия в 
търговски център, намиращ се в град Хошимин – южен Виетнам. 

 
Ключови думи: акумулиране, студ, климатизация, водоохлаждащ агрегат, спестяване 
 

Analysis of the cold accumulation in air conditioning in buildings of shopping 
centers in southern Vietnam 

 
Tran Van Hung, Nikola Kaloyanov, Momchil Vassilev 

 
One of the possible measures for saving energy costs in buildings is the accumulation of cold, 

used in air conditioning systems. The accumulated cold is produced during the day when the price 
of electricity is lowest, and is consumed at peak times when the cost of electricity is high and 
chillers are off. This paper analyzes the accumulation of cold, as a measure to save energy costs 
in the shopping center, located in Ho Chi Minh City - southern Vietnam  

 
Key words: accumulation, cold, air conditioning, chiller, saving 
 
Увод 
Разходът на енергия за климатизиране на сградите във 

Виетнам заема до 70% от общия разход на енергия за 
сградата. В последните няколко години потреблението на 
електричество и цената му непрекъснато нарастват. От друга 
страна часовото натоварване на електрическата мрежа не е 
равномерно и по тази причина доставчиците на електричест-
во са определили различни цени в различни часове от деня. 

Акумулирането на студ не само намалява разходите за 
климатизиране, но и стабилизира националната електри-
ческа мрежа. Функцията на система за акумулиране на студа 
е съхраняване на енергия чрез фазовото превръщане. 
Студът се произвежда и акумулира през нощта, когато 
цената на електричеството е най-ниска, а необходимостта от 
охлаждане е най-малка и се потребява през деня, в 
периодите когато цената на електричеството е най-висока.  Фиг. 1 Денонощен график на 

  потребление на електричество 
Описание на изследваната сграда 
Изследваната сграда е търговски център SC VivoCity  с обща разгъната площ на 5 етажа 

– 110.000 m2  и 2 подземни етажа с гаражи. Тя е с координати 10°43'47"N, 106°42'11"E и се 
намира е комплекса  Saigon South Pаlace. Сградата е с дължина 215 m и ширина 80 m.  SC 



 

Енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия   287 
 

 
 

VivoCity е мултифункционална сграда с магазини, супермаркети, кино, хранителни 
заведения, забавни и образователни центрове и др. Освен това SC VivoCity  има открит парк 
на покрива. Режимът на работа е от 10:00 до 22:00 ч., през всеки ден от годината. 

 
  

Фиг. 2 Представителната фасада на 

Търговски център SC ViVoCity 
Фиг. 3 Разположение на SC ViVoCity в Saigon 

South Pаlace 
 
Система за производство на студ 
Системата за климатизация на сградата се проектира по нормативната база на Виетнам, 

според която външните климатични параметри на Хошимин са  θ*
e,s= 34,6°C, υ*

e,s= 74%, а 
проектираните параметри на въздуха в помещенията на сградата са θint= 26°C , υint =65%.  

Охладителният товар на сградата се изчислява по метод на Carrier, според който: 

      ∑    ∑                                        (1) 
където : 

∑    – общ явен охладителен товар на сградата; 
∑    – общ латентен охладителен товар на сградната; 
    – охладителен товар от слънчевата радиация през остъклените част; 

    – охладителен товар от топлопреминаване през покрива; 
    – охладителен товар от топлопреминаване през стените; 

    – охладителен товар от топлопреминаване през пода; 
    – охладителен товар от осветителните системи; 

    – охладителен товар от машините; 
        – явен и латентен охладителен товар от хора; 

   ,    – явен и латентен охладителен товар от пресния въздух; 
   ,    – явен и латентен охладителен товар от инфилтрация. 
Общият охладителен товар на сградата, според извършените изчисления е  Q =13 958 

kW. 
Източниците на студ за климатичната инсталация на сградата са четири водоохлаждащи 

агрегати с водно охлаждане (ВОА), всеки от които има мощност на охлаждане – 3 516,85 kW 
(1000 Ton of refrigeration): 

- Производител: DAIKIN; 
- Модел: WME1000DBM3 - Magnetic Bearing Centrifugal Chillers; 
- Хладилен агент R-134A ; 
- Температурата на изходящата вода от изпарителя: 7°C ; 
- Температурата на входящата вода в изпарителя: 12°C ; 
- Температурата на изходящата вода от кондензатора: 36,7°C ; 
- Температурата на входящата вода в кондензатора: 32°C. 

Система за акумулиране на студ 
Има различни технологии за акумулиране на студ и една от тях е технологията на 

Cristopia. Акумулирането на студ се осъществява чрез фазов преход на специални вещества – 
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така наречените фазопревръщащи се вещества. Температурата на фазовия преход е в 
интервала -33°C † 27°C и може да се избира според предназначението и параметрите на 
системата (Табл. 1.). При тази технология се използват капсули, които са отлети в полусфери 
с дебелина на стената 1 mm и пресовани в последствие до получаването на сфера. 
Материалът от които се отливат полусферите е смес от полиолефини, а при получаването на 
сферични капсули, те се запълват с фазопревръщащи се вещества (Фиг. 4). 

 
Фиг. 4 Сферични капсули 

 
Таблица 1 

Характеристики на фазопревръщащи се вещества 

 
 
Описаните сферични капсули изпълват обема на резервоара за акумулиране на студ и 

така се образува системата наречена STL – „STorage of Latent heat“. Резервоарът се 
изработва от стомана или стоманобетон и се изолира с топлинна изолация. Топлобменът 
между  сферичните капсули и елементите на климатичната инсталация се осъществява чрез 
течност, която в настоящата работа е вода. 

 

 
Фиг. 5 Резервоари на Cristopia 
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Режими на работа на STL системата за акумулиране на студ 
- Акумулиране студ в STL системата – извършва се през нощта, когато сградата няма 

нужда от охлаждане (фиг. 6) и цената на електричеството е най-ниска. В този случай 
водоохлаждащите агрегати работят при най-висок хладилен коефициент и студът се 
акумулира при фазовия преход (от течна в твърда фаза) на фазопревръщащите се 
вещества намиращи се в сферичните капсули. 

 

 
Фиг. 6 Акумулиране студ в STL системата 

 
-  Подаване на студ от водоохлаждащите агрегати към климатичните инсталации  –  

осъществява се през дневната зона от денонощието (фиг. 7), когато необходимата 
мощност за охлаждане е по-малка от инсталираната мощност на охлаждане. В този 
работен режим работният флуид не преминава през  STL системата. 
 

 
Фиг. 7 Водоохлаждащите агрегати подават студ към климатични инсталации 

 
-  Отдаване на студ от STL системата – извършва се в часовете от върховата зона в 

денонощието, когато цената на електричеството е висока (фиг. 8). 
 

 
Фиг. 8 Отдаване на студ от STL системата 

 
-  Работа на системата при недостиг на студопроизводство –  STL системата може да се 

използва и когато водоохлаждащите агрегати не произвеждат достатъчно студ или 
някой от агрегатите се повреди (Фиг. 9). 
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Фиг. 9 Работа на системата при недостиг на студопроизводство 

 
Анализ за вариантите за акумулиране на студ 
За определяне на потреблението на електричество се извършват дейности в 3 
етапа: 

 Етап 1: Изчислява се охладителният товар на сградата за всеки час по метода на 
Carrier, с часовите климатичните данни за типичния ден от месеца; 

 Етап 2: Определя се потреблението на електричество чрез изчисляването на хладилния 
коефициент  EER по формула: 

 
(2) 

 
където : 

Q0 - Охладителна мощност на водоохлаждащите агрегати; 
N1 - Електрическа мощност на водоохлаждащите агрегати; 
N2 - Електрическа мощност на помпа за първи циркулационен кръг; 
N3 - Електрическа мощност на помпата за втори циркулационен кръг; 
N4 - Електрическа мощност на вентилатори на водоохлаждащата кула; 
N5 - Електрическа мощност на вентилатори във вентилаторните конвектори и 
климатичните камери; 
N6 - Консумирана мощност на вентилатори за пресен въздух. 

 Етап 3: Оценка и технико-икономически анализ на вариантите.  
Анализът показва, че STL системата акумулира достатъчно количество студ в часове, 

когато цената на електричеството е най-ниска. Това количество има възможност да 
удовлетвори 100% от необходимата енергия за охлаждане в часовете от върховата зона в 
денонощието. 

Изчислява се потребното електричество със STL система и без такава система, за всеки 
час на типичния ден от месеца. Изчислението е валидно за всеки месец от годината. 
Търговският център SC VivoCity работи от 10:00 до 22:00 ч. В таблица 2 и фигура 10 за 
представителния месец май са показани резултати за двата варианта:  

Вариант 1 – водоохлаждащите агрегати започват работа в 10:00 ч. и се изключват след 
21:00 ч. Не се използва STL система;  

Вариант 2 – през часове от нощната зона в денонощието (22:00 † 4:00 ч.) се произвежда 
студ от водоохлаждащите агрегати и се акумулира в STL системата. Отдаването на 
акумулирания студ към консуматорите се осъществява през часове от върховата зона в 
денонощието (10:00 † 11:00 ч. и 17:00 † 20:00 ч.), като през това време водоохлаждащите 
агрегати не работят. 

 
 
 
 
 
 
 

0 2 5 6

1 2 3 4 5 6

  


    

Q N N N
EER

N N N N N N
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Таблица 2 
Потребление на електричество за един типичен ден на месец май при EER=3,96 

Климатизиране без STL система Климатизиране със STL система 

Час 
Необходима 
охладителна 
мощност (kW) 

Електрическа 
мощност за  
ВОА (kW) 

Охладителна 
мощност на  
ВОА (kW) 

Електрическа 
мощност за  
ВОА (kW) 

Акумулиран студ в 
STL системата 

(kWh) 

1 0 0 7 032 1 776 26 767 

2 0 0 7 032 1 776 33 767 

3 0 0 3 516 888 37 423 

4 0 0 1 406 355 38 604 

5 0 0 0 0 38 558 

6 0 0 0 0 38 512 

7 0 0 0 0 38 465 

8 0 0 0 0 38 419 

9 0 0 0 0 38 373 

10 9 771 2 452 0 0 28 616 

11 9 800 2 475 9 800 2 475 28 582 

12 9 773 2 468 9 773 2 468 28 547 

13 9 838 2 484 9 838 2 484 28 513 

14 9 600 2 424 9 600 2 424 28 479 

15 10 060 2 540 10 060 2 540 38 445 

16 9 633 2 432 9 633 2 432 28 411 

17 9 335 2 357 9 335 2 357 28 377 

18 9 183 2 319 0 0 19 159 

19 9 589 2 422 0 0 9 547 

20 9 459 2 389 0 0 76 

21 9 346 2 360 9 346 2 360 0 

22 0 0 0 0 0 

23 0 0 12 742 3 218 12 742 

24 0 0 7 032 1 776 19 759 

Броят работни дни на SC ViVoCity през май е 31 дни. 

 

 
Фиг. 10  Потребление на електричество 
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С климатичните данни за всички месеци са направени часови изчисления за период от 
една година и резултатите са представени в Табл. 3. При инсталирането на STL система 
инвестициите за необходимите водоохлаждащи агрегати е по-ниска. Прилага се 
консервативен подход за оценка, при който инвестициите за ВОА при двата варианта са 
еднакви и затова не се използват в изчисленията. Така разликата в инвестициите за двата 
варианта се дължи основно на STL системата, затова при технико-икономическия анализ се 
използва тази инвестиция. 

Таблица 3 
Технико-икономически анализ на вариантите 

 

Нощна зона 
22:00 † 04:00 

Дневна зона 
  4:00 †   9:00 
11:00 † 17:00 
20:00 † 22:00 

Върхова зона 
  9:00 † 11:00 
17:00 † 20:00 

Общо за 
една 

година 

Цена на електричеството 
(USD/MWh) 

53,14 95,29 165,87  

1. Климатична инсталация без инсталирана STL система 

Потребно електричество 
(МWh/год.)  

5 758,95 3 056,95 8 815,90 

Разходи за енергия 
(USD/год.) 

 548 770,35 507 056,30 
1 055 

826,64 

2. Климатична инсталация с инсталирана STL система 

Потребно електричество 
(МWh/год.) 

3 062,82 5 758,95 
 

8 821,77 

Разходи за енергия 
(USD/год.) 

162 758,25 548 770,35  
711 

528,60 

3. Обобщение 

Икономии за енергия 
(USD/год) 

344 298,04 

Инвестиции за STL 
система, 38 600 kWh 

(USD) 
799 695,07 

Срок на откупуване  
(год.) 

2,32 

 
Заключение 
Анализирана е една възможност за акумулиране на студ в STL система, която да доведе 

но спестяване на разходи за енергия. За климатичните условия на южен Виетнам има 
потенциал за използване на такава система при климатизиране на сграда на търговски 
център. Анализът показа, че за срок от една година се реализират парични спестявания от 
344 298,04 USD. При стойност на инвестициите за STL система 799 695,07 USD, се получава 
срок на откупуване – 2,32 години. 
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Влияние на ориентацията и вътрешните ограждащи елементи на сградата 
върху годишния разход на енергия за охлаждане 

 
Константин Шушулов 

 
Представени са резултати от предварително изследване за установяване на 

влиянието на ориентацията върху разходите за охлаждане в жилищни сгради. Направена 
е и оценка на грешката, която се допуска при пресмятане на сградите като еднозонов 
обект и пренебрегването на мебелното обзавеждане. 

 
Ключови думи: енергия, икономия, конструкция 
 
Influence of orientation and inner envelope of building on annual energy consumption 

for cooling  
 

Konstantin Shushulov 
 

Results of preliminary study to establish the impact of the orientation on cooling costs in 
buildings An assessment of the percentage error that allowed for calculation of the buildings as 
single-zone and disregarding furnishings. 

 
Key words: energy, economy, construction 
 
Увод 
Подобряването на жизнения стандарт на голяма част от българите и търсенето на 

комфорт през лятото е причината за повишаване на разходите на електричество в 
жилищните сгради. В настоящето изследване се представят резултати, които ще спомогнат 
за намирането на оптимален вариант за снижаване на разхода на енергия през лятото в 
сградния фонд. Това най-лесно може да бъде постигнато, ако има синхрон между архитект и 
инженер още на етап проектиране. Направен е и анализ на грешката, която се допуска при 
пресмятане на годишен разход на енергия за сгради, когато обектите се разглеждат като 
еднозонови и се пренебрегват вътрешните ограждащи елементи. В [1] резултатите 
еднозначно доказват, че небесната ориентация при зимен режим води до потенциал от 4-
8%. Разгледани са следните типови жилищни сгради: 

- блок на осем етажа (стени от стоманобетонов панел и плосък покрив); 
- блок на шест етажа (стените са изградени от тухлена зидария и плосък покрив); 
- жилищна кооперация на четири етажа (стените са от плътна тухлена зидария и скатен 

покрив).  
Трите типа сгради са разгледани при съществуващо положение (без топлинна изолация 

на ограждащите елементи) и  с топлинна изолация от 10 cm EPS на стените, а на покривите 
е положена топлинна изолация от 12 cm XPS. Прозорците на трите типа сгради са PVC 
профил.  Остъклението е 50 % от изследваните фасади. Отоплението им е от абонатна 
станция.  

В средата ESP-r [2] са направени модели на жилищните сгради.  
На фиг.1 е показан модел на шестетажен блок и на блок на осем етажа, а на фиг.2 на 

четириетажна жилищна кооперация. 
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Фиг.1 Модели на блокове на шест и осем етажи  в средата ESP-r 

 

 
Фиг.2 Модел на четириетажна жилищна сграда в средата ESP-r 

 
Получени резултати от симулацията 

А. Блок на осем етажа 
В табл.1 са представени резултатите за необходимата енергия при зимен и летен 

режим. Сградата е разделена на следните 10 зони: сутерен, 1-8 етажи и подпокривно 
пространство.  

В таблица 1 се потвърждават резулатите от [1] за зимен режим и се вижда, че 
спестената енергият за охлаждане при по-благоприятната небесна ориентация (север-юг) е 
около 30 %. 
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          Таблица 1 
Потребена енергия за блок на осем етажа (осем зони) 

ориентация Без топлинна изолация С топлинна топлоизолация 

отопление охлаждане отопление охлаждане 

kWh kWh kWh kWh 

изток-запад 237 687 80 696 129 885 91 640 

север-юг 228 913 53 487 121 080 62 893 

 
В таблица 2 са показани резултати при разделяне на сградата на три зони: 

- зона 1 - сутерен; 
- зона 2 – I-ви – VIII-ми етажи; 
- зона 3 – подпокривно пространство. 

          Таблица 2 
Потребена енергия за блок на осем етажа (три зони) 

ориентация 

Без топлинна изолация С топлинна топлоизолация 

отопление охлаждане отопление охлаждане 

kWh kWh kWh kWh 

изток-запад 247 195 74 033 135 438 78 546 

север-юг 241 653 45 419 128 139 48 485 

 
Резултатите от таблица 2 доказват, че пренебрегването на междуетажните плочи, които 

акумулират топлина и при двата режима, води до грешка през лятото около 10%, а през 
зимата 5%.        

Б. Блок на шест етажа 
Резултатите за потребената енергия за зимен и летен режим са представени в табл.3. 

Тук зонирането е следното: 
- сутерен – зона 1; 
- 1-6 етажи – зони 2, 3, 4 , 5 , 6, 7; 
- подпокривно пространство – зона 8. 

На фиг.3 и 4 е представен хода на температурата при различна небесна ориентация. 
 

Таблица 3 
Потребена енергия за зимен и летен режим при 8 зони 

ориентация 

Без топлинна изолация С топлинна топлоизолация 

отопление охлаждане отопление охлаждане 

kWh kWh kWh kWh 

изток-запад 149 886 61 778 100 855 67 208 

север-юг 143 065 38 245 93 783 39 885 

 
Най-благоприятна небесна ориентация е пак север-юг, като потребената енергия за 

летен режим е с около 40 % по-ниска от изток-запад. 
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Фиг.3 Ход на температурата през периода 1.05. до 30.09. изток-запад 

 

 
Фиг.4 Ход на температурата през периода 1.05. до 30.09. север-юг 

 
Изменението на температурата на фиг.4 доказва, че небесната ориентация север-юг е 

най-благоприятна. 
На фиг.5 сградата е разделена на три зони (сутерен, етажи 1-6 и подпокривно 

пространство). В таблица 4 са представени резултатите от симулирането на сградата. 
Резултатите и в този случай потвърждават, че грешката, която се допуска при 

пренебрегване на плочите между етажите е  между 5-10 %. 
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Таблица 4 
Потребена енергия за зимен и летен режим при 3 зони 

ориентация 

Без топлинна изолация С топлинна топлоизолация 

отопление охлаждане отопление охлаждане 

kWh kWh kWh kWh 

изток-запад 155 881 48 138 104 889 52 873 

север-юг 148 788 30 405 97 783 34 485 

 

 
Фиг.5 Модел на блок на шест етажа (три зони) в средата ESP-r 

 
В. Жилищна кооперация на четири етажа 
Резултатите от симулирането за зимен и летен режим са показани в таблица 5.  

  Таблица 5 
Потребена енергия за зимен и летен режим жилищна кооперация 

ориентация 

Без топлинна изолация С топлинна топлоизолация 

отопление охлаждане отопление охлаждане 

kWh kWh kWh kWh 

изток-запад 71 857 25 235 45 930 28 305 

север-юг 67 234 24 828 34 415 26 375 

 
Отново резултатите се потвърждават, както и в предишните две изследвани типови 

сгради. 
 Направено е и изследване на влиянието на всички вътрешни преградни стени и на 

мебелировката върху годишния разход на енергия. За летен режим грешката е над 20%. 
Заключение  
Резултатите от изследването доказват, че при сгради, които се отопляват и охлаждат 

влиянието на небесната ориентация върху потребната топлина е от изключително значение. 
Спестената енергия за летен режим може да достигне до около 40% при разположение на 
дограмата на север и на юг.  
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Според изследването, разглеждането на обектите за летен режим като еднозонови и при 
пренебрегването на мебелировката, получените резултати са с отклонение от реалните с 
над 20%. 
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