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Уважаеми госпожи и господа, 

Скъпи колеги и приятели, 

 
Конференцията ЕМФ`2015 е по-специална с това, че тя носи заряда и 

приповдигнатия оптимистичен дух на 20-годишния юбилей. 
 Основополагащо се оказа решението на факултетния съвет на ЕМФ при 
ТУ-София /в далечната вече 1995г./ за провеждане на ежегодни 
международни научно-технически конференции на Факултета. 
Непосредствените цели бяха съхранение и развитие на научния потенциал на 
ЕМФ в условията на криза. Първата конференция се проведе през есента на 
1996 г. в сградата на ТУ-София /при паметника В. Левски/, а всични останали 
бяха изнесени в к.к. Св. Св. Константин и Елена и гр. Созопол. 
 В настоящия момент ЕМФ е една от най-авторитетните научни 
конференции  спезиализирани в областта на „енергетиката, хидравличната и 
пневматичната техника и текстилната техника”. 
 Тя се явява привлекателно „научно събитие” за редица чуждестранни 
специалисти, преподаватели и учени от БАН и университетите в страната, 
ръководитетели и представители на държавни ведомства /министерства, 
комисии, агенции и др./, ръководители и представители на фирми от бранша 
„енергетика”, „хидравлика” и „текстил”. На конференцията присъстват и 
активно участват в работата на секциите много млади хора – студенти, 
докторанти, асистенти. 
 Дните на конференцията се характеризират с неповторима атмосфера 
на професионализъм, колегиалност, добронамереност и удоволствие. 
 Този дух е в пълно съответствие с мотото на конференцията: 

енергия • екология • комфорт • самочувствие 
 Сърдечни благодарности на всички организатори и участници в 
проведените конференции на ЕМФ! 

Специали благодарности на всички спонсори на конференцията! 
 На добър час на ХХ-та Юбилейна научно-техническа конференция с 
международно участие ЕМФ`2015. 
 
 
Созопол      С уважение: 
Септември 2015     проф. д-р Бончо Бонев 
       проф. д-р Александър Кирий 
       доц. д-р Васил Йорданов  
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Анализ на съвременно състояние на плоски и ососиметрични турбулентните 
струи 

 
Иван Антонов  Ангел Терзиев 

 
Поради тяхното широко практическо приложение, турбулентните струи и по специално 
тези, разпространяващи се в неограничено пространство са обект на засилено 
изучаване още от началото на миналия век. Поради голямото приложение им приложение 
в инженерната практика в настоящата работа особено внимание се отделя на 
ососиметричните и плоски турбулентни струи. 
Направен е критичен преглед на съвременното състояние по отношение на 
експерименталните изследвания в тази област. Наред с това е направен анализ и на 
съвременните методи и средства за числено моделиране на такъв тип течение при 
използване на CFD.    
 
Ключови думи: ососиметрични струи, плоски струи, турбулентност, моделиране, 
експериментални изследвания 
 

Overview and analysis of current state of rectangular and axisymmetric turbulent 
jets 

 
Ivan Antonov  Angel Terziev 

 
Because of their wide practical application, turbulent flows and in particular those distributing in 
unconfined space are subject to extended studying since the beginning of last century. Due to their 
wide application in engineering practice, current paper focuses on the distribution of rectangular 
and axisymmetric turbulent jets.   
Critical review of the current state in terms of the experimental studies in this field is made. 
Furthermore, an analysis of the contemporary methods and tools for numerical modeling of the 
said turbulent jets using CFD is made. 
 
Key words: axisymmetric jets, rectangular jets, turbulence, modeling, experimental study  
 
Въведение 

Понастоящем, в теорията на турбулентните струи с голямо практическо приложение са 
плоските или ососиметрични струи, изтичащи в неподвижна флуидна среда или среда със 
скорост, различна от тази на струята. При движението на турбулентна струя в неподвижна 
флуидна среда (фиг. 1) ясно могат да бъдат разграничени три участъка. Първият участък (I 
у-к) се намира непосредствено на изхода от дюзовото устройство и се състои от две 
области – вътрешна, наречена потенциално ядро (областта, в която се запазват 
параметрите на основното течение (началните параметри на турбулентната струя)) и 
външна, в която става размесване между струята и съпътстващата среда. Във вторият 
участък, наречен още преходен, изчезва ядрото на струята, като се осъществява т. нар. 
„преразпределение“ на скоростта. Този участък е сравнително малък, след което следва т. 
нар. основен участък, в който е ясно разграничим турбулентния характер на течението.    
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Фиг. 1 Разпространение на струя в неподвижна флуидна среда 

Ососиметрични турбулентни струи 
Класическата задача, свързани с изследването на плоски или ососиметрични струи с 

турбулентен характер е била обект на изследване още от 1925 [1]. Редица автори, 
използват изведеното от [2], [3], [4] и [5] при описанието и изследването на турбулентния 
характер на струите. Проблемите, които са били решавани в горните разработки са 
изследване на: граничния слой на плоскопаралелна струя; плоскопаралелна струя, 
изтичаща в много тесен процеп; ососиметрична струя, изтичаща от дюза с много малък 
диаметър.  

В [6] и [7] е показана приложимостта на теорията на Прандтл и са получени съответни 
зависимости за разпределението на параметрите на течението. 

 

 

 

Фиг. 2 Експериментални данни за 
разпределение на скоростта на 

ососиметрична турбулентна струя по 
Trüpel [22] 

Фиг. 3 Експериментални данни за 
разпределението на скоростта в 

граничния слой на ососиметрична 
турбулентна струя по [23] 
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В редица следващи публикации, свързани с експериментални изследвания, опитните 
резултати съвпадат с изследванията проведени по-горе. В други, обаче, се срещат 
значителни разминавания, поради което се поставя под въпрос универсалната хипотеза на 
Прандтл за турбулентните напрежения. 

В [22] за първи път са показани резултати от екскеприментални изследвания при 
изтичане на ососиметрична струя с начална скорост 87m/s. Радиусът на изтичащата струя е 
0,45m. Показани са скоростните профили за различни сечения от началото на струята (фиг. 
2). 

На по-късен етап Абрамович [8] представя полуемпирично решение за изменението на 
дебелината на струята и скоростта по дължина на струята при добро съвпадение с опитните 
данни.      

В последствие в [24] е показан скоростния профил в граничния слой от началния участък 
на ососиметрична турбулентна струя (фиг. 3). Експериментът е проведен при начална 
скорост от 40m/s и диаметър на дюзата 100mm. 

Важни характеристики за развитието и разпространението на турбулентни струи оказват 
влияние степента на турбулентна интензивност на струята. В [24] са посочени 
експериментални данни за пулсационните съставящи на скоростта на турбулентна струя, 
изтичаща в неподвижна флуинда среда с начална скорост 35m/s, температура на струята от 
225oC, число на Рейнолдс 39,3.103. (фиг. 4 а-б) Големината на основния участък x/d=7,5 и 
начален участък x/d=0,25.  

   

 
 

а б 
Фиг. 4 Експериментални данни за разпределение на пулсационните съставящи на 

скоростта за ососиметрична турбулентна струя за а) основен участък, б ) начален участък 
[23] 

 
Съществено влияние върху развитието на осометрични струи, изтичаща през дюзово 

устройство оказват два параметъра - дебелина на загуба на импулс и диаметър на дюзата. 
В близост до изхода на струята устойчивостта на генерираните турбулентни структури 
зависи от стойността на дебелината на загуба на импулс и степента на изменение на 
скоростта (скоростния профил), докато диаметъра на дюзата определя устойчивостта на 
структурите в основното течение [9]. 

В [10] за пръв път е изследвано влиянието на началните условия върху скоростния 
профил на изтичащата струя. Основният извод е, че развитието на турбулентната струя 
зависи основно от началните условия и числото на Рейнолдс. 
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В [11], [12], [13], и [14] е установено, че в случаите, когато числото на Рейнолдс се 
повишава, напречното разпределение на скоростта по продължение на струята се изменя 
много бавно, турбулентната интензивност намалява (по дълъг период на затихване на 
скоростта, респ. по-слабо смесване между струята и околната среда).   

В [15] е установено, че когато на входа е генерирана турбулентна струя, профила на 
средната скорост и турбулентната интензивност не достигат автомоделност по едно и също 
време.  

В [16] са изследвани различни по мащаб ососиметрични турбулентни струи , при което 
се установява, че контурите на скоростта след известно разстояние от входа не зависят от 
диапазона на Рейнолдсовите числа на входа.   

В [17], [18] и [19] са проведени експериментални изследвания, при което е установено, 
че средния скоростен профил и параметрите на разпространение на ососиметрична 
турбулентна струя при високи числа на Рейнолдс не могат да бъдат отнесени към ефекта на 
Рейнолдс.    

Измерване на параметрите на струя, изтичаща от гладка дюза е направено в [20]. 
Измерванията показват, че при гладката дюза развитието на струята се осъществява 
значително по-бързо.  

Критичен преглед на ососиметричните турбулентни струи е направен в [21], включващ 
влиянието на числото на Рейнослд и началните условия на входа върху развитието на 
струята. Направеният преглед представлява поглед върху теоретичните, експериментални и 
изчислителни методи върху ососиметричните методи.   

С напредване на изчислителната техника през последните 20 години фокусът при 
изследване на турбулентни струи е върху численото им изследване. В [24] е посочено 
сравнение между методите при използване на директно числено симулиране (DNS) и 
моделиране посредством използването на едромащабните вихри (LES) относно 
изследването на ососиметрични турбулентни струи. Изследванията се проведени при ниски 
и средни стойности на числото на Рейнолдс (68 000). Резултатите показват добро 
съвпадение с експериментални такива. Основният извод е, че началните условия оказват 
съществено значение при развитието на струята и недефинирани точно могат да доведат до 
големи разлики.  

В [25] е показано числено решение на разпространението на турбулентна струя при 
използване на LES. Представени са в графичен вид информация за турбулентната 
интензивност в смесителния участък, като те са сравнени с експериментални такива [26]. 
Наред с това е посочено, че представения похват за моделиране при използване на LES 
показва добро съвпадение с други числени решения [27] експерименталните изследвания по 
отношение на турбулентната кинетична енергия. Експериментални данни за изменението на 
турбулентната кинетична енергия са представени в [28].  

В [29] е представено числено решение на разпространението на ососиметрична 
турбулентна струя с фокус върху турбулентните характеристики на течението. Численото 
решение показва добро съвпадение с експериментални данни в околност на струята и извън 
нея.  
 
Плоски турбулентни струи 

Най-простия случай на плоска турбулентна струя е случай, при който две струи с по-
висока скорост, обхващат трета, която е със значително по-голяма дебелина и много ниска 
скорост [29]. Течението може да се приеме за симетрично по отношение на оста x и е 
равнинно, понеже е осъществено между успоредни стени. Това е типичен пример за случай 
на локална вентилация.   

По аналогия с описаните по-горе ососиметрични турбулентни струи, вида на 
разпространение на плоските струи изключително зависи от условията, при които се 
разпространява струята.  

В [34] за първи път са показани експериментални данни при разпространението на 
плоска турбулентна струя в неограничена  среда (фиг. 5).   
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В [29] са проведени множествени експериментални изследвания относно 
разпределението на основни параметри при разпространение на плоски турбулентни струи. 
Получена е информация за безизмерните скорости компоненти както в напречно, така и в 
надлъжно направление на струята. Показано е затихването на максималната скорост по 
дължина на струята. На базата на експерименталните данни са изведени зависимости за 
определяне на дебелината и дебита на външния граничен слой. Наблюдава се добро 
съвпадение между получените данни и други експериментални такива.   

 
Фиг. 5 Експериментални данни за разпределение на скоростта за различни сечения от 

началното при плоски турбулентни струи [34] 
 

Предвид огромното приложение на този тип струи, експерименталните изследвания в 
тази област са значителни – Namer [31], Deo et all [32], Sureh [33]. 

Отношението на страните на плоската струя е от съществено значение върху 
развитието на турбулентната струя ([35] [36] и [37]).   

 

 
Фиг. 4 Зони при разпространение на свободна правоъгълна турбулентна струя, Krothapalli et 

al., [30] 
 

В [38], [39], [40], [41] са проведени експериментални изследвания относно 
разпространението на плоски струи (неограничени). Основно са изследвани изменението на 
основните параметри на струята, като затихване на максималната скорост. В допълнение е 
представена информация и за турбулентните характериситки на струята, като турбулентна 
интензивност, радиална скоростна компонента и др.  
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Заключение 
В настоящата работа е проведено детайлен литературен преглед на турбулентните 

струи изтичащи в неограничено пространство. Особено внимание се отделя на 
ососиметрични и плоски турбулентни струи, изтичащи в неограничена неподвижна среда. 
Анализирани са  редица разработки, свързани с експериментални изследвания на такъв тип 
струи, като са посочени предимиствата и недостатъците. Наред с това са показани и 
съвременните методи, използвани при моделиране на плоски и ососиметрични струи. 
Загатнато е влиянието на параметрите, имащи отношение към разпространението на 
турбулентни струи.  

 
Разработката е посветена на 90 годишнината от рождението на проф. Венцеслав 

Маджириски.   
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Orography analysis with respect to wind flow modelling. Wind tunnel modelling 
 

Kiril Mavrov Angel Terziev 
 

Wind farm energy production depends mainly on the strength of the wind at the wind turbine hub 
height. The wind shear distribution depends mainly on the orography of the terrain. When a flow 
passes close to a solid wall with a certain roughness a thin layer with different velocity distribution 
appears.   
The numerical study of the velocity distribution is a complicated issue so in some cases it is 
necessary to be performed experimental studies. Based on the dimensional analysis methodology 
are presented the terms for leading the experimental study, and are described the respective 
limitations. 
 
Key words: orography, open flow; wind tunnel, similarity modelling 
 

Анализ на релефната грапавост на терен върху поведението на ветровия 
поток. Моделиране на течение в аеродинамичен канал 

 
Кирил Мавров  Ангел Терзиев 

 
Енергопроизводството на вятърен парк основно зависи от силата на вятъра на 
височината на хъба на вятърната турбина. Разпределението на скоростта на вятъра 
по височина зависи основно от орографията на терена. При движението на въздушни 
маси върху терен с определена грапавост се формира слой, чиято структура най-вече 
зависи от посочената по-горе орография. 
Численото изследване на скоростното разпределение не е лесна задача, поради което в 
някой от случаите се налага провеждането на експериментални изследвания. Посочени 
са условията при провеждане на такъв тип изследвания според метода на подобието, 
както и са описани съответните ограничения.    
 
Ключови думи: orography, open flow; wind tunnel, similarity modelling 
 
Introduction 

When the fluid moves close to a solid surface, the molecules of the fluid near the solid surface 
attaches to the wall because of the prevailing adhesion forces. This leads to the formation of a 
layer near the surface with properties different from the main flow. The described above layer is 
called boundary layer as the velocity in the boundary layer changes from zero at the solid surface 
to a maximum in the main stream flow. As the boundary layer thickness become graters the 
velocity gradient become smaller and the respective shear stresses decreases. The set of points 
where the shear stresses are no longer enough to drag the slow fluid are called the external border 
of the boundary layer. If only the viscous forces was responsible for the boundary layer then the 
fluid would come at rest. In this case the boundary layer is called laminar boundary layer. Usually 
the shear stresses keep the fluid particles in a constant motion within the separate layers. If they 
are no longer able to hold them in the layers the fluid begins to rotate. In this case the boundary 
layer is called turbulent. 

In the above lines when the wind flow passes near the Earth’s surface it is affected by the 
friction with the terrain artefacts – flat ground, low vegetation, forests, cities, hills etc. In order to 
better understand wind power meteorology three categories of the topography effects should be 
studied. 
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Orography specifics and wind velocity profile modeling 

Surface Roughness 
The phenomenon of surface terrain effects near the ground is expressed as terrain roughness 

of the terrain. Those elements could be flora, urbanized areas, soil and water surfaces. The size of 
those terrain elements determine the roughness of the area. Roughness is parameterized by a 
simple length scale, the roughness length z0 [20]  

 

 
Figure 1 Roughness length [6] 

 
Second category of local effects on wind flow is different kinds of obstacles, like buildings in 

urban area. A more general classification of obstacles can be defined depending on the porosity of 
the obstacles that can be examined from detailed maps. 

 
Terrain Orography 

The term orography can be described as difference in height. This allows the terrain to be 
classified in three general types: flat, hilly and mountainous. 

Flat terrain could be described as the type of terrain that affects the wind flow only with its 
roughness.  

Hilly terrain is described by the presence of slopes that are less steep than 0.3 [18]. Those 
slopes does not have significant effect over the wind speed. Hills, on the other hand, have a 
significant influence on the wind speed. Smooth and not too steep hill could accelerate the wind 
when it reaches the top of the hill. This energy increase is called hill impact.  

 

 
Figure 2 Speed up effect [21] 

 
In more mountainous terrains, the steeper slopes often result in flow separation. Terrains with 

high mountains and steep hills are classified as complex terrains. There the prediction of the wind 
flow is hard and cannot be modelled by linear models. 

The figure below shows the velocity profile in a forest canopy. Due to the internal boundary 
layer effect the logarithmic wind profile is affected by canopy layer. 
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Figure 3 Flow inside and above forest canopy [5] 

 
The urban heat island (UHI) is a phenomena caused by the larger warming of the air above the 

urban area with respect to the countryside. As discussed by Oke (1987) [17] various causes can 
be considered responsible for the heat island existence, and their relative role depend on the sea-
son, the geographic location and the city characteristics. In fair and near calm conditions the UHI 
generates a circulation that is characterized by the rise of warm air above the city and the 
convergence of surface winds from the countryside to the centre of the UHI. In non-stagnating 
weather conditions the UHI and the urban canopy modify the boundary layer characteristics giving 
rise to the Urban Boundary Layer (Fig. 4) and to a plume that is transported downwind outside of 
the city. 

 
Figure 4 Sketch of the urban boundary layer and urban plume for a windy day (a), and night (b) 

(from Stull, 1988, p. 611, fig. 14.22). 
 

Wind flow over a moderate slope could be classified as a flow over complex terrain, that has 
been subject of many studies in the last 20 years. Experimental studies have been performed both 
in real atmosphere and laboratories (e.g: Khurshudyan et al., 1981 [15]; Finnigan et al., 1990 [7]; 
Baskaran et al., 1987 [3], 1991 [4]; Frank et al., 1993 [8]; Walmsley and Taylor, 1996 [22]). 
Jackson and Hunt (1975) [14] and Hunt et al., (1988a [10], 1988b [11]) represent the most 
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influential theoretical works relating to flow over low hills, in neutral and stable conditions, where 
the equations of motion can be linearized.  

The definition of hilly terrain can be topography made by rows of hills and valleys. Over this 
kind of terrain, many of the flow characteristics introduced in the previous paragraphs can be 
retained as still valid, and, if the slope steepness is limited, the linear theory can be considered 
applicable. 

 
Complex topography 

The simplest way to define complex topography is the representation of a mountain. The 
terrain is made by systems of crests and valleys, which are characterized by steep slopes. 
The characteristics of the wind systems depend on the geometry and orientation of the valley. The 
mountain winds can be roughly divided in two classes: slope winds and valley winds. The slope 
winds are produced by buoyancy forces induced by temperature differences between the air 
adjacent to the slope and the ambient air at the same height far from the slope (e.g. over the 
centre of the valley): slope winds blow up-slope during daytime and down-slope during night-time. 
This type of terrain and circulation spans a wide range of scales, from local to sub-synoptic scale. 
On this kind of topography simple assumptions are no more valid and the flow can be described 
only by extensive measurements and/or simulations employing models of proved capability [19].  

The lowest region of the atmosphere, where the flow is affected by the surface friction, is 
known as the planetary or atmospheric boundary layer (ABL). As opposed to small-scale 
laboratory experiments, the flow in the ABL is significantly affected by the rotation of the earth. This 
phenomenon is known as the Coriolis force. 
 

Mean velocity profiles 
 Power law 
The relation between wind speed and height is called the wind profile [23]. The wind speed 

increases with height. The increase in speed is in direct relation to the surface friction, which the 
wind flow is experiencing. Usually when the wind flows over a complex terrain the increase in 
speed is more significant. 

Getting closer to the surface the friction increases. This leads to decrease in speed with 
decrease in height. This change of wind speed and wind direction is called wind shear. [23] 

     
     

      
 
 
  (1) 

where U (z1) and U (z2) are the wind speeds at heights (z1) and (z2); p is the power law exponent, 
which varies with height, surface roughness and stability; for this reason a more realistic 
expression for the wind speed as function of height z can be obtained using the logarithmic wind 
profile. 

 
 Logarithmic law 
The logarithmic law describes the vertical mean velocity profile in the main flow direction in a 

turbulent boundary layer. 
The logarithmic law represents the flow over a uniform surface, and is strictly valid only for 

neutral stability. It is universal for smooth surfaces, and shifted downwards for rough surfaces. The 
logarithmic law can be written in two ways:  
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   (3) 

where κ = 0.41 is von Karman’s constant, z0 is the roughness length, u  the friction velocity, C0 
≈5.2 and ∆U+ = ∆U/u  is called the roughness function. ∆U+ = 0 for smooth surfaces. The 
roughness function increases for rougher surfaces, resulting in a downwards shift in the smooth 
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logarithmic law. The roughness function for sand-grain roughness in a fully rough flow is given by 
(Raupach et al., 1991) 

            
 
           (4) 

Where            and ks is representative for the height of the roughness. 
Depending on the roughness of the surface the zero level could be defined at different heights. 

The zero level is in practise found from wind measurements in the surface layer. It can be defined 
by Zz = z −d0, where z is the height above ground and Zz is the height above the new zero level. d0 
is called displacement height, and is expected to be between 0 and the average height of the 
roughness elements, dependent on the density and shape of the elements. d0 is typically 70−80 % 
of the height of large roughness elements like trees and houses. [19] 

The table 1 below gives an overview of typical terrain types and corresponding roughness 
lengths. 

 
Typical values of the roughness length z0 and the exponent in the power law α for 

various types of terrain (Counihan, 1975 [13]; Arya, 1988 [1]; Freris, 1990 [9]) Table 1 
 

Type of terrain z0 [m] α 
Ice, mud flats 

Calm open sea 
Sand, flat desert 

Off-sea wind in coastal areas 
Snow surface 

Fairy level grass plains  
Farmlands 

Forest and woodland 
Suburb 

City 

10-5 -3.10-5 

10-4 
2.10-4 – 10-3 

10-3 
10-3 – 6.10-3 

6.10-3 – 2.10-2 
2.10-2 – 10-1 

10-1 – 1  
1 - 2 
2 - 4 

 
 

0.10 
 
 
 

0.19 
 
 

0.32 
 
Wind tunnel modeling and analysis 

Wind flow modelling specifics 
Large wind farms are situated on the land with dimensions several kilometres. Accurate 

determination of the energy production of the wind farm is in a relation with proper determination of 
the wind flow over the terrain. The on-site measurements accomplished with tall towers and 
calibrated measuring equipment give information for the wind flow distribution near the 
measurement point. In order to be determined wind parameters at the hub height point of each 
wind turbine either must be carried out a series of on-site measurements or should be 
accomplished numerical study of the flow by using commercial software products. Running series 
of on-site measurements is very expensive procedure. Using CFD tool for analysis of the wind flow 
is also time consuming procedure because of the great size of the wind farm domain. The proper 
selection of the turbulent model during the numerical procedure is also important factor.  

For a small or moderate wind farms with flat or not so complex orography is sometimes 
appropriate to be run tests in a wind tunnel in order to be determine the flow behaviour over the 
terrain. In this case a model of the terrain should be prepared using dimensional analysis 
approach.  

The experimental data can be applied to a full-scale flow when the preliminary selected 
similarity parameters for the model and full scale object are equal. Such parameters can be 
obtained applying non-dimensionalizing procedure of the equations of motion of real fluids. 
Following dimensionless numbers relating to the open flows distribution are [2] (Table 2):    
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Dimensionless numbers applicable for open flows ([2]) Table 2 

 
Type of dimensionless parameter Expression Force relation 

Reynold number (Re)       Inertial/viscous 
Froude number (Fr)       Inertial/gravitational 
Rossby number (Ro)  

    
Advective 

acceleration/Coriolis 
acceleration 

Prandtl number (Pr)  
  

    
  

Viscous diffusive 
rate/thermal 
diffusion rate 

Eckert number (Ec)   

     
 

 
Boundary layer mdeling 

In order to have a greater similarity a boundary layer modelling is needed. For a flat orography 
laminar boundary layer can be modelled easily. For a turbulent boundary layer additional terms 
have to be adopted. The most important from the modelling view point conditions that have to be 
considered are presented in Table 3 [2]. 
   

Dimensionless numbers applicable for boundary layer ([2]) Table 3 
 

Type of dimensionless parameter Expression Nomenclature 
Roughness Reynold number (Re*)            - friction velocity;    – roughness lenght 
Jensen’s length scale criterion        – thickness of the boundary layer 

 
The other constrain is that the model should not cover more than 10-15% of the wind tunnel 

area cross section.  
 
Experimental Equipment (Wind tunnel data) 
 

The existing wind tunnel is from the closed type as the testing area is open type. The overall 
dimensions of the tunnel are approximately 6.5 m long and 3.5 m wide [12] (Figure 5). The work 
area, where the test object is situated, has the size: 1.5 m long and 0.85 m wide. The wind tunnel 
is supplied with air trough axial fan driven by an AC electric motor with adjustable rpm. 

The speed of the motor shaft can be varied smoothly from 300 min-1 (output 13.6 kW) to 1550 
min-1 (output 71.2 kW).  

The generated jet is approximately rectangular with a height of 0.5 m and width 0.75 m. The 
length of the operational area is 1.5 m. The airflow velocity in the work can be precisely adjusted 
(via remote control of the speed of the motor) in the range between 6 m/s to 60 m/s. 
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Figure 5 Wind tunnel at dept. of “Hydroaerodynamics and hydraulic machines” [12] 

 
The provided in [12] experimental study shows that when a small object obscuring 10-20% of 

the net cross area of the wind tunnel is tested a velocity drop in the amount of 10% can be 
expected. The data are provided in Figure 5.  

 

 
Figure 6 Velocity drop at different wind tunnel shading percentage [12] 

 
Conclusion 

Current work focuses on the methodologies for determination of the wind shear over different 
types of orography. It is pointed the usage of the discussed power and logarithmic law for different 
terrain types.  

Some specifics concerning the wind flow modeling in wind tunnel are pointed. Dimensionless 
numbers relevant to wind flow and boundary layer modeling are presented and discussed. Some 
limitations during the process of experimental study that have to be considered are also discussed 
and analyzed.       
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Обзор на съществуващи възобновяеми енергийни източници 
 

В.Макаков 
 
В статията е направен обзор на съществуващи възобновяеми източници с цел 

тяхното обобщаване. За всеки един от разгледаните източници е дадено кратко 
резюме. Най-много е наблегнато на енергията от морски и океански вълни. 

 
Ключови думи: ВЕИ,енергия на морски и океански вълни 
 

Overview of existing renewable energy sources. 
 

V.Makakov 
 

The article gives an overview of existing renewable sources to their aggregation. For each of the 
sources reviewed a brief resume. Most emphasizes the energy of sea and ocean waves. 

 
Key words: renewable energy sources, energy of sea and ocean waves 
 

Изчерпването на залежите от конвенционални източници на енергия, повишаването 
цените на енергоносителите, екологичните замърсявания при изгарянето на изкопаемите 
енергийни ресурси, глобалното затопляне и промените в климата изправят света пред тежка 
енергийна криза. Този все по-осезателен факт води до две логични изходни положения: 

 намаляване на относителното енергийно потребление  
 оползотворяване на енергията от местните възобновяеми енергийни източници 

(ВЕИ).  
Възобновяемата енергия е атрактивна, тъй като произвежда малко или изобщо не 
изхвърля замърсяващи емисии, наличните ресурси се възобновяват и, на практика, 
никога няма да се изчерпят.В категорията възобновяеми енергийни източници се 
включват всички неизкопаеми горива и енергоносители: 

 слънчева енергия; 
 ветрова енергия; 
 енергия на течащи води; 
 геотермална енергия; 
 биомаса за енергийна преработка; 
 енергията на приливите и отливите. 
 енергия на морските и океанските вълни 

Слънчева енергия 
Температурата на слънчевата корона е над 6000°С. Слънчевата енергия е лъчиста 

енергия, произведена в слънцето като резултат от ядрено-съединителни реакции. 
Слънчевото лъчение се характеризира с така наречената "постоянна слънчева константа". 
Част от нея се губи при преминаването на светлинното лъчение през атмосферата. 
Слънчевата енергия се преобразува основно в два вида удобна за използване енергия: 

 Топлинна енергия - системите за добив на топла вода в повечето случаи са 
съставени от два компонента: колектор и водосъдържател (бойлер). Те се делят на 
два класа системи: пасивни и активни, като вторите предават топлината от колектора 
на бойлера активно: с помощта на захранвана с електричество помпа. Системите се 
делят също на сезонни и такива, които функционират целогодишно, тъй като при 
вторите течността в колектора е незамръзваща. Колекторите са плоски / обикновенни 
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или селективни/ и вакуумно тръбни, като всеки вид има предимства и недостатъци. 
При правилно избрана система инвестицията се възвръща за 3 до 5 години.   

 Електрическа енергия – използват се фотоволтаични елементи. Типичният 
фотоелемент се състои от полупроводников слой, в който електроните започват 
своето движение по цялата верига под въздействие на слънчевата енергия. 
Полученият прав ток  се натрупва в акумулатори или се трансформира чрез 
инвертори в променлив ток за битови нужди, а излишният се подава към общата 
електрическа мрежа. Високата цена /3-4 $ за ват/ и ниското КПД /14-18%/ все още е 
пречка за масовото използване на тези системи. През последните години се появяват 
нови технологи, при които тези параметри се подобряват бързо.  Предимства – при 
добиване на топла вода  от слънчева енергия инвестициите са сравнително малки и 
имат бърза възвращаемост. Недостатъци – слънчевата енергия е в зависимост от 
слънчевото греене, а за преобразуване в електричество, слънчевите панели са все 
още скъпи . 

Ветрова енергия 
От столетия насам ние използваме енергията на вятъра. Вятърните мелници са 

имали широко приложение в меленето на зърно и изпомпването на вода. Днес модерните 
им еквиваленти – вятърните турбини – могат да използват вятъра за да създават 
електричество. Вятърните турбини (фиг 1), също като мелниците, се монтират на кула за да 
улавят максимална енергия. На височина над 30 метра те се възползват от по-бързия и по-
малко турбулентен вятър. Турбините улавят енергията на вятъра посредством  лопатки с 
формата на перка. Обикновено 2 или 3 лопатки се монтират на вал и така образуват ротор. 
Лопатката действа като самолетно крило. Когато вятърът духа, от страната по посока на 
вятъра се образува въздушен "джоб" с ниско налягане. След това този "джоб" издърпва 
лопатката към себе си, карайки ротора да се върти. Това се нарича издигане. В 
действителност, силата на издигане е много по-голяма от силата на вятъра в предната част 
на лопатката, наречена челно съпротивление. Комбинацията от издигане и челно 
съпротивление кара ротора да се върти като перка, а валът завърта генератор, който 
произвежда електричество [1],[2]. 
Вятърните турбини могат да се използват както самостоятелно, така и включени към друг 
енергиен източник, например слънчева батерия. 
Основни принципи на действие на вятърните турбини 
Фигурата 1 изобразява основните аеродинамични принципи на действие на въздушна 
турбина с хоризонтална ос.  
Вятърът преминава от двете страни на лопатката. Той се движи по-бързо над по-дългата 
(горната) страна, създавайки зона с по-ниско налягане над лопатката. Разликата в 
наляганията на горната и долната повърхност предизвиква сила, наречена аеродинамично 
издигане. При самолетите тази сила ги издига във въздуха. Но тъй като лопатките се въртят 
в една равнина, силата предизвиква въртене. В добавка към тази сила действа и сила на 
съпротивление, перпендикулярна на нея. Тя пречи на въртенето на ротора. Основна задача 
в дизайна на въздушните турбини е достигането на голямо съотношение между силата на 
издигане и челното съпротивление. Това съотношение може да се изменя с цел 
оптимизиране на изходящата енергия при различни скорости на вятъра. 
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Фиг.1 - Основните аеродинамични принципи на действие на въздушна турбина с 
хоризонтална ос 

 
Геотермалната енергия е алтернативен източник на енергия, въпреки че не притежава 
достатъчно ресурсен потенциал да покрие повече от минимална част от бъдещите 
енергийни нужди. Геотермалната енергия се добива от вътрешната топлина на планетата и 
може да бъде използвана за генерирането на пара, за задвижването на парен двигател. 
Това от друга страна генерира електричество, което е доста полезна форма на енергия. 
Думата геотермална идва от гръцките думи гео(земя) терм(топлина). И така, геотермалната 
енергия е топлина от недрата на Земята. Ние можем да използваме парата и топлата вода 
от недрата на земята за отоплението на сгради или генерирането на електричество. 
Геотермалната енергия е възобновим вид енергия, тъй като водата се възвръща чрез 
дъжда, а топлината е постоянно генерирана в недрата на земната повърхност.Повечето 
геотермални резервоари са дълбоко под земята, без следи които да покажат наличието им 
на повърхността. Геотермалната енергия понякога намира път до повърхността на земята 
под формата на:Вулкани и гейзери (дупки, от които излизат вулканични газове)Минерални 
извори и гейзери. Принципно термопомпата е хладилник, същата техника с обратен принцип 
на работа. Хладилникът изтегля топлина от продуктите, а термопомпата- топлина от среда с 
ниско температурно ниво и я увеличава до по-високо температурно ниво, достатъчно за 
употреба. 
Термопомпата изолзва 75% безплатна слънчева енергия от природна и само 25% ток като 
задвижваща енергия. 

 
Фиг.2. –Принцип на действие на термопомпа 
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В един затворен кръг екологичен хладилен агент последоватено се изпарява, 
сгъстява и втечнява. Покачващото се налягане от този кръговрат води до затопляне на 
хладилната течност. По този начин се получава висока температура, която чрез 
отоплителната система (подова, радиатори, конвектори и др.) е достатъчна за отопление. 
Видове термопомпи: 
1. "Въздушна" - извлича топлинна енергия от околния въздух.  
1.1. модел "въздух-въздух". Състои се от две вентилаторни секции - за външен въздух и за 
вътрешен въздух. Принципът на работа е следният: извлича енергия от външния въздух, 
като я отдава в концентриран вид на вътрешния. Известни са под наименованието 
"климатик". Има два варианта - в един корпус който се вгражда във външна стена или 
"сплит", който се състои от две тела за монтаж от двете страни на стената. Недостатък е 
ниската ефективност (в сравнение с "водните" термопомпи) в режим "отопление" под 0 
градуса на външния въздух,  и в режим "охлаждане" над 25 градуса на външния въздух. 
 1.2. модел "въздух-вода". Състои се от една вентилаторна секция (за външен въздух) и 
воден топлообменник за свързване с вътрешна тръбна инсталация "парно". Принципа на 
работа е следният: извлича енергия от външния въздух, като я отдава в концентриран вид 
на водата движеща се във вътрешната инсталация. Известни са под наименованието 
"чилър с водна секция". Вътрешните тела могат да бъдат както радиатори, така и 
конвектори. Разликата е че конвекторите могат да се ползват и за охлаждане през лятото. 
Имат същият недостатък като термопомпите "въздух-въздух". 

2. "Водна" - извлича топлинна енергия от земята.  
2.1. модел "вода-въздух". Състои се от две секции - воден топлообменник, през който 
преминава вода (или флуид) с температурата на земята и вентилаторна секция за 
вътрешен въздух. Принципа на работа е следният: извлича енергия от земята чрез 
топлообменика, като я отдава в концентриран вид на вътрешния въздух. Монтира се вътре 
в сградата, като чред въздуховоди се разпределя вътрешния въздух. За този модел е 
необходим сондаж (кладенец) или тръбна мрежа вкопана в земята. Недостатък е че в 
градска зона е ограничено мястото за сондаж или кладенец, а за вкопаване на тръбна 
мрежа е необходимо празно място над 500 кв.м. Основен недостатък е, че при движението 
(рециркулацията) на въздухът в сградата през всички помещения, той се смесва.  
 2.2. модел "вода-вода". Състои се от един корпус с вградени два водни топлообменника. 
Един през който преминава вода (или флуид) с температурата на земята и един за 
свързване с вътрешна тръбна инсталация "парно". Монтира се вътре в сградата. Принципа 
на работа е следният: извлича енергия от земята, като я отдава в концентриран вид на 
водата движеща се във вътрешната тръбна инсталация "парно". Вътрешните тела могат 
да бъдат както радиатори или лири, така и конвектори. Разликата е че конвекторите могат 
да се ползват и за охлаждане през лятото. За този модел също е необходим сондаж 
(кладенец) или тръбна мрежа вкопана в земята. Има същият недостатък относно градската 
зона, но ако това е преодолимо - няма по-добро техническо решение за потребителя. 
Преимущество е че през лятото охлаждането на помещенията може да става директно с 
температурата на подпочвената вода без разход на електроенергия за термопомпата.  
Енергия от биомаса 

Биомасата изобщо обхваща всички материали с растителен и животински произход.  
Като източник на енергия тя включва също едно много голямо разнообразие от продукти - 
дървесината и отпадъците от дърводобивната и дървопреработвателна промишленост, 
селскостопанските отпадъци, отпадъците от хранително-вкусовата промишленост, 
животинските торове, както и органичната фракция на градските твърди отпадъци, разделно 
събирания боклук от домакинствата и утайките от пречиствателните станции, а също и 
специално отглежданите т.н. енергийни култури. Тук под биомаса ще разбираме именно 
тази съвкупност от подходящи за използване с цел получаване на енергия материали. 

Биомасата извършва реакция с кислорода, за да отдели топлина и затова може да 
бъде наречена още “биогориво”. В природната среда биомасата в крайна сметка се разпада 
на елементарни молекули с отделянето на топлина, макар и това да се извършва бавно, 
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най-вече в непосредствено близките температури на средата посредством микробен процес 
на естествено разлагане или метаболизъм. Следователно, отделянето на топлина и на 
други продукти при изгарянето на биомасата наподобява естествените природни процеси. 
Ето защо биомасата като източник на енергия може да бъде причислена към 
възобновяемите източници на енергия и по принцип, макар и не винаги на практика, 
използването й не замърсява околната среда. Следователно, биомасата е източник на 
екологично чиста или “зелена” енергия. Това контрастира с енергията от фосилните и 
ядрените източници, които се добиват от находища под земята и в повечето случаи не са 
част от екологичната среда. Често тя е наричана “кафява” енергия, тъй като нейното 
използване винаги води до отделянето на допълнителни материали, които замърсяват 
околната среда. 
Енергия на приливите 

Те са периодичното покачване и спадане на морското равнище, приченени от 
гравитационното въздействие на Слънцето и Луната (тоест от силата, с която двете 
привличат големи маси вода от земната повърхност). Представляват пренасяне на огромно 
колиечство вода в едно и също направление. Те са периодични и предвидими. Въпреки това 
има огромна разлика в големината им в различни точки. При някой брегове разликата между 
прилив и отлив е едва 0,5m , докато на места, разликата може да достигне над 16 m. 
Приливите и отливите са естествен и практически неизчерпаем източник на енергия [3]. 
Овладяване на енергията на приливи и отливи 
Енергията на приливите и отливите си използва за производство на електричество. 
Къде се изграждат Приливни водни електроцентрали? 
На морски/океански залив залив или устие на река, където има приливи с амплитуда над 4 
m. Тези електроцентрали са най-ефективни при голяма амплитуда (разлика в нивото) на 
прилива и отлива, например на река Ранс (Франция), където амплитудата достига до 8,5 m. 
Как работят? 
При прилив водата се събира в специални резервоари. Впоследствие, при отварянето им, 
водният поток задвижва хидравлични турбини, а те – от своя страна – електрически 
генератори (както при ВЕЦ). 
Движението на големи водни маси се извършва периодично под формата на приливи и 
отливи или чрез издигане и спускане (вълново движение на водата), което носи огромна 
енергия. За използване на тази енергия съществуват основно два подхода.  

 Чрез изграждане на брегови електроцентрали оползотворяващи енергията на 
прибойните вълни. Електроцентралите най-често използват водни камери, в които влизат 
морските вълни и периодично повишават водния стълб в камерите. Разликата във 
височините на този стълб се оползотворява енергийно, чрез водни турбина.Този метод е 
известен като технология на Чапман. 
Енергия на морските и океански вълни 
 Мощността, пренасяна от вълните в дълбоки води е пропорционална на квадрата на 
амплитудата на периода. Поради това най-голям интерс предствляват дълговълновите 
вълни ( 10T s ) с голяма амплитуда  2a m . Те позволяват да се отнема от единица 
дължина на гребена средно 50-70kW/m. 
Развитието на вълновата енергетика е свързано със значителни трудности, основните от 
които са: 

1. Вълните са нерегулярни по амлитуда и фаза и посока на движение. Конструирането 
на устройството за ефективно извличане на енергия при широк диапазон на 
вариране на величините е трудно 

2. Винаги съществува вероятност от възникване на екстреманли щормове и урагани с 
образуване на вълни с висока интензивност. Конструкциите на вълновите енергийни 
установки трябва да се установят при тези условия. Обикновенно веднъж на 50 
години възникват вълни с амплитуда, която превишава 10 пъти средната. Те 
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създават 100 пъти по-високи натоварвания на конструкциите, които трябва да 
издържат. 

3. Пиковите стойностти на мощността са присъщи на вълните в дълбоки води, идващи 
от открито море. Поради това възникват трудности по създаването на устройството 
за такива режими обслужването им, стабилизацията в зададено положение, 
предаване на енергията на брега. 

4. Обикновенно периодът на вълните е 5 10T s  , т.е честотата 0,2 0,1f Hz  . 
Достатъчно трудно е да се приспособи това нерегулярно бавно движение към 
генериране на електроенергия с промишлена честота (500 пъти по-висока) 

5. Изборът на устройство за преобразуване на енергия на вълните от всички 
съществуващи съоръжения е сложна задача 

Предимства на вълновата енергия са: 
 Достатъчно голяма концентрация 
 Достъпна за преобразуване 
 Прогнозируема в зависимост от климатичните условия 
 Запазване на потенциала при разпространение на големи разстояния – 

големите вълни по бреговете на Европа се зараждат в центъра на 
Атлантическия океан и дори в Карибския залив. 

Устройства за преобразуване на енергията на вълните – Едновременно с изменение на 
нивото и наклона на повърхността на вълната се изменя кинетичната и потенциалната 
енергия и налягането под вълната. Устройствата преобразуващи енергия на вълните са 
разнообразни в съответстват с характерните величини, които определят работата им. 

 Устройства, следящи профила на вълната [6]. 
Устройството разработено от Стефан Солтер от Единбургския университет е наречено 
„патица“ (фиг.3). Формата му осигурява максимално ефективно извличане на енергия на 
вълните, която навлиза от лявата страна и предизвиква колебателно движение. 
Цилиндричната противоположна страна осигурява липсата на вълна вдясно при 
колебанията на патицата околко остта О. Мощността се отнема от оста на колебателната 
система при условия за минимално отражение. Отражението и пропускането на енергия(5%) 
и поради това устройството е с висока ефективност в широк диапазон на честотата на 
вълните(фиг.4). 

 
Фиг.3 
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Фиг.4 

 
 Колебателен воден стълб 

При постъпване на вълната върху частично потопена куха кула(фиг.5) отворена под 
водата, стълбът течност в кухината се разколебава, предизвиквайки изменение на 
налягането на газа над течността. Кухината може да бъде свързана с атмосферта 
чрез турбина. Потокът може да се регулира, така че да преминава през турбината в 
една и съща посока или да се използва подходяща турбина(напр. на Уелс) [6]. 

 

Фиг.5 
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Моделиране движението и топлообмена при газообразни замърсители на 
околната среда 

 
К.Николов, Р.Величкова, Х.Лиен, И Антонов 

 
При задаване на определени физически предпоставки са изведени основни уравнения 

за движение на газообразни замърсители, разпространяващи се в околната среда. 
Възникващото течение се разглежда като двуфазно, турбулентно и неизотермично. 

Прилага се двуфлуидна схема на течението, при което всяка една от фазите 
притежава собствена скорост, плътност и температура. 

 
Ключови думи: турбулентни течения, околна среда, числено решение 
 

Modeling of movement and heat exchange at gaseous harmful in environment 
 

K.Nikolov, R. Velichkova, H.Lien, I. Antonov 
 

Specifying certain physical prerequisites are derived basic equations for the motion of gaseous 
pollutants spreading into the environment. 

Over rising flows is consider as a turbulent two-phase non-isothermal. It is applying two-fluid scheme of 
the flow, wherein each one phases having their own velocity, density and temperature. 

 
Key words: turbulent flow, environment, numerical solution 
 
Замърсяването на въздуха в България е един от основните фактори за 

влошаването на здравословното състояние на нацията като цяло. С „гордост“ може да 
се отбележи, че поне по този показател сме на първо място в целия Европейски съюз. 
Тъй като в България няма пустини или действащи вулкани, които да генерират прах и 
газови частици във въздуха, то основният фактор е антропогенен. Казано по друг начин 
ние гражданите на страната работим усилено за себеотравянето си. Всичко това 
доказва актуалността на проблема за изследване на разпространението на 
замърсители и търсене възможността за управлението и отстраняването им. 

Физическа интерпретация на явлението. Изхвърлянето на замърсители(прах, 
течни „капки“, аерозоли и пр.) в атмосферата(околната среда) може да се апроксимира 
с вертикално изтичаща неизотермична двуфазна струя. Неизотермичността следва от 
наличието на определена температурна разлика между течението и околната среда, 
което налага отчитане и на архимедовите(подемните) сили. Разбира се съществува 
възможност принуденото вертикално течение на замърсителите да изтича с 
температура близка до тази на средата. За общото решение обаче ще се приеме 
неизотермичен характер на течението. 

Несъмнено струята, носеща замърсители ще бъде двуфазна или трифазна. 
Разглежда се въздушно(газово) течение, което съдържа прахови частици, аерозоли, 
течни капки или комбинация от тях. 

Като вариант, но не като частен случай течението може да се разпространява не 
само като вертикално, а и под някакъв ъгъл  0 90   . В този случай е необходимо да 
се отчита силата от собстевено тегло на частицата. Това налага да се отчете 
големината на частицата или капката, респ. нейното тегло. Трябва да се прецени [1] 
какво е отношението на тази сила в сравнение с аеродинамичната съпротивителна 
сила и инерционните сили и дали те дават съществено отражение на движението. 
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Неизотермичният характер на вертикално разпространяващо се течение, налага 
познаване на подемната(архимедова) сила, която се пресмята по израза:  

 A okdF gdf dx                (1) 

Инерционната сила се определя от началната скорост на изтичане на струята 0u . 
Изтичането може да бъде принудено (под определено начално налягане в обекта, от който 
изтича) или следствие на конвекция (разлика в плътностите в началното сечение). При 
пожари които генерират освен газове и твърди частици и аерозоли скоростта се определя 
по [8]: 

1
5

0 1,9W Q             (2) 
Двуфазният модел на течението: При двуфазни турбулентни течения успешно се 

прилага т.нар. „двуфлуиден модел“ на течението [1],[2]. Съласно този модел всяка фаза се 
разглежда като отделна флуидна среда със съответни скорости, температури и плътности. 
Двете флуидни страни се разпространяват в едно и също пространство и се описват с една 
и съща система диференциални уравнения. Връзката между двете системи са силите на 
междуфазово взаимодействие. Така възприетият модел на взаимно проникващи фази, като 
този феномен, за първи път е описан от руския учен Ландау през 1941г. 

При описанието на течението са налагат следните ограничения: 
-времето за релаксация след удари между частиците е по-малко от това между два 
последователни удари помежду им. 
-в системата за движение на фазата на примесите се приема, че ѝ липсва тензор на 
вътрешните напрежения и не може да се приложи за нея уравнението за състоянието.  

Връзката между двете системи уравнения за движение на фазите са силите на 
междуфазово взаимодействие. Те се записват със знак „-„ в уравненията за 
носещата(газовата) среда, и с „+“ в тези за фазата на примесите. Това означава, че със 
своето количество на движение носещата среда генерира движение на примесите. 
В уравненията се въвежат следните означения: с долен индекс “g” се означават 
параметрите на носещата среда, а с “p” на фазата на примесите. 
Математически модел на течението. Системата уравнения за движение на двете фази са 
следните: 
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 gp RT            …….(10) 
Уравн. 3 и 4 представляват съответно уравнението за непрекъснатост за фазата на 

примесите и газовата фаза. Уравн. 5 е уравнение за промяна на плътността. Уравн. 6 и 7 
представляват уравнения за количество за движение на газовата фаза и фазата на 
примесите, където е отчетено влиянието на подемната сила. Уравн. 8 и 9 са съответно 
уравненията за запазване на енергията за газовата фаза и фазата на примесите и уравн. 10 
представлява уравнението на Клапейрон за състоянието на газа.В уравнения 3÷10 имаме 
следните означения: 

,g pU U  - скорост по ос x съответно на газовата и фазата на примесите, ,g pV V  - скорост по ос 

y съответно на газовта и фазата на примесите; ,g pT T  - температура на газовата фаза и 

фазата на примесите; ,g ph h  - енталпия на газовата фаза и фазата на примесите; ,g p   - 
плътност на газовата фаза и фазата на примесите;   - масова концентрация на частиците 
примеси 2  - плътност на околната среда; ,x yF F  - сили съответно по ос x и y; Q  - пренос на 
топлина между фазите 

Основните сили на междуфазово взаимодействие съгласно [1] са: 
 Съпротивителната сила 

 0.5A R g g p g pf C s g V V V V            (11) 
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Междуфазов топло и масообмен: 
При двуфазни неизотермични турбулентни струи енталпията на газовата фаза и 

примесите се определя с изразите: 

   2 ;g pg g p pp ph c T T h c T         (16) 

където: 
,pg ppc c  - специфичен топлинен капацитет, при постоянно налягане на газовата фаза и 

фазата на примесите 
2, ,g pT T T  - температура на носещата фаза, примесите и околната среда 

В най-общ вид  pgc f T  и  ppc f T  съгласно с [5][6] може да се запише 

   ' ';pg ppc a bT c a bT ; 
където: 

,a b  - постоянни за газовата фаза 
' ',a b  - постоянни за фазата на примесите 
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Съгласно [5] се приема 

 


 
4

0
, /i

p i
i

c KJ kgK           (17) 

където: 
         

 

2 2 2
0 1 2 3

4
4

/ 100; 0,989439; 2,16025.10 ; 1,27838.10 ; 0,305039.10 ;

2,073523.10

T a a a a

a
 

В случая на въздух ~1 /pgc kJ kgK  
При двуфазни неизотермични турбулентни струи топлинното взаимодействие между 

фазите  Q  съгласно [3],[4],[7] се определя по: 

 
 2

6 ,g p
p

NuQ T T kJ
D

          (18) 

където: 
hLNu
k

  - число на Нуселт (безмерен коефициент на топлопредаване-характеризира 

зависимостта между интензивността на топлопредаването и температурното поле в 
граничния слой на потока) 
  - коефициент на топлопроводност 
За числото на Нуселт може да се запише: 

 2 Re Prn m
p tNu C            (19) 

Където: 
Prt  - турбулентно число на Прандтл. В случай 

     4Re 7.10 Pr 0,7; 0,55; 0,33; 0,459p t n m C . 
За коефициента на топлопроводност в общ вид се приема изразът: 

        0; 1 , /f T T W mK          (20) 
Където: 
0  - коефициент на топлопроводност при 00С 
  - постоянна характерна за всяко вещество 
T  - температура(0С) 
В случай с въздух при   020 0,0251 /T C W mK  
Основни уравнения за числено симулиране на неизотермична двуфазна турбулентна 
струя 

След съответна преработка на уравн. (3÷10) се трансформира в следната удобна за 
по-нататъшната числена симулация на поставената задача. 

За оста на симетрия   0y  имаме: 

             
0j j

g g g gy U y V
x y

         (21) 

             
0j j

p p p py U y V
x y

         (22) 

      2
2

g g gj j j j j
g g g g g tg x g

U U U
y U y V y F y gy

x y y y
      

   
          

   (23) 
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             (26) 
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             (27) 
 gp RT             (28) 

 Методи за решение 
Решението на системата уравн. 21÷28 може да се осъществи по два основни метода: 

- Интегрален с трансформация на уравн. 21÷28 в система от интегрални условия, при 
което системата частни диференциални уравнения се преработва в обикновена 

- С използване на метода на крайните разлики 
И при двата метода става въпрос за числена симулация при използване на собствени 

програмни продукта, които са на разположение в катедра “Хидроаеродинамика и 
хидравлични машини“. 

За затваряне на системата уравнения за движение и при двата метода се използват 
подходящи за целта модели на турбулентност[1] 
Заключение 

В настоящата работа са дадени в удобна за по-нататъшни числени симулации основни 
уравнения, моделиращи движение на газови(въздушни) течения, носещи вредности и 
разпространяващи се в околната среда. На тяхната база ще продължи процеса за решаване 
на задачата, при съответен подбор на подходящи начални и гранични условия, валидни за 
конкретния случай. 
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ON THE OCCUPANTS’ PERFORMANCE MEASURED BY A SINGLE-POINT 
ELECTROENCEPHALOGRAPHY  

 
Iskra SIMOVA, Detelin MARKOV, Nushka KEHAYOVA, Peter STANKOV 

 
Abstract: The present paper is a continuation of a series of papers published on the indoor environment 

impact on occupants’ performance and is focused on another possibility of its investigation via single-point 
electroencephalography. A human subject experiment is presented/performed aiming to find if there is a 
relation between of occupants’ performance and the measured brain waves. 

 
OТНОСНО ИЗМЕРВАНЕТО НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА НА ОБИТАТЕЛИТЕ 

ЧРЕЗ ЕДНОТОЧКОВА ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАМА 
 

Искра СИМОВА, Детелин МАРКОВ, Нушка КЕХАЙОВА, Петър СТАНКОВ 

 
Резюме: Настоящата статия е продължение на серия от публикувани статии относно 

влиянието на вътрешната среда върху работоспособността на обитателите и е фокусирана 
върху възможността за оценка на работоспособността посредством едноточкова 
електроенцефалограма. Проведен е експеримент с хора за да се установи дали има връзка между 
работоспособността на обитателите и измерените им мозъчни вълни. 

 

INTRODUCTION 
In the past decades the relation between indoor environmental quality and occupants comfort, 

performance health and well-being is widely studied, [2, 20, 22, 26-30]. However the problem is 
still up-to-date because of its strong economic impact, [6, 17, 24]. 

The psychological and physiological effects of the indoor environmental on occupants are 
usually investigated using different subjective voting scales, physiological tests, neurobehavioral 
tests, etc. From other hand side the signals of well-known channels of human perception: vision, 
skin (touch), olfaction, hearing, taste are finally processed in the brain. There is a very limited 
research on the possibility of using the human brain response via EEG for objective assessment of 
indoor environmental impact on human performance and productivity. Bloch-Salisbury et al. (2000) 
reported that experimental changes in partial pressure of CO2 in arterial blood in humans showed 
no effects on cognitive function or alertness but caused significant changes in EEG power spectra, 
[3]. Lan et al. (2010) monitors the brain wave spectrum via EEG as a part of a study on the effects 
of air temperature on office workers well-being, workload and productivity evaluated with 
subjective ratings, [13]. Nevertheless standard procedure for measuring the brain activity requires 
trained medical personnel due to the need of placement of many electrode sensors on the scalp, a 
procedure that is time consuming.  

Modern technologies have led to development of cheaper and user-friendly products which 
use single electrode EEG hardware. Such technology is NeuroSky MindWaveTM mobile set, which 
is the object of interest in the present study. 
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The aim of the paper is to study the possibilities of objective investigation of human subject 
performance using single-point EEG as a part of the methods when studding the impact of the 
indoor environment on occupants comfort, performance, health, and well-being as a whole.   

 

METHODS 
Approach  
Subjects of the experiment are PhD students and assistant professors in Technical University 

of Sofia. They are exposed to the environment in the specially equipped lab of the Center for 
research and design in human comfort, energy and environment (CERDECEN) at the Technical 
University of Sofia which provides controlled conditions with respect to both thermal environment 
and indoor air quality. The clothing insulation of the subjects is in the interval [0.9, 1] clo no matter 
of the room temperature they are exposed to.  

Each exposure period was set to last 90 minutes in order to simulate regular class duration [8, 
9, 10, 21]. During each exposure period subjects performed regular office work tasks and 
neurobehavioral tests at the beginning and at the end of the period. They reported the mental 
workload at the end of the exposure period. The protocol followed is presented on figure 1 and the 
procedure of the experiment is described with detail elsewhere, [8, 9, 10, 21].  

 
Time tb           te 

Exposure Δτ=90 min 

 Performance tests Regular activities (office work) Performance tests NTLX

 TPT LT MP  TPT LT MP  

 30sec 5min 2min     30sec 5min 2min 1min 
 

Figure 1. Protocol of the experiment 

 
Neurobehavioral tests  
The neurobehavioral tests include tasks that measure arousal level, logical thinking and mental 

performance. The psychological characteristics chosen to be tested and the tests itself are 
described in details and grounded in [21] 

Arousal level is measured by the Tsai-Partington test (TPT). The participants in the 
experiment were asked to connect as much as possible consecutive numbers which are randomly 
distributed on a sheet starting from number 1 in the middle of the sheet to 30. The time allowed is 
30 seconds and important condition for correct settlement of the test is the pen to be in contact 
with the paper during the entire test. 

Logical thinking (LT) of the subjects is assessed by solving mini-Sudoku  puzzles (6x6). The 
occupants have to solve 8 puzzles for totally 300 seconds. The puzzles are chosen to be with 
difficulty level 2 which means 19 empty cells per puzzle or 152 empty cells totally for the entire 
task. 

Occupants’ mental performance (MP) is tested by a math test. The subjects were asked to 
solve as many as possible math addition problems representing addition of five 2-digit numbers 
without zeros. The time allowed for this test is 120 seconds. 

At the end of the exposure period subjects were asked for 1 minute to fill-in the so called 
NASA Task Load Index (NTLX) which is a multi- dimensional rating procedure that provides an 
overall workload score based on a weighted average of rating on six subscales: Mental Demands, 
Physical Demand, Temporal Demands, Own Performance, Effort, and Frustration. However the 
results from this subjective performance test are not discussed in the present paper. 

All neurobehavioral tests are paper based. The timing as well as the order of providing the 
tests was controlled by a moderator. 
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MEASURING INSTRUMENTS 
Occupant’s brain activity 
The Neuro Sky Mind WaveTM is a device that monitors electrical signals generated by the brain 

activity. The device is designed to be placed and worn on the head and consists of a head band, 
ear clip that measures the heart beat and sensor arm which contains the EEG electrode – figure 2. 
The position of the sensor tip/arm is set to satisfy FP1 position on the forehead above the eye (in 
accordance with the American Electroencephalographic Society 10-20 system of electrode 
placement) [1]. The main advantages of the device are: lightweight, inexpensive, unobtrusive and 
simple to operate with.  

Mind Wave device measures and transmits the raw signal of the EEG power spectrum. There 
are two more applications: eSenseTM meter and eSenseTM blink detection. The eSenseTM meter is 
an algorithm that filters the signal and calculates the so called Attention (similar to concentration) 
and Meditation (similar to relaxation) which are directly reported on a relative eSense scale of 1 to 
100. However this application is not used, since its measures are not defined in the 
documentation.  

 

Figure 2. Neuro Sky Mind WaveTM diagram [31] 
 

Although Neuro Sky Mind WaveTM  is a quite new technology launched in 2009 and improved 
in 2012-2013 several research studies conducted with the device can be found. Peters et al. 
(2009) studied the correlation of the gaze tracker outputs and measured attention levels to help for 
understanding the relationship between visual and cognitive attention [19]. Crowley et al. (2010) 
published a study on the human emotional response based on psychological tests (one of which is 
Stroop test) using again NeuroSky MindSet [4]. Guðmundsdóttir (2011) studied the meditation 
output using the Meditation eSence meter of the Mind Wave [7]. Again in 2011 Mostow et al. 
conducted a study on the relation between reading tasks and EEG of children and adults [18]. 
There are also many projects on the association between EEG and driving behavior.  

As a conclusion all the literature found motivated the present research work which aims to find 
if it is possible to perform objective assessment of the occupants’ performance using Neuro Sky 
Mind WaveTM device, i.e. single-point electroencephalography (EEG). 

Physical measurements 
The thermal environment in the field lab was assessed by point measurements at 4 space 

points following the procedure presented by Markov in [15], which fulfils the requirements of the 
international standards ISO 7730:2006 and ISO 7726:1998.  

Assessment of the IAQ in the field lab is performed following the procedure presented by 
Markov in [14] and its categorization is done following the EN 15251:2007 standard. The quality of 
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the indoor air is monitored continuously by a PS33 indoor air quality monitor, which collects data 
for atmospheric pressure, air temperature and relative humidity, as well as CO2 volume fraction, 
[16]. 

For characterization of both acoustic and visual environment in the lab point measurements 
were used. The sound pressure level in the room in dB(A) and the illumination level at a subjects 
work places were measured with a time step of 10 minutes, [16]. 

 
DATA PROCESSING PROCEDURE 
The Mind WaveТМ device outputs a “meditation” and “attention” measures but it is unclear how 

exactly these measures are calculated. This is why for the purpose of the experiment the raw 
voltage signal was recorded and then filtered and analyzed.  

The recorded raw signal can be processed with the data acquisition and processing software 
Neuroskylab provided as a part of the Mind WaveТМ mobile headset. However this software is 
limited and a few changes has been introduced in the data processing procedure. The improved 
procedure used for data analysis of the this study is presented on figure 4. 
 

Figure 4. Data processing procedure
 

The converted signal from Mind WaveTM is finally processed in MS Excel. The recordings of 
the brain waves are in terms of energy, i.e. in μV2 and the sum of the 5 brainwave types, specified 
in Table 1, gives the total brainwaves energy. Then the total energy demand of each completed 
performance (neurobehavioral) test is calculated. The power is described by the energy per 
second - μV2/s.  

 
Table 1. Brain waves frequencies filtered in step 3 of the data processing procedure [7]. 

TYPE OF THE BRAINWAVE FREQUENCY REACTION 
Delta 

0,5Hz ‐ 2,75Hz 
Deep sleep, non‐REM sleep, 

unconsciousness 
Theta 

3,5Hz – 6,75Hz 
Intuition, creativity, memories, 
fantasy, imagination, light sleep 

Low-alpha 7,5Hz – 9,25Hz  Conscious, quiet 

High-alpha 10Hz – 11,75Hz  Relaxed but not sleepy 

Low-beta 
13Hz – 16,75Hz 

Motor and sensory rhythm, 
relaxed but can still focus, 
attention, has coordination 

High-beta 18Hz – 29,75Hz  Alert, excited 

Gamma 31Hz – 49,75Hz  Hyper activity 
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On other hand side the results from the neurobehavioral tests are assessed quantitatively 
(product) and qualitatively (number of errors) at the beginning and at the end of the test period.  

On this basis analyses are made.  
 
INVESTIGATED CASES 
A summary of the investigated cases is presented in Table 2.  

Table 2. Investigated cases. 

  
INDOOR ENVIRONMENT 

Acoustic Atmospheric Thermal Visual  
Control No Almost fully Almost fully Partly 

  

  IAQ     
SPL CO2 RH t illuminance 

dB(A) ppm % oC lux 
1 63 438,3 33,83 27 90 
2 63 450 35,4 27,1 88 
3 63 438,3 33,83 21 90 
4 63 438,3 33,83 26,7 88 

 
RESULTS AND DISCUSSION  
Results from the neurobehavioral tests as well as the final processing of the single-pint EEG 

data are evaluated and analyzed by MS Excel. Comparison between two persons’ brain activity for 
each performance task is shown on figure 5. The presented results correspond to case №3 of 
Table 2 and are referred to the beginning of the time period. 

On the basis of the total power and the power of each recorded brain wave the integrated 
energy per task is calculated for the beginning and the end of the period for each person – figure 
6. 

Figure 7 shows diagram of the brain waves distribution in percentage. The graphs present 
comparison between 2 persons and between percentages of the brainwaves for each performance 
test completed at the beginning and at the end of the exposure (test) period. While the brainwaves 
distribution of person 1 doesn’t change significantly there is a clear tendency to reduce the delta 
waves of person 2 at the end of the exposure period.  

From the other hand side for the described example (case 3) the results from LT and MP tests 
show decrease in the occupants’ productivity and performance as well as decrease in the total 
energy spent for completing the neurobehavioral tests. 
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Figure 5. Brain activity referred to the neurobehavioral tests completed. 

 
 

Task time Energy Power
sec μV2 μV2/sec  

TP 30 38342041 1278068,0 8 lines 4792755,1 μV2/line 3,75 sec/line
LT 300 331965939 1106553,1 132 numbers 2514893,5 μV2/number 2,27 sec/number
MP 120 140590580 1171588,2 81 additions 1735686,2 μV2/operation 1,48 sec/addition

Whole 450 510898560 1135330,1

Beginning of the period
Product Energy consumption Time demand

Task time Energy Power
sec μV2 μV2/sec  

TP 30 14216004 473866,8 10 lines 1421600,4 μV2/line 3,00 sec/line
LT 300 79142485 263808,3 126 numbers 628115,0 μV2/number 2,38 sec/number
MP 120 40117931 334316,1 72 additions 557193,5 μV2/operation 1,67 sec/addition

Whole 450 133476420 296614,3

End of the period
Product Energy consumption Time demand

Figure 6. Energy consumption of one occupant for the beginning and the end of the test period. 
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Figure 7. Percentage of brainwaves referred to the neurobehavioral tests completed for the beginning and 

at the end of a test period
 

The comparison of the energy spent by one occupant to perform particular task at the 
beginning and at the end of the exposure (test) period – figure 8, shows that the brain performance 
at the end of the exposure period is significantly lower than that at the beginning of the period. The 
most energy demanding task for this experimental case is the logical thinking task. Of course the 
results of the individuals depend also on their training and personal experience and interests. 
 

Figure 8. Time intervals distribution of the energy demand of one occupant at the beginning and at 
the end of the exposure period. 

 
CONCLUSION 
Modern technologies offer great opportunities for research and analysis. However the results 

have to be carefully processed and analyzed.  
The results show that the single-point electroencephalography could be used for objective 

assessment of the brain efforts in relative units.  
The data analysis procedure needs to be improved in order to eliminate signal noise when 

processing the raw data. 
Careful planning of the experiment is needed in order to obtain correct associations between 

the indoor environment physical parameters and occupant’s brain performance. 
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On the Calculation of the Plane Radiant Temperature Distribution 
Nushka Kehayova, Detelin Markov 

 
Abstract 
According to the international standards the mean radiant temperature and the radiant temperature 
asymmetry are factors that have to be considered when estimating the thermal comfort. Precise 
evaluating the radiant asymmetry is important, because it may cause people to feel discomfort even 
though their overall thermal sensation is neutral. 
Key words: plane radiant temperature, radiant temperature asymmetry, angle factor, thermal 
comfort 
 

Относно пресмятането на разпределението на посочната температура на облъчване 
Нушка Кехайова, Детелин Марков 

 
Резюме 
Според международните стандарти средната температура на облъчване и асиметрията 
в посочната температура на облъчване са фактори, които служат за оценяване на 
топлинния комфорт в обитаеми помещения.Точното оценяване на асиметрията е от 
голямо значение, защото тя може да предизвика локален топлинен дискомфорт, дори 
цялостното топлинно усещане на обитателя да е неутрално. 
Ключови думи: посочна температура на облъчване, асиметрия на посочната 
температура на облъчване, ъглов фактор, топлинен комфорт. 
 
INTRODUCTION 
 

People have always tried to create a thermally comfortable environment and this is 
reflected in the building traditions around the world. Today, providing such thermally comfortable 
environment is still one of the most important parameters to be considered when creating new 
buildings.  

The term thermal comfort is defined in the ISO 7730 standard as: “That condition of mind 
which expresses satisfaction with the thermal environment”, [1]. But as all people are different, they 
have different perception for thermal comfort. For this reason it is not easy to convert the term into 
physical parameters. Except for the temperature there are also a number of other factors that can 
influence people’s sensitivity such as air quality, light and noise level. The thermal environment is 
studied together with those factors when the comfort of the surroundings is evaluated. 

 
According to the international standards the radiant temperature asymmetry is one of the 

parameters that have to be considered when estimating the thermal comfort, [1], [2], [3] .The 
standards provide guidelines for assessing the thermal comfort based on the mean radiant 
temperature, measured at one point in the space (0.60 cm from the floor), [1]. However, the thermal 
environment, generated by the modern heating or cooling systems, is non-uniform, [4], [5]. If radiant 
temperature asymmetry is present the occupants might experience local discomfort of different parts 
of their bodies as they would be exposed to high or low plane radiant temperatures. According to the 
current standards the radiant temperature asymmetry is calculated from the plane radiant 
temperature, measured in six directions at the occupant’s body center of gravity. This means that 
the radiant temperature discomfort is evaluated, based on measurements at a single point. Since 
local thermal discomfort parameters may affect different parts of the occupant’s body and cause 
dissatisfaction, measuring the plane radiant temperature at a single point might not be enough to 
estimate the effect of radiant temperature distribution on the occupant’s body.  
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Non- uniform environments are difficult to be evaluated due to the fact that there is no 

unique temperature value that can be used to describe the complexity of the generated temperature 
fields indoors, [6]. The thermal sensations created by such environments cannot be accurately 
predicted by a simple whole body thermal sensation model, because the radiant asymmetry might 
affect only portion of the body and cause discomfort even though the whole body thermal sensation 
is neutral, [4], [7], [8].  

 
Assessing the thermal comfort requires special attention to the local thermal discomfort 

parameters. When estimating the indoor climate, it is important to note that the occupant doesn’t feel 
the room temperature, but the amount of energy loss from the body. For this reason, in order to 
measure the indoor thermal climate, those parameters that influence the energy loss from the body 
need to be measured. Those parameters are: air temperature [K], mean radiant temperature [K], air 
velocity [m/s] and relative humidity [%]. The influence of those variables is not equal and mean 
radiant temperature is known to have the greatest impact on the energy loss, [2]. 

 
The goal of this study is to describe and develop a procedure for calculation of plane 

radiant temperature distribution over the human body, based on the occupant’s position and 
orientation in the space. 
 
METHOD 
 

To describe the non- uniformity of thermal radiation the term asymmetry of thermal 
radiation is used. This parameter can be defined as the difference between the plane radiant 
temperatures on the two opposite sides of a small plane element, [1]. 

 
The ISO 7726 standard provides a method for calculating the plane radiant temperature 

and the radiant temperature asymmetry. The plane radiant temperature can be obtained from the 
surface temperatures of the surrounding walls multiplied by the angle factor between the centers of 
two small plane elements: 

         (1) 
where: Tpr – the plane radiant temperature [K], TN – the surface temperature of surface N 

[K], Fp-N – the view factor between the small plane element and surface N. 
 
The angle (view) factor is a geometrical parameter which is a function of the shape, size 

and relative position of the surface with respect to the person. The view factor Fij is defined as the 
fraction of the radiation, diffusively distributed which comes from the surface with area Ai and goes 
to another surface with area Aj,[9], [10], [11]:  

 

F1−2 = 1
A1

∬ cos θ1cosθ2
πS2 dA1dA2𝐴𝐴1𝐴𝐴2

     (2) 

Where: A1, A2 – elementary areas, S -distance between the centers of the areas A1 and 
A2, - angles between S and the normal vectors to the areas 

Based on some assumptions from formula (2) the angle factor can be expressed as: 

𝐹𝐹1−2 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐1𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2
𝜋𝜋𝜋𝜋2 𝐴𝐴2           (3) 

.It has to be known that Fi→j or Fij denotes the fraction of radiation which leaves surface 
i and strikes surface j. It has to be denoted that the radiation that strikes the surface is not necessarily 
absorbed by the surface 

The view factor has the following properties: 

4 4 4 4
1 1 2 2 ...pr p p N p NT T F T F T F     

1 2, 
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 The angle factor ranges between 0 and 1 
 Fij=0 indicates that the considered surfaces doesn’t “see” each other 
 Fij=1 indicates that the surface i completely surrounds the surface j 
 For N number of surfaces we have N2 angle factors as N1-2 is not necessarily equal to 

N2-1 

  the sum of all angle factors should be equal to one  

For developing the procedure for calculation of plane radiant temperature (PRT) the 
numerical computing environment MATLAB was used. When calculating the radiant temperature 
distribution, it will be assumed that all surfaces are isothermal and diffusive and that the medium 
between the surfaces doesn’t absorb or emit radiation The surface of the walls of the space under 
consideration (2 x2 x 2 m ) was divided into square cells with dimensions 5x5 cm. The generated 
grid on the surrounding walls is presented in Figure. 1. 
 

 

Figure 1 Computational grid of the surrounding walls 

 

In the developed program the human body was approximated by a thermal manikin. For 
the purposes of the simulation software the surface of the thermal manikin was scanned and 
presented as a grid of 125 000 logical triangles. The most of those cells are used to represent the 
knees of the manikin, which are wrapped in aluminum foil and have many ridges. For this reason the 
computational grid was simplified by a commercial software to 13 000 number of cells (decreased 
almost 10 times) without loss of significant data. The computational grid of the thermal manikin is 
presented in Figure. 2. The information for the cells on the manikin surface is stored in STL file. 
 

, 0
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N
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i j
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Figure 2 Thermal manikin computational grid 

 
 Information for the coordinates and the temperature at the center of every cell of the 

surrounding walls is stored in ASCII file. The developed program calculated the angle factor between 
the center of every cell of the thermal manikin and the center of each cell of the walls, using surface 
to surface approach. The PRT was calculated as the value of the surrounding temperatures, 
weighted according to the magnitude of the respective angle factor. The flow of radiation energy that 
comes from the six possible directions of the room was obtained separately. 

 
For the purposes of the numerical simulation the scanned thermal manikin was situated 

in a box with dimensions 2 m x 2 m x 2 m. The walls of the box have different surface temperatures, 
presented in Table 1. 
 

Table 1 
Surface temperatures of the surrounding walls 

Wall Temperature oC 
Left 25 
Right 25 
Front 20 
Back 30 
Up 20 
Down 19 

 
As the occupant could be arbitrary oriented in space for developing the computational 

procedure uses two coordinate systems - global and local. The global coordinate system is located 
at the lower left corner of the room and the local one at the body center of gravity of the thermal 
manikin (Figure. 3). The global coordinate system is fixed while the local is mobile. Depending on 
the position and the orientation of the local coordinate system in space the cells related to that system 
have different coordinates with respect to the global one. For this reason a transformation matrix is 
required that to converts the local coordinates into global. 
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Figure 3 Global coordinate system (presented in red) and local coordinate system (presented in 

black) 
It was accepted that the coordinate system denoted by  was the global one 

and the system  was the local. The two coordinate systems had the same orientation 

along the axis the vectors e3 were equal .The two vectors and have arbitrary 
orientation. They define the angle ∝ (from the + direction of the x to the + direction of the x’ axis) 
which is the rotation angle along the  axis. 

The coordinates of the unit vectors  and  can be determined by merging the origins 
of the two coordinate system as shown in Figure. 4 

 

Figure 4 Merging the origins of the two coordinate systems 

  where , depending on the rotation  angle ∝.     (4) 
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If are the coordinates of the arbitrary point M with respect to the local coordinate system and 
the point O’ has coordinates  with respect to the global coordinate system, then the 
transformation matrix will be given by: 

              (5) 

 
RESULTS AND DISCUSSIONS 
 

To confirm the accuracy of the created procedure the values of the angle factors were 
calculated. The sum of the calculated angle factors between every cell of the manikin surface and 
the cells of the surrounding walls were in the range from 0 to 1. The computational cells, which 
belonged to the surface of the manikin concerned of the manikin, had positive view factors while the 
cells that belonged to the opposite surface had zero values. The obtained results comply with the 
main properties and the definition the angle factor, which indicates that the developed procedure 
provided correct output. 

The presented results on Figure 5 and Figure 6 show the distribution of radiation energy 
in terms of temperature that incident on the top, left, right, front and back side of the thermal manikin 
for angle of rotation of the local coordinate system α=70. 

Figure. 5 presents results for the distribution of radiant energy heat flux that incidents on 
the the manikin from the ceiling It can be observed that the distribution of radiant temperature over 
the body of the manikin is non-uniform. The lower back and the shoulders are significantly more 
heated than the upper back and the arms. 
 

 
Figure 5 Flow of radiation energy over the top of the manikin body 
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Figure.6 presents the distribution of radiant temperature over the surface of the manikin 
incident from the left a), right b), front c) and back d) walls. 
 

  
a) Radiation energy distribution over the left 

side of the manikin 
b) Radiation energy distribution over the 

right side of the manikin 

  

c) Radiation energy distribution over the front 
side of the manikin 

d) Radiation energy distribution over the 
back side of the manikin 

Figure 6 Radiant temperature distributions over the surface of unclothed thermal manikin 
 

The temperatures over the manikin surface are within the range of 19 oC to 24 oC. The 
cells that are situated further away from the surrounding walls have lower temperatures compared 
to those that are closer to the walls of the room. That follows from equation 3). 

Due to the non- uniformity of the generated thermal environment in the simulated room, it 
can be observed that the distribution of radiant temperature over the body of the manikin is highly 
non- homogeneous. For the left and the right side of the body (Figure. 6 a) and b)) the radiant 
temperature distribution is identical. That is explained with the fact that the left and the right walls of 
the simulated room have equal temperatures of 25 oC. However, the distribution of radiant 
temperature over the front and the back of the manikin (Figure. 6 c) and d)) is different. For the front 
of the manikin the calculated temperature is on average 20 oC, compared to the back side which has 



Хидроаеродинамика, хидро- и пневмотехника 55

average temperature of 24.5 oC. The difference in the average radiant temperature between the front 
and the back side of the manikin is 4.5 oC, which could lead to discomfort due to asymmetry. From 
the distribution pattern of the radiant energy over the front and the back side it can also be observed 
that the back and the neck of the manikin are exposed to higher radiant temperatures compared to 
the other parts of the body. Combined with the fact that the radiant temperature distribution over the 
front of the body was lower, this indicates that the generated thermal environment in the simulated 
room might be unacceptable for the occupants. 
  
CONCLUSION 
 

The developed computational procedure can be used as a tool for precise evaluation of 
the plane radiant temperature distribution over the human body. The advantage of this approach is 
the accuracy with which the influence of the different room surface temperatures on the human body 
is evaluated. The plane radiant temperature is calculated for 13 000 cells over the surface of the 
human body and this provides detailed information about the local thermal comfort. This makes the 
procedure an useful tool for the cases when non –uniform thermal environments are investigated. A 
disadvantage of the developed model is the long computational time which can reach up to 5 hours. 
The long computational time is result from the large number of cells generated over the surface of 
the body of the thermal manikin and the surrounding walls. Further validation of the numerical 
procedure, based on full scale measurements, is planned. 
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On the Еvaluation of Air Curtains Performance 
 

Emanuil Georgiev, Detelin Markov, Peter Stankov 

The purpose of the presented study based on a computational fluid dynamics model is 
different air curtain schemes under the same operating conditions to be compared. Therefore, 
indexes assessing various air curtain parameters on a tracer gas numerical method are introduced, 
based on which the optimum scheme could be determined.  

Key words: Computational fluid dynamics, air curtains, evaluation indexes, sealing efficiency. 
 

Относно оценката на работата на въздушни завеси 
 

Емануил Георгиев, Детелин Марков, Петър Станков 

 

Целта на представеното изследване е чрез модел, базиращ се на изчислителната 
механика на флуидите да се сравнят при еднакви условия на работа различни схеми на 
въздушни завеси. Въведени са индекси за оценка на различни параметри на въздушни 
завеси, базирани на числен метод на разпространение на маркиращ газ, въз основа на 
които може да се определи оптималната схема. 

Ключови думи: Изчислителна механика на флуидите, въздушни завеси, индекси за 
оценка уплътнителна способност. 

 

Introduction 
In order to insulate two adjacent spaces or a space and an outdoor environment without a 

physical barrier when it’s needed, an air curtain units (ACU) are used [1,2,3]. ACU could be 
mounted inside or outside the protected premises [4]. By the discharge of a horizontal or vertical 
single jet or system of jets with a relatively high velocity (typically around 10-15 m/s), [5], close to 
the opening an invisible barrier is built and insulation is provided. The main objective is the energy 
and mass transfer between the protected place and the opening on which the ACU is mounted to 
be blocked. Thus, a very important parameter for the ACU is its sealing efficiency.  

Problem description 
Typical result - visualization from a computational fluid dynamics (CFD) simulation of a 

protected volume by an ACU is shown on Fig. 1. The protected premise is represented by the 
small volume. In cases of operating ACU a portion of the entrained air is the air supplied from the 
unit itself. The amount of outer air which enters the protected volume could not be easily evaluated 
as it can’t be separated from the air of the jet. 

In order to compare some parameters, to calculate the efficiency of different air curtain 
schemes and to evaluate the amount of outer air which entrains into the protected space, a 
procedure for evaluation based on a tracer gas numerical method is proposed. 



Хидроаеродинамика, хидро- и пневмотехника 57

 
Fig.1. Contours of the velocity magnitude in a plane through the middle of the door in a case of 

a nonworking air curtain unit  

Numerical details 
A computational domain which constitutes of 3 volumes is built on Fluent’s preprocessor 

program Gambit 2.4 – Fig. 2. A small volume with a size of 4x4x4 m3 [HeightxWidthxLength] is 
represented as the protected premise. 4 squares representing ventilation supply grilles with 
dimensions of 0.2x0.2 m2 are equally placed on the ceiling. The center of each square is at 
distance of 0.5 m from the near walls. A velocity inlet of 0.22 m/s is the given boundary condition 
for the supply grilles, providing 2 ACH to the protected space. On the back wall a square with 
dimensions 1x1 m2, representing an exhaust grill, is placed. The center of the square is located 1.5 
m below the ceiling and in the middle of the back wall. The boundary condition set for the exhaust 
grille is a pressure outlet at 0 Pa gauge pressure. All other walls are set as solid walls. An open 
external environment for example a street is simulated by the bigger volume with dimensions of 
8x8x8 m3. The bottom and the wall close to the protected room are set as solid walls again – 
representing a ground and a front building wall. As pressure outlets with a gauge pressure of 0 Pa 
are set the left, right and upper wall of the volume. Thus the air can go out of the computational 
domain freely. The wall on the back side of the domain is set as a pressure inlet at ΔP=15 Pa 
gauge pressure. Consequently a wind with a speed of 4.6 m/s is generated. A door, which 
connects these two volumes, with dimensions of 2x1x0.3 m3 [HeightxWidthxLength] is represented 
by the 3rd volume. On both sides of the doors 2 parallelepipeds are placed. The rectangular boxes 
are with dimensions 0.25x0.25x1 m3 [HeightxWidthxLength], simulating a real ACU. On the top and 
bottom of each box 2 rectangulars, simulating a sucking and a discharge nozzle respectively, with 
dimensions 0.9x0.05 m [LengthxWidth] are located. The nozzles are situated at 0.05 m from the 
closer to the wall edge of the box, representing a real case air curtain device. In cases when the 
inner or outer vertical ACU is not working, the nozzles are defined as walls. 

Totally 7 nozzles, acting as a horizontal ACU, called as well as an “air zipper” are situated on 
the both sides of the door. Each nozzle has a dimension of 0.4x0.08 m2 [LengthxWidth]. The 
nozzles are in-line ordered on two rows. The right column with 4 nozzles is located at 0.04 m from 
the inner wall, and the left line is placed 0.04 m from the outer wall. When working a boundary 
condition - velocity inlet set on 10 m/s for each nozzle is given. In cases when the horizontal ACU 
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is not working, the nozzles are defined as walls. The faces of the 3rd volume, which are in contact 
with the protected premise and the outdoor environment, are defined as interface boundary 
condition. In these 2 volumes, 2 additional faces are built. On the both sides of the door these 
faces are overlapping the faces of the door 2x1 m2 [HeightxWidth] and are defined as interfaces as 
well. This gives the opportunity a non-conformal grid to be built. A total amount of 850 000 
computational cells for a non-uniform block-structured non-conformal grid for the whole domain are 
used – Fig. 3. 

 

 
     Fig. 2. Computational domain 

 
Fig. 3. A non-uniform block-structured non-conformal computational grid 

A standard k-ɛ model with a pressure based solver at a steady state condition together with a 
first order upwind discretization scheme were used. 

A total amount of 6 different ACU schemes were investigated. All cases were performed under 
isothermal conditions at 296,3 K. The case used as a reference case is the case with a non-
working ACU and a non-working ventilation system - representing the worst case scenario. After 
the reference case, schemes with a working ACU inside the protected premise, outside the 
protected premise, both outside and inside the protected premise, horizontal ACU and only a 



Хидроаеродинамика, хидро- и пневмотехника 59

working ventilation system (WVS) without an ACU were performed. In case of a working horizontal 
ACU with velocity inlets set on 10 m/s, a total mass flow rate of 2.68 kg/s is calculated to be used. 
In order the mass flow rate to be equal for all scenarios the boundary condition for the inside and 
outside mounted ACU is set to be 2.68 kg/s at the discharge nozzles. In the situation when both of 
the air curtain devices are working the boundary condition is set as a mass flow rate of 1.34 kg/s 
per each ACU. 

In order the proposed numerical tracer gas evaluation procedure to be used, the air in the 
computational domain is presented as a mixture of gases – air together with a tracer gas - Nitrous 
oxide (N2O). On the pressure inlet of the volume, representing the outdoor environment, a 
concentration level of the Nitrous oxide is set on 0.1 kg/kg. The concentration level of N2O on the 
inlet(s) of the ACU(s) and the inlets of the ventilation system is set to zero.  

For the reference case, the mass of the tracer gas (N2O) that has entered the protected space 
(that is the maximum possible mass of N2O in the space) is found as a total mass-weighted 
integral over the volume of the protected zone. That mass is used as a reference mass of N2O 
(𝑚𝑚𝑁𝑁2𝑂𝑂𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟). 

For the evaluation of the sealing efficiency and the efficiency of different parameters of an ACU for 
various cases, four indexes are introduced.  

The absolute efficiency of an air curtain unit is defined as ∆𝑚𝑚𝑁𝑁2𝑂𝑂𝑖𝑖 , given by Equation (1), 
where 𝑚𝑚𝑁𝑁2𝑂𝑂𝑖𝑖 , is the mass of N2O for the particular case that has entered the protected premises. 
Hence the mass of the stopped by the ACU tracer gas is shown by the index in kilograms. 

∆𝑚𝑚𝑁𝑁2𝑂𝑂𝑖𝑖 =  𝑚𝑚𝑁𝑁2𝑂𝑂𝑖𝑖 − 𝑚𝑚𝑁𝑁2𝑂𝑂𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟, 𝑘𝑘𝑘𝑘         (1) 

The efficiency of utilization of the flow rate of ACU is the second index, given by Equation (2), 
where �̇�𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑖𝑖  is the mass flow rate of the device for the particular case. The ratio of stopped mass 
of gas according to the clean air supplied from the ACU is evaluated by the index. 

𝜂𝜂𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = ∆𝑚𝑚𝑁𝑁2𝑂𝑂𝑖𝑖
�̇�𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑖𝑖

, 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑠𝑠

          (2) 

The efficiency of utilization of the impulse of ACU is the 3rd introduced index - equation (3), where 
Vi and mi are the velocity of the jet of the ACU in m/s and total mass flow rate of all jets in kg/s. 
Thus the ratio of the stopped from the ACU mass of gas according to the impulse of the ACU’s jet 
is given by the index. 

𝜂𝜂𝐼𝐼𝑚𝑚𝐼𝐼 = ∆𝑚𝑚𝑁𝑁2𝑂𝑂𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑖𝑖̇ 𝑉𝑉𝑖𝑖

, 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑁𝑁            (3) 

 

Sealing efficiency of an ACU is the last index used for evaluation of ACU performance - equation 4: 

𝜂𝜂𝑆𝑆𝑆𝑆 =
𝑚𝑚𝑁𝑁2𝑂𝑂𝑖𝑖−𝑚𝑚𝑁𝑁2𝑂𝑂𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑚𝑚𝑁𝑁2𝑂𝑂𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
;         (4) 

Results and discussion 
On Fig. 4. the concentration of N2O tracer gas for the reference case is given. As non of the 

ventilation system or an air curtain device is working the concentration level is the same 
everywhere. The calculated mass of the entrained tracer gas into the protected space is 7.89 kg.  
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Fig. 4. Mass fraction of N2O tracer gas in a case of non working air curtain unit and ventilation 

system – reference case 

The concentation of Nitrous oxide in case when only the ventilation system is working is shown on 
Fig. 5. A slight difference in the concentration level in the protected premise could be observed, 
showing that in this case the ventilation system without ACU has a very small sealing effect.  

 
Fig. 5. Mass fraction of N2O tracer gas in a case of non working air curtain unit and a working 

ventilation system. 

On Fig. 6. and Fig. 7., vizualizations of a working vertical ACU mounted outside and inside are 
shown. No difference in the concentration level, respectively in the sealing efficiency could be 
established from the pictures.   
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Fig. 6. Mass fraction of N2O tracer gas in a case of a working vertical air curtain (outside) 

together wih a ventilation system. 

 
Fig. 7. Mass fraction of N2O tracer gas in a case of a working vertical air curtain unit (inside) 

together with a ventilation system. 

On Fig. 8 the concentration level of N2O when both of the ACU mounted inside and outside the 
proteceted place are working is presented. A slight improvent in the sealing efficiency is observed. 
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Fig. 8. Mass fraction of N2O tracer gas in a case of a working vertical air curtain units (outside 

and inside) together with a ventilation system.  

Visibly, the best from all presented cases is the scheme, when the horizontal ACU is working – 
Fig. 9.  

 
Fig. 9. Mass fraction of N2O tracer gas in a case of a working horizontal air curtain unit 

together with a ventilation system.  

A quantification of the concentration level could not be given from the figures. In order an 
assesment of the different cases to be provided, the evaluation idexes are calculated for each case 
and presented in Table 1.  
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Table 1. Results of the simulated cases  

 
Conclusion 
A possibility for evaluation of the sealing efficiency and the efficiency of different parameters of 

operating air curtain units is given by the proposed tracer gas numerical method. A visual 
comparison between different working ACU schemes could be done. The amount of the entrained 
air to the protected premises could be found. The horizontal ACU scheme, working at 10 m/s is 
found to be the best compared to the other presented cases.   
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HorizontalACU 2,16 10 2,68 26,800 -5,73 -2,138 -0,214 -0,726
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 Input parameters for development of pneumatic system, for simulating the 
breathing cycle of human occupants in indoor environment  

 
Martin Ivanov, Dimitar Staykov, Emanuil Georgiev  

 
 Abstract:  
 

        This paper presents the input parameters, required to develop a pneumatic system, which 
simulates the breathing process in humans. The proposed system could be used for analysis and 
assessment of indoor environment parameters. In particular, this system is in addition to the 
thermal manikins’ functionality. These thermal manikins represent modern, highly complex tools 
used to evaluate the thermal comfort of occupants in enclosed environment, as well as for 
analyses of the indoor air quality perception.  
      The presented work is part of the activities under a "Perspective leaders" project, supported by 
“НИС” at TU-Sofia, with Contract № 151ПР0002-02, entitled: "Schematic solution for development 
of pneumatic system, for simulating the breathing cycle of human occupants in indoor 
environment".  
       
       Key words: indoor environment, indoor air quality, thermal manikins, experimental studies, breathing 
cycle  
             

Входни параметри за създаване на пневматична система, симулираща 
процесът на дишане при хората, обитатели на затворени помещения  

 
Мартин Иванов, Димитър Стайков, Емануил Георгиев  

 
Резюме:  

 
        Настоящата публикация представя входните параметри, необходими за създаване на 
пневматична система, симулираща процесът на дишане при хората. Предложената система 
намира приложение при анализът и оценката на параметрите на микроклимата в затворените 
помещения. В частност, тази система е допълнение към високотехнологичните топлинни 
манекени, които представляват модерни инструменти, използвани за оценка на топлинния 
комфорт и усещането за качество на въздуха при обитателите на затворени помещения. 
       Представената работа е част от дейностите по проект към НИС на ТУ-София, финансиран 
по направление „Перспективни ръководители“, с Договор № 151ПР0002-02, на тема: „Схемно 
решение за създаване на пневматична система, симулираща процесът на дишане при хората, 
обитатели на затворени помещения“.     
 
        Ключови думи: затворена климатична среда, качество на въздуха в затворените помещения, 
топлинни манекени, експериментални изследвания, дихателен цикъл  
 
 
      Introduction:   

 
      Through the past years, the “World Health Organization” reveals that, in the modern society in 
the developed countries, people spend more than 90% of their lifetime indoors. In numerous 
scientific studies worldwide, it has been proven that all indoor environment parameters have 
significant influence over the occupants’ health, comfort, productivity and performance [2, 6, 7]. 
That is why all the experimental studies in this area, conducted in laboratory or in filed conditions, 
have an extensive impact in improving the quality of life of people and the degree of their 
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productivity and performance. And nowadays, the thermal manikins have very important place in 
these research studies [6, 7]. Considered as a distinctive complex research tools, the development 
of their functionality has particular importance for the entire field of environmental engineering 
science.  
      The thermal manikins represent accurate models of the human body, and are designed for 
analysis and assessment of the indoor environment parameters. Also, they are used to study the 
free convection flow around the human body, in different conditions, without unnecessary exposure 
risk to the human occupants themselves. Thermal manikins are actually quite expensive 
measurement equipment, capable of simulating various processes related to human physiology. 
They can be equipped with additional devices that mimic human activities such as breathing, 
sweating, sneezing, coughing and others. But the experience with the recently developed 
breathing thermal manikins show that breathing functionality is quite an expensive and inflexible 
system and there is a need for further research and optimization in this area. 
      Historically, some of the first thermal manikins were developed by the US Army in the 1940s, 
and had a single thermal zone without any additional functions. But today's manikins are often 
made of over 30 individually controlled thermal zones simulating the physiology of the individual 
human body parts, like arms, hands, fingers, feet, etc. [6]. In most of them, each zone contains a 
heating element and temperature sensors inside the "skin" of the manikin. This allows the control 
software to precisely heat the manikin body parts and to reach the normal temperature of the 
human body, depending on the simulated activity [8,9]. 
      On the other hand, all the additional functionalities, such as simulating breathing, sweating, 
sneezing and coughing, are complex systems external to the body of the manikins. Usually, the 
linking of the "nose" and the "mouth" of the manikins with these systems is implemented by 
multiple rubber hoses and extra wiring. This, and the very fact that the “breathing” system is 
outside the body of the manikin, significantly complicates the operation with these measurement 
devices [3,7]. On Figure 1 it is shown the breathing thermal manikin, owned by the International 
Center of Indoor Environment and Energy (ICIEE) at Denmark Technical University (DTU). On the 
right side of the picture, it is shown the breathing system, also called “artificial lungs”. Obviously, 
the system is quite large and heavy, and causes significant effort within the operation work.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Breathing thermal manikin, owned by ICIEE at Denmark Technical University  
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      All this shows that, there exist a need for development of a breathing simulation system, 
compact enough for implementation inside the body of a standard thermal manikin. This need 
determines the purpose of the presented work in the paper.  
 
       Project objective:   
 
       The global objective of the presented project is to develop schematic solution for compact 
pneumatic system, which simulates the breathing cycle of human occupants in indoor environment.  
This system should be suitable for implementation as additional functionality in standard thermal 
manikins. In addition to the aim, the following tasks are defined:       
       1. Conducting a thorough review of the existing research literature, in order to point out and 
analyze the parameters, connected with the respiratory cycle in humans, from a physiological point 
of view.  
       2. Review of the existing research information, about the general design of the thermal 
manikins, including the overall geometrical dimensions and functionalities.  
       3. Development of schematic solution for pneumatic system, simulating with high precision the 
respiratory cycle in humans.    
       4. Optimization of the established schematic design, in order to implement the developed 
pneumatic system, as additional functionality inside thermal manikin body.  
       5. Development of precise 3D model of the proposed pneumatic system, as well as flexible 
and easily accessible database with the designing information.  
       The presented paper concerns mostly the results from tasks 1 and 2. The results from the rest 
of the implemented tasks will be presented elsewhere.  
       
       Human respiratory system: 
 
       Basically, the function of the human respiratory (breathing) system is to get oxygen into the 
human body and to take out waste gases [10]. The function itself is called respiration (breathing), 
and it is vital function of all living organisms. Respiration occurs at two different levels. The first one 
is at the level of the cell. There, in the mitochondria of Eukaryotic cells, aerobic respiration needs 
O2 to break down glucose. In this way CO2 and water are released, and also large amounts of 
adenosine three phosphate (ATP) is produced. This process is known as cellular respiration. The 
other level is in the level of the organism. The living organism must get O2 into its cells and get CO2 
out. This process is known as external respiration, because the exchange of gases takes place 
with the external environment [10].  
       The human respiratory system is a group of organs working together to ensure the exchange 
of O2 and CO2 with the external environment. The system includes the nose, nasal cavity, pharynx, 
larynx, trachea, bronchi, bronchioles, and alveoli. The last two organs together are forming the 
lungs. The respiratory system is divided into upper and lower respiratory tracts. The upper 
respiratory tract comprises all structures before the lungs, and the lower respiratory tract consists 
of the lungs themselves and the structures within them.  
        In normal breathing process, the air enters the human body through the nose or through the 
mouth. The air entering the nose passes into the nasal cavity, which is richly supplied with arteries, 
veins, and capillaries. After that, the air goes into the pharynx. The pharynx is the back of the 
mouth and serves as a passageway for both air and food or drinks. When food or drinks are 
swallowed, a flap of cartilage, called the epiglottis, presses down and covers the opening to the air 
passage. From the pharynx, the air moves through the larynx and into the trachea which leads 
directly into the lungs. 
       All these passageways provide the connection between the outside air and the human lungs. 
That is why, these passageways should filter out dust particles, smoke, bacteria, and a huge 
variety of other contaminants found in the air. They also provide heating and humidifying of the 
inhaled air.  
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Figure 2. Basic diagram of the human respiratory system  
 
     The lungs are basically the organs, which provide the gas exchange between the atmospheric 
air and the blood. The right lung consists of three lobes, and is slightly larger than the left lung. The 
left lug has two lobes, but the extra space in the human chest is taken up by the heart. The lungs 
are situated inside the thoracic cavity, surrounded by the rib-cage and the diaphragm. There are 
also two pleural membranes, which are lining the entire cavity and encase the lungs.  
      All the mentioned components of the human respiratory system are shown schematically on 
Figure 2.  
 
      Human breathing cycle mechanism: 
 
       Breathing is considered to be the movement of air into and out of the lungs. Healthy adult 
human beings normally breathe 10 to 15 times per minute, depending on the activity level. Children 
breathe between 18 and 20 times per minute. During hard exercise, a professional athlete could 
breathe over 50 times per minute.  
       Each breathing cycle involves two stages – inhalation and exhalation. Inhalation (also 
called inspiration) occurs when the lungs expand and the air is pulled into them. Exhalation (also 
called expiration) occurs when the lungs reduce in volume and air leaves the lungs. Actually the 
lungs are not directly connected to any muscle, so they cannot expand or contract by themselves. 
Inhalation and exhalation are produced by the movements of two sets of muscles – the diaphragm 
and the muscles between the ribs, known as the intercostal muscles.  
      The diaphragm lies along the bottom of the ribcage and separates the thorax from the 
stomach. Before inhalation the diaphragm is curved upwards into the chest. During inhalation, the 
diaphragm contracts and moves down, causing the volume of the thorax to increase. The pressure 
inside the thorax therefore decreases, which leads to sucking air in. When the diaphragm relaxes, 
it returns to its curved position, assisted by contraction of the muscles of the stomach wall. This 
causes the volume of the thorax to decrease, and the pressure to rise, which forces the air back 
out of the lungs. 
      The intercostal muscles work in almost the same way. The external intercostal muscles 
contract which leads to swinging the ribs upwards and outwards. This movement increases the 
volume of the thorax, and causes the human beings to inhale. 
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       Exhaling, or breathing out is easier, because the gravity pulls the ribs down and also the 
natural elasticity of the lungs helps them to collapse and to take the air out. Humans generally 
breathe with the diaphragm and external intercostal muscles only. Only during exercising, there 
could be used other muscles to force the air out, like the internal intercostal muscles, or the 
muscles of the stomach wall. 
       Human breathing is based on the atmospheric pressure so that, the lungs can only work if the 
space around them is completely sealed. This fact is very important, because if there is a hole in 
the thoracic cavity, the lung collapses and the breathing cycle stops. This may happen for 
example, due to a broken rib. That is why each lung is separately sealed, in order to reduce the 
risk from such injury. 
       Breathing function is very important for human beings. That is why the human body will not let 
the people to have complete control of it. Breathing cycle is controlled by the medulla oblongata, 
situated in the lower part of the brain. Human beings can only temporarily suppress this breathing 
reflex. 
       Simplified scheme of the human breathing cycle mechanism is shown on Figure 3. The figure 
also shows the possible lung volumes with respect to the time.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Schematic diagram of the lungs volume change with respect to time 
 
       The lungs of an average person have a total lung capacity of about 6 liters. Only about 0.6 
liters is exchanged during normal breathing. This volume is called the tidal volume. During 
exercise, deep breathing forces out much more of the total lung capacity and up to 4.5 liters of air 
can be inhaled or exhaled. This is called vital capacity. The vital capacity is always from 1 to 1.5 
liters less than the total capacity because of the air trapped in the trachea and bronchi. This air is 
known as the residual volume.    
        
       General geometrical dimensions of thermal manikin: 
 
       The thermal manikins intend to represent human beings in full-scale experiments, as accurate 
as possible. They could be used as flow obstacle, a heat source, a contaminant (pollution) source, 
or as a heat loss, or contaminant exposure measurement tool. Therefore, the external geometry, 
the emissivity, the total heat output, the temperature distribution and the respiration flow should be 
made as realistic as possible.  
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       Most of the commercially known manikins consist of a hollow shell (body) with thin walls made 
of different materials, like aluminum, fiberglass, resins or even carbon fibers. On the outer side of 
the shell, wiring is implemented, for heating the different segments and for the measurement 
purposes. The wiring position is usually less than 0.5 mm below the surface, in the manikin skin, 
which gives a very fast response on the changes in the thermal environment.  
       Concerning the thermal manikins’ outlook, they could be composed entirely of simple 
geometrical shapes. This is relatively easy and inexpensive to produce solution. However, for more 
accuracy and precision, some of the thermal manikins have components with complex shapes, 
which reproduce exactly the human body elements. Nevertheless of which type it is, the surface 
area of the manikin is usually between 1.5 and 2 m2, like the normal adult human being.  
      There are several reasons why, a female model thermal manikins are mostly used for thermal 
comfort and clothing insulation measurements. The first one is that the ladies are more sensitive to 
the thermal environment changes. Additionally, there is more variation in female than in male 
clothing. Another reason is that the female model is smaller and lighter and therefore it is easier to 
operate with. Also it is very important for the measuring accuracy that the total heated surface is 
independent of the position of the manikin, seated or standing respectively. Madsen at al. [5] 
suggest that this can most easily be obtained with female model.  
       The external geometrical dimensions of all high precision thermal manikins are based on the 
anthropometric measurements of real humans. These measurements are taken and standardized 
for the different nations all over the world, and are usually used for design of clothing [5, 3]. For 
instance, the two manikins, of Denmark Technical University (presented on Figure 1) and the 
simple one, owned by the Aalborg University in Denmark (described in Bjorn at al. [3]), are based 
on the average Scandinavian woman – size 38, height 168 cm.  
        
       Input parameters of the suggested pneumatic system: 
 
       As it was mentioned the main objective of the presented project is to develop schematic 
solution for compact pneumatic system, which simulates the breathing cycle of human occupants, 
suitable for implementation inside standard thermal manikins. Here, the basic input parameters for 
the system design will be described briefly.   
       The overall geometrical dimensions of the system should be compact enough, to fit inside the 
body of a female thermal manikin model, based on the average Bulgarian woman size. According 
to the standards for clothing design [1], the outer size of typical Bulgarian woman is 44 (Bulgarian 
system): 164 cm height, chest circumference 88 cm, waist circumference of 69.1 cm, hip 
circumference of 96 cm. The distance from the seventh cervical vertebra to the waist is 
approximately 39.7 cm rear length and approximately 51.5 cm front length. All these measures are 
forming the external size of the hollow manikin body and are schematically presented on Figure 4. 
It should be noted, that these dimensions are external, and the thickness of the body walls could 
vary significantly, depending on the different materials used.  
      Considering the specifics of the described above human breathing cycle mechanism, it will not 
be possible to simulate with pneumatic hardware the total lung capacity. It won’t be possible to fit 
inside these dimensions a cylinder with 6 liters capacity as well as electric motor, wiring, hoses, 
controllers and so on. This will be the first limitation of the proposed system, namely the simulated 
maximum lung capacity will be restricted to ½ of the maximum real capacity and will be 3 liters. 
This capacity will be suitable for applications where thermal manikins simulate light sedentary 
activities (office work) and also "sleeping". These activities by definition do not suggest a high 
degree of stress, accompanied by deep breathing. These are the most widely simulated cases in 
the indoor environment experimental studies.  
       All system functionality should be controllable, in order to simulate human beings at different 
ages and within different activity levels. It means that the tidal volume and the vital capacity should 
be adjustable from 0 to maximum 3 liters. The frequency of the breathing cycle should be 
adjustable from 1 to 60 breaths per minute. The directions and the sequence of inhalation and 
exhalation should be controllable as well. These parameters are described in Table 1.        
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      Figure 4. Overall approximate external dimensions of thermal manikin body, with the 
size of typical Bulgarian women 

 
      The suggested pneumatic system should be able to simulate sneezing and coughing. This 
means that the air inhaled inside the cylinder should be able go out as quickly as possible. This 
function should also be programmable, in order to achieve different rates of sneezing and 
coughing. 
      One of the most important properties of the suggested pneumatic system should be the 
"Sampling" function. This means that, at certain time, the inhaled volume of air should be redirect 
towards a gas analyzer system. The gas analyzers may differ in sizes and functionality, that's why 
they will be external to the manikins. The “Sampling” function should also be programmable. 
        
Direction and sequence of inhalation and exhalation                                                      Table 1 

Inhalation trough Exhalation trough 

Right nostril 

Right nostril 
Left nostril 

Right nostril + Left nostril 
Mouth 

Left nostril 

Right nostril 
Left nostril 

Right nostril + Left nostril 
Mouth 

Right nostril + Left nostril 

Right nostril 
Left nostril 

Right nostril + Left nostril 
Mouth 

Mouth  

Right nostril 
Left nostril 

Right nostril + Left nostril 
Mouth 

 
       Finally, in order to use the thermal manikin as a pollution source, the suggested system should 
be able of dosing a CO2 or any other tracer gas, such as Freon for example. This functionality is 
used in simulation of "cross-contamination" or in measurements of "ventilation effectiveness" and 
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“exposure effectiveness”. The dosing should take place during exhalation, in order to keep the 
inhaled air clean. The CO2 or tracer gas bottles could be external to the manikin, or small bottles 
could be implemented in the manikins’ legs.   
 

Conclusion: 
 
       Input parameters, for the development of pneumatic system, which simulates the breathing 
process in humans, is presented and discussed. This system will be additional functionality to the 
thermal manikins, used for the analysis and assessment of the indoor environment.  
      The presented system “assignment” is based on the physiology and the mechanism of the 
human breathing cycle. The overall dimensions of the proposed system should be compact 
enough to fit inside the body of a female model thermal manikin, based on the average size of 
typical Bulgarian woman. 
      The suggested work is innovative and will add significant value to the presented research area. 
The developed scheme of the proposed pneumatic system will be published elsewhere.    
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 Schematic solution of pneumatic system development, for simulating the 
breathing cycle of human occupants in indoor environment  

 
Martin Ivanov, Dimitar Staykov, Emanuil Georgiev  

 
 Abstract:  
 

        Schematic solution of pneumatic system, which simulates the breathing cycle of humans, is 
developed and presented. The proposed system could be used for analysis and assessment of the 
indoor environment parameters, as additional functionality to the thermal manikins. These thermal 
manikins represent modern, highly complex tools used to evaluate the thermal comfort of 
occupants in enclosed environment, as well as for analyses of the indoor air quality perception.  
     The paper continues the work, revealed in: “Ivanov M., Staykov D., Georgiev E., “Input 
parameters for development of pneumatic system, for simulating the breathing cycle of human 
occupants in indoor environment”, Submitted for publishing in: Proceedings of “XX International 
Scientific Conference FPEPM 2015 – Sozopol, 13-16 September 2015”, by presenting the developed 
pneumatic scheme, and its functionality. 
      The presented work is part of the activities under a "Perspective leaders" project, supported by 
“НИС” at TU-Sofia, with Contract № 151ПР0002-02, entitled: "Schematic solution for development 
of pneumatic system, for simulating the breathing cycle of human occupants in indoor 
environment". 
        
       Key words: indoor environment, indoor air quality, thermal manikins, experimental studies, breathing 
cycle  
             

Схемно решение за създаване на пневматична система, симулираща 
процесът на дишане при хората, обитатели на затворени помещения  

 
Мартин Иванов, Димитър Стайков, Емануил Георгиев  

 
Резюме:  

 
        Настоящата публикация представя схемно решение на пневматична система, симулираща 
процесът на дишане при хората. Предложената система намира приложение при анализът и 
оценката на параметрите на микроклимата в затворените помещения, като допълнение към 
високотехнологичните топлинни манекени. Те представляват модерни инструменти, използвани 
за оценка на топлинния комфорт и усещането за качество на въздуха при обитателите на 
затворени помещения. 
       Публикацията е логическо продължение на работата, представена в: „Иванов М.,Стайков Д., 
Георгиев E., “Входни параметри за създаване на пневматична система, симулираща процесът на 
дишане при хората, обитатели на затворени помещения”, Предадена за публикуване в: Сборник с 
научни доклади на: “XX Международна научна конференция ЕМФ 2015 – Созопол, 13-16 Септември 
2015”.  
       Представената работа е част от дейностите по проект към НИС на ТУ-София, финансиран 
по направление „Перспективни ръководители“, с Договор № 151ПР0002-02, на тема: „Схемно 
решение за създаване на пневматична система, симулираща процесът на дишане при хората, 
обитатели на затворени помещения“. 
      
        Ключови думи: затворена климатична среда, качество на въздуха в затворените помещения, 
топлинни манекени, експериментални изследвания, дихателен цикъл  
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      Introduction:   
 

      As it was mentioned in the previous paper [5], the main objective of the presented project is to 
develop schematic solution for compact pneumatic system, which simulates the breathing cycle of 
human occupants. The system should be suitable for implementation inside standard thermal 
manikins. The basic input parameters for the system design are outlined as follows:  
        ■ Overall geometrical dimensions: compact enough, to fit inside the body of a female 
thermal manikin model, based on the average Bulgarian woman size: 44 (Bulgarian system): 164 
cm height, chest circumference 88 cm, waist circumference of 69.1 cm, hip circumference of 96 
cm.  
        ■ Simulated total lung capacity, tidal volume and vital capacity: adjustable from 0 to 
maximum 3 liters. 
        ■ Frequency of the breathing cycle: adjustable from 1 to 60 breaths per minute. 
        ■ Breathing simulation: the directions and the sequence of inhalation and exhalation 
(through the nostrils and/or the mouth) should be entirely controllable.  
        ■ Simulation of sneezing and coughing: the inhaled air should be able go out as quickly as 
possible, entirely controllable. 
        ■ "Sampling" function: at certain time, the inhaled volume of air should be redirected 
towards a gas analyzer system.   
        ■ Dosing CO2 or any other tracer gas: in order to use the thermal manikin as a pollution 
source. 
         
        Scheme of the suggested pneumatic system: 
        
        Based on the above mentioned input parameters, scheme of compact pneumatic system, 
simulating the human breathing process, was designed and it is presented on Figure 1. All the 
used pneumatic elements are commercially available, except the main cylinder and piston 
mechanism. The annotations used, are described in Table 1.  
 
Annotations used in the pneumatic scheme                                                                   Table 1 

Annotation Meaning 
SM1 Servo motor 
StM1 Step motor 
ECC1 Excessive volume compressor 

CS1, CS2 Small compressors 
CO2A1 CO2 bottle 

PV1, PV2, PV3 Proportional valves 
DV1 Discrete valve 

S1, S2, S3, S4, S5 Solenoids 
V1 Valve 
H1 Heater 

AB1 Accumulator block 
PS1, PS2 Pressure sensors 

TS1 Temperature sensor 
 
       The servo motor “SM” is used to drive the piston of the excessive volume compressor “ECC1”. 
This is the main system compressor and it is selected with excessive volume, in order to 
accommodate the heater “H1”, which is used to heat up the “exhaled” air, as in the real exhaled air 
by the humans. The proportional valves “PV1”, “PV2” and “PV3”, which are controlled by the 
solenoids “S1”, “S2” and “S3”, are used to direct the inhalation and exhalation air through the 
nostrils or through the mouth. The discrete valve “DV1”, controlled by the solenoid “S4”, redirects 
the “inhaled” air towards external gas analyzer.  
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Figure 1. Scheme of the suggested pneumatic system 
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       The two small compressors “CS1” and “CS2”, which are driven by the step motor “StM”, 
accomplish the dosing of CO2 or other tracer gases through the system. The system allows the use 
of internal CO2 storage bottle “CO2A1”, controlled by the accumulator block “AB1” and the pressure 
sensor “PS2”. It also allows the use of external gas storage source, accomplished by the valve 
“V1”, controlled by the solenoid “S5”. 
      The main compressor is equipped with pressure and temperature sensors, “PS1” and “TS1” 
respectively, which are used to ensure the correct operating conditions.                

 
      System functionality: 
 
      The servo motor has a maximum shaft rotation angle of 160 degrees. This defines the end 
positions of the maximum stroke of the main compressor’s piston. The main excessive volume 
compressor has a maximum volume of 3.5 liters and maximum working volume of 3 liters. The 
servo motor allows the main volume to be regulated, as well as the excess volume, but the excess 
volume cannot be less than 0.5 liters. The reason is that, a heater is situated in this volume. This 
heater is used to heat the “exhaled” air, and to ensure temperature of about 37 oC at the nostrils or 
mouth region. Also, the thermal probe of the temperature sensor and the pressure sensor are 
situated in this volume. The temperature sensor registers the “exhaled” air temperature and 
controls the heater.   
      In order to simulate realistic inhalation and exhalation, three proportional valves are used. Two 
of them simulate the nostrils, and one is for the manikin’s mouth. These proportional valves allow 
very precise control of the airflow through the nostrils. For example, the system could be set in that 
way, that 30% of the airflow to pass in both direction through the one nostril and 70% through the 
other. This is quite typical situation in the normal human breathing process.     

Also, after inhalation, no matter from where, the three proportional valves could be closed and 
at the beginning of the exhalation the discrete valve goes open. In that way, all the inhaled air is 
redirected towards external gas analyzer system. This function allows the thermal manikins to be 
successfully used in wide range of indoor air quality experimental studies.  

The CO2 or other tracer gas dosing system is controlled by a step motor, connected to a 
double volume compressor. Each of the two volumes are 20 cm3 in order to ensure removal of 
maximum 120 mm3 air, and to replace it with the same amount of CO2 or tracer gas. One of the 
compressors sucks air from the main cylinder and throws it in the atmosphere. At the same time, 
the other sucks CO2 or tracer gas and sends it towards the nostrils or the mouth. The CO2 or other 
tracer gas could come from external or internal storage bottle, and the system allows the 
simultaneous use of both. This means that, two different tracer gases could be used during the 
experiments, if it is needed.  Sometimes, the manikin design allows small pressurized bottle to be 
installed somewhere in the body, for example in the manikin’s leg. The entrance for the external 
source is controlled by discrete electronically regulated valve. However, each external source 
should have own pressure sensors installed, like the one of the accumulator block AB1.  

Considering that, all used compressors are volume compressors and are controlled by servo 
or step motors, additional discrete valves are not required in order to regulate the flow direction. 
Also, additional pressure safety system is not required as well, because the main compressor 
cannot make pressure above 1.8 atm. This is due to the fact that, all air entrances (like nostrils or 
mouth) are also exits to the system, and because the sucked in air is after that retuned into the 
atmosphere. The step motor is small, with low power and cannot achieve high pressure levels. 
Also it will not break down, if it stops rotating due to some system failing. 

The simulation of sneezing and coughing is preconditioned by the closing of all proportional 
and discrete valves. In that way, the pressure inside the main cylinder is increased to sufficient 
level, which will ensure the fast air release trough the nostrils and/or the mouth. The features of the 
entire system allow the sequence and the frequency of the sneezing and coughing to be 
completely controllable. 

One of the most important reasons, why such minimum number of devices for the pneumatic 
system is used, is that the system should be implemented inside thermal manikin’s body. The 
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space inside is very much restricted, due to the thermal function installations, as well as from the 
joints of the manikin’s body parts. Obviously, the main cylinder and the piston are the devices with 
the biggest geometrical sizes here. If their size is decreased it will reflect to the simulated total lung 
capacity. Nevertheless, the presented system will still work properly, even if only the tidal volume 
of 0.6 liters is simulated, as it is during normal breathing. That way, the system will have the most 
compact overall dimensions. This will only limit the application of the thermal manikin, concerning 
the simulated activity level of the occupants. 

 
      Future work within the presented project:                   

 
      One of the important tasks, still to be done within the presented project, is the development of 
precise 3D model of the proposed pneumatic system. This model should be based on widely used 
CAD software package. To complete this task, first a selection of commercially available pneumatic 
devices should be performed. After that, the connection between them should be designed. This 
includes the design of the main air passageways towards the nostrils and the mouth. They could 
be made from small flexible tubes, or part of them could be small solid wall pipes. Nevertheless, 
the system implementation will be strongly dependable on the internal geometry of each particular 
thermal manikin.  
      Another important issue is the position of the nostrils and mouth outlets over the manikin’s 
face, which needs to be as realistic as possible. To achieve this, a CFD (Computational Fluid 
Dynamics) based study could be performed. Such study will show the possible interaction between 
the air jets, generated during the breathing simulation process through the mouth and/or the 
nostrils, and the convection flow, generated by the heated thermal manikin surface.  
        

 Conclusion: 
 
       A pneumatic system, which simulates the breathing process in humans, is designed and 
presented schematically. This system will serve as additional functionality to the thermal manikins, 
used for the analysis and assessment of the indoor environment parameters.  
      The presented system is based on the physiology and the mechanism of the human breathing 
cycle. The system allows controllable simulation of total lung capacity, tidal volume and vital 
capacity, all of which may be adjusted from 0 to maximum 3 liters. The directions and the 
sequence of inhalation and exhalation (through the nostrils and/or the mouth) are also controllable, 
and the breathing frequency can be adjusted from 1 to 60 breaths per minute. Other important 
features of the system are the “Sampling” mode, the sneezing and coughing simulation and the 
possibility of dosing CO2 or any other tracer gas. The overall dimensions of the proposed system 
are compact enough to fit inside the body of a female model thermal manikin, based on the 
average sizes of typical Bulgarian woman. 
       It is considered that, the described pneumatic system is innovative and will add significant 
value to the presented research area.  
 

References: 
       

[1] БДС EN 13402-3:2013, “Size designation of clothes - Part 3: Body measurements and intervals”, 
2013; 

[2] ISO Standard 7730-2005, “Ergonomics of the thermal environment -- Analytical determination and 
interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal 
comfort criteria”, International Organization for Standardization, 2005;  

[3] Bjørn E., „Simulation of human respiration with breathing thermal manikins “Proc. оf the 3rd inter. 
meet. on thermal manikin testing 3IMM, Sweden, 1999;  

[4] Bohm M., “Factors affecting the equivalent temperature measured with thermal manikins”, 
Proceedings of the 3rd international meeting on thermal manikin testing 3IMM, Stockholm, Sweden, 
12–13 October,  1999; 



Хидроаеродинамика, хидро- и пневмотехника 77

[5] Ivanov M., Staykov D., Georgiev E., “Input parameters for development of pneumatic system, for 
simulating the breathing cycle of human occupants in indoor environment”, Submitted for publishing 
in: Proceedings of “XX International Scientific Conference FPEPM 2015 – Sozopol, 13-16 
September, 2015;  

[6] Madsen T., “Development of a breathing thermal manikin”, Proceedings of the 3rd international 
meeting on thermal manikin testing 3IMM, Stockholm, Sweden, 12–13 October, 1999; 

[7] Melikov A., "Breathing thermal manikins for indoor environment assessment: important 
characteristics and requirements". Europ. J. of Applied Physiology 92 (6): 710–713, 2004;  

[8] Melikov A., Zhou G.,  “Air movement at the neck of the human body”, Proceedings of Indoor Air’96, 
vol I. Nagoya, Japan, 21–26 July, 1996; 

[9] Melikov A., Zhou H., “Comparison of methods for determining equivalent temperature under well-
designed conditions”, Proceedings of the 6th international conference Florence ATA, Florence, Italy, 
1999; 

[10]  Melikov A., Kaczmarczyk J., Cygan L., “Indoor air quality assessment by a “breathing” thermal 
manikin. In: Awbi H (ed) Air distribution in rooms: proc. of Roomvent 2000, vol I. Elsevier, London, 
101–106, 2000;  

[11]  Melikov A., Cermak R., Mayer M., “Personalized ventilation: evaluation of different air terminal 
devices”, Energy Buildings 34:829–836, 2002; 

[12]  Melikov A., Cermak R., Kovar O., Forejt L. “Impact of airflow interaction on inhaled air quality and 
transport of contaminants in rooms with personalized and total volume ventilation”, Proceedings of 
Healthy Buildings 2003, Singapore, 7-1 National University of Singapore, Department of Building, 
vol 2, pp 592–597, 2003 

[13]  Melikov A., Kaczmarczyk J., Cygan L. , “Indoor air quality assessment by a breathing thermal 
manikin”, Indoor Air, 2004; 

[14]  Melikov A., Janicas N., Silva M., “A method for correction of manikin determined segmental 
equivalent temperature for error due to incomplete contact of the body with a surface”, Proceedings 
of Roomvent 2004, Coimbra, Portugal, 5–8 September, 2004; 

[15]  Nielsen P.V. “The importance of thermal manikins as a source and obstacle in full-scale 
experiments”, In: Proceedings of the 3rd inter. meet. on thermal manikin testing 3IMM, Sweden, 
1999;  

[16]  Nilsson H., Holmer I., “Comfort climate evaluation with thermal manikin methods and computer 
simulation models”, Indoor Air 13:28–37, 2003; 

[17]  Nilsson H., Holmer I., Bohm M., Noren O., “Definition and theoretical background of the equivalent 
temperature”, Proceedings of the international ATA conference, Florence, 1999;  

[18]  Tanabe S., Arens E., Bauman F., Zhang H., Madsen T., “Evaluating thermal environments by using 
a thermal manikin with controlled skin surface temperature”, ASHRAE Trans 100:39–48, 1994; 

[19]  Wyon D. “Healthy buildings and their impact on productivity”, Proceedings of Indoor Air ‘93, vol 6. 
Helsinki, Finland, 1993;  

[20]  White I., “The respiratory system”, AS Biology, Module 1, Chapter 5 – “Breathing”, (www. 
biologymad . com, last visit: July.2015), October, 2005; 

 

      Acknowledgements:  
     The presented study is supported by “НИС” at TU-Sofia, as part of the activities under the "Perspective 
leaders" project, with Contract № 151ПР0002-02, entitled: "Schematic solution for development of 
pneumatic system, for simulating the breathing cycle of human occupants in indoor environment". 

     Senior Assist. Prof. Dr. Martin IVANOV, PhD, Department of Hydrodynamics and Hydraulic Machines, 
Technical University of Sofia, Bulgaria, e-mail: martin_ronita@yahoo.com 

     Dimitar STAYKOV, MSc, PhD Student, Department of Hydrodynamics and Hydraulic Machines, 
Technical University of Sofia, Bulgaria, e-mail: i.dimitar.staykov@gmail.com 

     Emanuil  GEORGIEV, MSc, PhD Student, Department of Hydrodynamics and Hydraulic Machines, 
Technical University of Sofia, Bulgaria, e-mail: ev1l@abv.bg 

 



78 Научна конференция на ЕМФ 2015

 
 
 

Числено симулиране на полуограничено течение от вентилатор 
 

Георги Пичуров, Елена Сребрич 
 

Резюме: Течението от аксиален вентилатор разположен в непосредствена близост до 
таван в помещение е моделирано в квазистационарна постановка. За целта е създаден и 
използван геометричен модел на реален вентилатор. Изследвани са 6 режима на работа 
на вентилатора, в т.ч. две посоки и три скорости на въртене. За моделиране на 
въртящите перки е използвана ротационна координатна система. Импулса на 
течението е пресъздаден коректно, когато струята от вентилатора е насочена към 
тавана, но не толкова добре, когато струята е насочена надолу. За моделиране на 
турбулентността са използвани модел с вихров вискозитет realizable k-e и модел с 
Рейнолдсови напрежения.  
 

Numerical simulation of a semi-restricted flow from a fan 
 

George Pichurov, Jelena Srebric 
 
Abstract: A quasistationary flow generated from an axial ceiling fan has been modeled. A precise CAD 
model of a real fan has been used in the simulations. Six operating modes of the fan were studied, featuring 
two blow directions (up and down) by three rotational speeds each. A rotating reference frame was used to 
model the blades rotation. The fan-induced momentum has been correctly predicted when fan blew air 
upwards, but not when it blew downwards. The turbulence modeling involved realizable k-e model and 
differential Reynolds stress model. 
 
1 Въведение 

Пресмятането на въздушното течение от турбомашина от рода на вентилатор се 
обуславя почти изцяло от прецизно моделиране на импулса, генериран от неговите перки. 
Той не може да се предскаже или дори апроксимира по някой от методите за оценка на 
импулса на струя, тъй като индуцираното течение е с неизвестна скорост. Тъй като импулса 
е важно гранично условие за пресмятане на течението в прилежащото помещение, 
коректното му моделиране изисква детайлен геометричен модел на вентилатора и 
математически модел, който да отрази ротацията на перките. Геометричният модел е 
изработен с пакета Gridgen на компанията Pointwise, a пресмятанията се извършени с 
пакета ANSYS Fluent 13.0. Що касае моделирането на ротацията на вентилатора е 
използван квазистационарен модел с ротационна координатна система. Другият възможен, 
но и по-сложен вариант, е с приплъзващи мрежи в нестационарна постановка. 
Квазистационарният подход е успешно използван и верифициран от [1] и [2]. 

 
2 Постановка на задачата 

Изследваното помещение е с размери 4.6x 3.0x3.05m е показано заедно с 
изчислителната мрежа на Фигура 1. Тъй като помещението има допълнително 
предназначение, то е оборудвано с общообменна вентилация с диагонално разположение 
на вентилационните отвори. В средата на помещението на 35см под тавана е монтиран 5-
крилен вентилатор, чийто геометричен модел и изчислителна мрежа са представени на 
Фигура 2. Около вентилатора, както се вижда на Фигура 1, е заделена ротационна 
координатна система с радиус 112см. Желателно е границите на ротационната координатна 
система да са възможно най-големи, но без да пресичат неротационни повърхнини, като 
например стените на помещението. При изготвяне на модела са взети предвид всички 
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технологични размери на вентилатора, вкл. стъпката на перките (11.5°), радиусът на 
закръгление около външния ръб и провисването на перките поради силата на тежестта. 
Перките са омрежени със структурирана мрежа по основната си повърхност и с триъгълна 
от вътрешния край, който влияе несъществено върху генерирания импулс. По околния ръб 
на крилата е изтеглена структурирана мрежа за по-прецизно моделиране на течението в 
граничния слой. 

 

 
Фигура 1 Геометрия и изчислителна мрежа на помещение с таванен вентилатор 

 
(a)      (b) 

Фигура 2 Геометричен модел на вентилатора и изчислителна мрежа около една от перките 

Изследвани са 6 режима на работа на вентилатора, с две посоки и три скорости на въртене: 
61об/мин, 107 об/мин и 176 об/мин, което представлява близо трикратна разлика. 

3 Математически модел на течението 
За моделиране движението на вентилаторните перки е използвана ротационна 

координатна система с радиус от 112см, която по околната си повърхнина граничи с 
инерционна координатна система. Предимството в използването на ротационна 
координатна система е възможността течението около въртящите твърди повърхности да се 
пресмята като установено (стационарно). Различното при решаването на уравненията за 
количество на движение в ротационна координатна система е добавката на две инерционни 
сили, центростремителна сила и сила на Кориолис. Освен това, уравненията могат да се 
решават спрямо абсолютните стойности на скоростните компоненти, или спрямо 
относителните такива във всяка от координатните системи. Уравненията на Навие-Стокс 
при относителна скоростна формулировка изглеждат така: 

Смукател 

Приточен 
вход 
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  2  (2) 

 
Относителната скорост e разлика от абсолютната скорост и скоростта на въртене 

rr uVV 
 , където скоростта на въртене rur


  възниква вследствие въртенето на 

ротационната координатна система. Тензорът на напреженията r  се изразява както 
обичайно, но чрез производните на относителните скоростни компоненти. Последните два 
члена във второто уравнение представляват ускорението на Кориолис ( rV


2 ) и 

центростремителното ускорение ( r
 ).  

 
При абсолютна скоростна формулировка уравненията изглеждат така: 

0 rV


  (3) 

      FpVVVV
t

rr





   (4) 

 
При абсолютната формулировка Кориолисовото и центростремителното ускорение се 
обединяват в един член, V


 .  

 
Изборът на формулировка се определя от това в кой случай скоростните компоненти ще са 
по-малки и съответно ще водят до по-малка числена дифузия в решението. Тангенциалният 
компонент на скоростта е голям в близост до перките, но не и в останалата част на 
ротационната координатна система, така че колкото по-голяма е тя, толкова по-удачен е 
изборът на абсолютна формулировка за скоростта. 
 
4 Числени резултати 
Скоростта на течението в режим на висока скорост на въртене и посока нагоре е показан на 
Фигура 3. Видно е равномерното засмукване в смукателя на вентилатора и нагнетяването 
върху таванната повърхност. Течението се развива добре и в съответствие с очакванията. 
Полето на статичното налягането е изобразено в контури на Фигура 4, откъдето става виден 
вентилаторния напор. Резултатите от този и другите режими с възходящ въздушен поток са 
сходни и се характеризират с добра сходимост. 
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Фигура 3 Скоростни вектори в централна вертикална равнина 

 
Фигура 4 Статично налягане в централна вертикална равнина 

 
Следващите фигури представят резултати от режим с низходяща скорост на вентилатора. 
Фигура 5 илюстрира индуцираното скоростното поле, като генерирания импулс от перките 
трудно се пренася надолу.  
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Фигура 5 Скоростно поле в режим 61 об/мин при низходящо течение 

 
Фигура 6 Поле на скоростта при низходящо течение с 61 об/мин (постоянна дължина на скоростните 

вектори) 
Векторите на течението в същата равнина са показани в равномерен мащаб на Фигура 6, за 
да се види ниската скорост (под 5 см/сек) под вентилатора. В следващите режими на 
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низходящо течение освен ниски скорости се наблюдава дори разнопосочно течение по оста 
под вентилатора, макар да е налице низходящия импулс от перките (Фигура 7) 

 
Фигура 7 Поле на скоростта при низходяща скорост с 107 об/мин (постоянна дължина 

на скоростните вектори) 
 
Резултатите са наблюдавани при използване и на двата турбулентни модела, с вихров 
вискозитет и с Рейнолдсови напрежения. Възможна причина е невъзможността вентилатора 
да засмуче въздух от горната, смукателна страна поради наличието на твърда преграда 
(таван), което пък налага въздухът да постъпва през околната повърхнина, между перките и 
тавана. Това обаче е затруднено от центробежното действие на въртящите се перки, което 
противодейства на притока на въздух. В изследванията на [1] и [2] този проблем не е 
установен, но при тях вентилаторът е разположен по-далеч от тавана и освен това е с по-
малък калибър, което редуцира ефекта от центробежното действие на перките. 
 
5 Заключение 
Проведеното изследване демонстрира възможността за стационарно пресмятане на 
течението от въртящ се вентилатор с използване на ротационна координатна система. 
Генерираният импулс е удачно предсказан, когато смукателната страна на вентилатора е 
свободна, т.е. при възходящо течение. В обратния случай моделът предсказва малък дебит 
на низходящото течение, което обаче е отчасти обусловено от затрудненото засмукване в 
смукателя. 
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Изменение на параметрите на конвективни струи по траекторията им 
 

Камен Грозданов 
 

Резюме: При наличие на вятър траекторията на конвективната 
високотемпературна струя изкривява траекторията си. В този случай основните 
параметри на течението се определят по дължина на изкривената ос на струята. 

Ключови думи: конвективна струя, числено решение, основни параметри на струята 
 

Altering parameters of convective flows on their trajectory 
 

Kamen Grozdanov 
 

Abstract: In the presence of wind trajectory of convective high temperature jet distorted its 
trajectory. In this case the basic parameters of the flow are determined by the length of the curved 
axis of the jet 

Keywords: convective jet, numerical solution, main parameters of the jet 
 
Въведение 
В основата на всеки пожар са процесите на горенето, газо- и топлообмена. Горенето 

освен с химическите явления е свързано и с физически такива.  
Основни параметри и опасни фактори при пожар в обкръжаващата среда се 

характеризира със следните параметри: 
 метеорологични – температура, влажност, атмосферно налягане, видимост, скорост 

и посока на приземния вятър и др.; 
 пожарното натоварване – горимост, температура на самовъзпламеняване и 

възпламеняване, влажност и плътност на веществата и материалите, съдържание 
на летливи вещества, критичен топлинен поток (способен да ги възпламени) 
взривоопасност, плътност на разпределение и др.; 

 местност и застрояване – релеф, огнеустойчивост на сградите и съоръженията, 
етажност, противопожарни разстояния, широчина на улиците, плътност на 
застрояването и др 

Изброените параметри и опасни фактори са функция от времето и са в сложна 
зависимост от няколко променливи величини и обкръжаващата среда. 

Отделената при горенето топлина от зоната на реакцията е причина за развитието на 
пожара и измененията в обстановката при пожар. Топлината е причина за движение на 
газовите течения и за задимяването на помещенията и териториите в открито пространство. 

Ако горенето протича при неограничено количество въздух скоростта на 
топлоотделянето зависи преди всичко от площта на повърхността на горящия материал. 

Основен фактор, който оказва съществено влияние, върху разпространението на 
пожарите в открито пространство, при равни други условия, е скоростта на вятъра. Силния 
вятър спомага за увеличаване скоростта на придвижване на фронта на пожара. Вятъра 
променя наклона на пламъка към горимите материали и съседни обекти, подготвя ги за 
горене и ги възпламенява. 

Вятъра е причина за пренасяне на запалени и горящи материали на значителни 
разстояния пред фронта на пожара и създаване на нови огнища на горене, които в 
последствие могат да се обединят в обща зона на газификация. Димът се разпространява 
на големи разстояния. 
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При пожари в открито пространство линейната скорост и скоростта на изгаряне зависят 
от скоростта на вятъра. Наличието на слаб вятър изнася конвективната топлина във високо 
над пожара и я разсейва. Обстановката може да се усложни от наличието на вятър с висока 
скорост. Движещите се конвективни потоци от продукти на изгаряне освен, че отдават 
топлината си на предметите, материалите и конструкциите, образуват непреодолими за 
преминаване топлинни зони. 

Физичен модел на течението. Основни зависимости 
Разглежда се конвективна високотемпературна струя възникнала на огнище на пожар 

(горящ лек автомобил – фиг. 1). Този пожар може да е над горящ автомобил, в горски масив, 
битов пожар и пр. 

         
Фиг. 1. Движение на конвективни потоци при наличие на вятър 

 
Мощността на пожара определя скоростта на възникване на конвективна струя, която 

съгласно [1], се определя по израза: 

 
1
5

0 1,9 ,  в kWu Q Q  (1) 
където:  

Q  е мощността на пожара в kW. 
Атакуващият вятър със скорост изкривява оста на възходящото течение. Това 

взаимодействие е разгледано подробно в наша работа [2].  
Изкривената от вятър ос на пожара приема показания вид на фиг. 1. Дължината ,l  

съгласно [2] се определя по зависимостта: 



  1
x

ll y dx  (2) 

където: 


 


2

2
0

1y
kx ctg

 (3) 

където:  
0  – първоначалния, без въздействие на вятъра наклон на струята. При нашето 

разглеждане   0
0 90 , респ.  0 0ctg  
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Основни параметри. Дебелината на струйния граничен слой (нарастване на 

широчината му по дължината на траекторията l  се определя съгласно [3] пи израза: 

 0 0,22
2
d

b l  (6) 

Затихване на максималната скорост по l  [4,5], може да се пресметне по модифицирана 
зависимост. 

  
 

  
 

1 /21
2

j

m u
o

lu A n
d

 (7) 

където:  
uA е интеграл получен при интегриране на напречното разпределение на скорост. По [4] 

 2.48uA .  
Затихването дължина на изменената траектория l  на плътностите в безразмерен се 

определя [4]; 
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В изразите (7), (8) е означено: 
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Фигуриращия в (7) и (8) степенен показател j  приема стойност както следва: при плоска 
равнина струя (с широчината на горящата лента слой 0 ) 0;b j . При осиметрични както е в 
разглеждания случай със сечение приблизително близко до кръгло начално сечение с 
диаметър 0 1b j . 

С помощта на (8) се определя температурата в дадено по ос l  сечение на 
конвективната струя.Тъй като: 

 


 


 
 0

ок l
m

ок

 (9) 

решено относно l  се получава: 

        l ок ок o  (10) 
С определената по (10) плътност в сечението l  
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l

l

pT
R

 (11) 

където за p  се приема  510 , 287p Pa R   
Резултати от числено пресмятане. От практическа гледна точка най интересни са 

случаите при висока скорост на вятъра ( 5 m/smw  ), тъй като при тях може да се очаква 
следното: 

-изкривяването на траекторията е в по-голяма близост до земната повърхност, при което 
разширението на струята може да доведе до прилепването и до земната повърхност и 
оттам да се разпространява като полуограничено течение с всички произтичащи от това 
последствия. 

На фиг. 2, 3, 4, и 5 са дадени получените резултати от пресмятането на  ,l x   ,mu x  

 .x  На разстояние по-голямо от 10x   се изкривяват кривите за тези основни 
параметри. Затихването на температурата е дадено на фиг. 6 за две стойности на 
мощността на пожар Q.  

 
                      

Фиг. 2. Резултати за      , ,ml x u x x  при 2000 kW, 5 m/s 
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Фиг. 3. Резултати за      , ,ml x u x x  при 2000 kW, 10 m/s 

 
Фиг. 4.  Резултати за      , ,ml x u x x  при 800 kW, 5 m/s 
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Фиг. 5. Получени резултати за      , ,ml x u x x  при 800 kW, 10 m/s 

 
                                         Фиг. 6. Температура на l по конвективната струя 

Изводи 
– Наблюдава се бързо затихване на максималната скорост и температура по x. 
– Получените резултати дават безопасното разстояние, по което може да стои 

пожарникар или човек с гасително средство, така че то да обхваща огъня. Това разстояние е 
15 16 m.x    Това е валидно в случаите на голяма скорост на вятъра – по-голяма или равна 

на 5 m/s. 
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Влияние на вятъра върху разпространението на горски и полски пожари 
 

Марков К., Антонов Ив. 
 

Резюме: В настоящата разработка се анализира влиянието на вятъра върху 
динамиката на развитие при пожари в открити пространства, каквито са пожарите в 
полски и горски масиви. Изследването доказва, че наличието на вятър, с по-висока 
скорост, може да доведе до значителни промени в поведението на пожара и да намали 
влиянието на редица иначе определящи за развитие на горенето фактори като 
лъчистия топлообмен, влагосъдържанието и количеството на горимите материали и 
др. 

Ключови думи: горски пожар, влияние на вятъра, негорими просеки, придвижване на 
фронта 

 
Wind speed influence to dynamic of wild land and forest fires 

 
Markov K., Antonov I. 

 
Abstract: Based on one of the broadly accepted model of wild fire spread shape in the present 

work is made research on relationship between speed of fire front movement and the wind speed. 
The particular mathematical model is used for evaluation the range of fire plume bending above 
the fire zone, under wind pressure. This can help to calculate accurately acceleration of fire front 
movement and the safety width for nonflammable/mineralized zones that could stop wild fire 
development.  

Keywords: wild land fire, wind speed, forest fire development 
 
І. Въведение в темата 
Пожарите в открити пространства са изключително сложни за моделиране поради 

множество параметри, вариращи в широки граници. За да бъде постигнат напредък в тези 
изследвания е подходящо да се обърне внимание на конкретен аспект на протичащите 
процеси. Изследването на част от характеристиките или променливите, определящи 
динамиката на развитие на пожари в открити пространства може да допринесе за 
осъвършенстване на цялостния модел и по-доброто познаване и разбиране на процеса като 
цяло. Един от параметрите с голямо значение за научните изследвания и за практически 
цели е поведението на пожара от гледна точка на начина на неговото разрастване в 
пространството.  

Съгласно резултатите от провеждани наблюдения в това число и аеронаблюдения, като 
функция горските и полски пожари, при своето развитие наподобяват овал, състоящ се от 
две взаимносвързани елипси (Фиг. 1). Удължената елипса е по посока на вятъра. Пожара, 
във вид на плоски полоси нараства във всички посоки на елипсата, включително по 
периферията и в посока срещу вятъра.  

В реални условия формата на двойна елепса е много условна, поради влиянието на 
множество фактори като геометрията на обхванатия от пожар горски масив, видовете 
разстителност, наличието на естествени прегради пред фронта на горене като реки, 
водоеми, пътища, нарочно изградени негорими ивици и много други. Въпреки това моделът 
на двойната елипса помага да се разбере по-добре принципа на придвижване на фронта на 
пожара и съответно да бъдат изготвяни прогнози за развитието на пожар в процеса на 
организиране и извършване на пожарогасителни действия. 
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Фиг 1Форма на развитие на горски и полски пожари под въздействието на вятъра 

Друг много важен параметър, отчитащ динамиката на пожара е скоростта на 
разпространение на фронта на пожара. От модела описан по-горе става ясно, че фронта на 
пожара се разпространява на практика във всички посоки спрямо мястото на първоначално 
възникване, но най-бързо е разпространението по посока на вятъра. По тази причина в 
настоящата работа ще бъде предложено изследване влиянието на вятъра върху 
деформацията на издигащия се над зоната на горене стълб от нагорещени флуидни маси. 
Деформацията се изразява в накланяне на струята по посока на вятъра, контакт с 
намиращите се пред фронта на пожара горими материали и в крайна сметка тяхното 
възпламеняване. Това е процес, който може значително да интензифицира пожара и да 
доведе до изключително бързо разрастване на обхваната от пожара площ.  

Анализа на известни опитни резултати в тази област е направен в [1],[5] и [6]. 
Развитието на пожара, респективно на фронта на горенето му, в зависимост от скоростта на 
вятъра и времето от началото на възникването на процеса на горене е дадено на (фиг. 2), 
цитирана от гореизложените източници. 

В настоящата работа, въз основа на промяната в траекторита на издигане на 
нагорещените газови течения над зоната на горене се прави изследване за потенциалната 
възможност фронта на пожара да бъде пренесен през хоризонтални или вертикални 
прегради дори в зони, където горската и полска растителност липсва. Изследването има за 
цел да добави информация в търсенето на подходящите размери, вид и начин на 
разполагане на противопожарни просеки и оценка на надежността на съществуващи такива. 
Този въпрос е актуален във връзка с използването на противопожарни просеки, пътища, 
канали, реки и други неорими зони (ивици) като част от усилията за ограничаване 
разпространението на горски пожари на големи територии. 

Придвижване 
на фронта  
по 
фланговете 

Придвижване на 
фронта на пожара по 
посока на вятъра 

Придвижва
не на 
фронта 
срещу 
вятъра 

Място на 
възникване 
на пожара 
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Фиг 2 Промяна на формата на овала - колкото по-силен е вятъра, толкова по-издължена 
и с по-слабо развити флангове е двойната елипса, очертаваща опожарената зона. 

ІІ. Математически модел за изчисление на изместването от вертикалната ос 
на струята от нагорещени газове над зоната на горене 

За целите на разработкатта фронта на разпространение на пожара се разглежда като 
една безкрайна, плоска, неизотермична струя с дебелина b0, което има физическия смисъл 
на ширина на горящата ивица, формирща фронта на пожара. При основата на пламъка, 
непосредствено над земната повърхност се възприема широчината на струята да се 
означава  с h, при което началната и площ ще бъде: 

S0=b0.h 
Приема се, че възникналата конвективна струя над фронта на пожара, се 

разпространява в спокойна среда във вертикално направление със скорост, 
пропорционална на мощността на пожара Q0[Д]: 

 
1

5
0 1,9 ,  в kWu Q Q  (1) 

Където: Q0 се измерва в kW. 
В реални условия вятъра често променя посоката и силата си освен поради характера 

на природното явление също и от въздействието на конвективните потоци, предизвикани от 
процесите на горене и свързани с издигането на нагорещени продукти на горенето нагоре и 
засмукването/увличането на студени свежи въздушни маси в основата на зоната на активно 
горене. За нуждите на изследването скоростта на вятъра се приема за постоянна по 
височина: W=const. Плътността на вятъра Sw и на струята ρ, зависят от температурата на 
съответната среда и се изчисляват по уравнението на Клапейрон: 

 
(2) 

Където: R е газова константа, p = patm атмосферното налягане. Температурата на 
средата: T0 и Tок 

Под въздействие на вятъра оста на струята от силно нагрети продукти на горенето се 
изкривява в посока на разпространението на фронта на пожара, както е показано на Фиг.3. 

Огнище 
на пожара 

Посока на вятъра 
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Фиг. 3 Деформация на газовата струя над огнището на пожара от въздействието на вятъра 

Разглежда се един елемент с площ Sn=hdl, където размерът h е перпендикулярен на 
равнината на чертежа. Обема на този елемент е Sn.bn. 

Приема се [нор], че върху упоменатия елемент действат две сили: 
- от налягане  

yP I    (3) 

- и центробежна сила, възникваща на основата на изкривяването на 
траекторията на струята (изкривяване на цялата токова картина); 

2

y n
uI S d
R

   (4) 

Приравняват се двете сили, приемайки основателно, че траекторията се деформира под 
тяхното въздействие: 

yP I    (5) 

Респективно: 
2 2 2sin 2w nw Rh u S     (6) 

За радиуса на кривината в дадена точка от траекторията се приема 

 

(7) 

Където: y’ и y’’ са съответно първата и втората производна на y(x). 

y 

w 

x 

bn 

dl 

α 

u 

l Sn 

u0 
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По тригонометрични съображения за sinα следва 

2 '2

tgsin
1 tg 1

y
y





 

 
 (8) 

Където: tg dy y
dx

    

Едно от основните свойства на свободните струи е запазването на началното 
количество на движение по дължината им. Като се използва това интегрално условие, може 
да е запише: 

2 2
0 0 0sin =n nu S u S    (9) 

Което се преработва във вида: 
2

2 0 0 0

sin
nn

u Su S 


  (10) 

При 0 nnS S са площите на струята в началното и в произволно по l сечение. 
Замества се (10) в (6), от което следва : 

2 3 2
0 0 0 sin 2 nww Rh u S    (11) 

Уравнение (11) се преработва по следният начин: 
3 2

2 3 0 0 0
2 sin 2 n

w
w

y u Sw Rh
y h w

 



  


 (11а) 

Тъй като 00nS b h  , от горният израз се получава 

3 2
0 0 0

22
w

y u b
y w





 


 (12) 

Прави се следното полагане: 

 
(13) 

Заменя се y’ и y’’ съгласно (13) в уравнение (12): 
3 2

0 0 0
22

w

U dx u b
dU w




   (14) 

От което следва: 
2

0 0 0
3 2 2

w

dU u b dx
U w




   (15) 

Решението на диференциалното уравнение (15) е следното: 
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2

12
0 0 0

1 wdx w C
U dy u b




    (16) 

При x=0, y=0, C1=0 
След повторно интегриране за координата y се получава: 

2y kx
k

  (17) 

Където:  
2

2
0 0 0

wwk
u b





 

Уравнение (17) може да се представи в окончателен вид като: 

1
22y x

k
  (18) 

Членът к представлява отношение на динамичното налягане (динамичния напор) на 
вятъра и на изтичащата вертикално неизотермична струя над пожара. 

При численото пресмятане интерес представлява да се изследва по линеен път 
влиянието на началната мощност на пожара, изразена чрез Q, плътността на течението, 
възникнало под него ρ0, ширината му b0 и въздействието на вятъра, изразено чрез скоростта 
му w . 

Приема се, че плътността на вятъра е постоянна ρw=const, скоростта му при даден 
изследван режим w=const (без да се отчита стратификация по височина) 

 
ІІІ. Изчисления и графики при различни параметри на пожара и различна скорост 

на вятъра 
Извършени са пресмятания за три различни стойности на мощността на пожара при: 

                 
Ширината на горящата ивица също варира в три различни стойности: b0=2, 3, 5 
ρ0 се изчислява на база T на пожара 
За скорост на вятъра се използват четири различни стойности при изчисленията, за да 

се очертае ясно влиянието на вятъра върху способнастта на фронта на пожара да се 
придвижва с различна скорост: w= 1, 3, 5, 10 m/s 

Плътността на вятъра ρw=1,2 kg/m3 
На приложените графики са показани резултатите от изчисления, направени за 

стойности 200kW и 500kW за мощност на пожара при различни ширини на горящата ивица и 
съответно различни стойности на скоростта на вятъра. 
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Фиг. 4 Деформация на газовата струя при мощност на пожара 200kW. 

 

 
Фиг.5 Деформация на газовата струя при мощност на пожара 500kW. 
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ІV. Анализ на получените резултати 
Получените резултати показват, че при скорост на вятъра от порядъка на 1-3 м/сек не се 

наблюдава съществено отклонение на горещите газове от верикалната ос, респективно 
скоростта на придвижването на фронта на пожара не се повлиява и процесите на горене се 
определят основно от стандартните механизми на загряване и в последствие 
възпламеняване на близкостоящи до зоната на пожара горими материали.  

При по-силен вятър със скорост от порядъка на 5-10 м/сек се очертава видима 
тенденция към деформиране на газовата струя и приближаването (навеждането) и  към 
терена. Това означава, че нагорещените продукти на горенето ще се разстилат над големи 
площи в зоната пред фронта на пожара. Така горимите материали, които още не са 
обхванати от пожара и не са под въздействието на лъчистия топлинен поток ще бъдат 
интензивно загрявани и подготвяни за възпламеняване поради близостта им с части от 
газовата струя, издигаща се над фронта на пожара. Освобождаването на влагата от 
естествените горими материали при интензивното им загряване води до повишаване на 
тяхната запалимост, а в крайна сметка и до значително увеличаване скоростта на 
разпространение на фронта на пожара. Друг нежелателен ефект от изкривявавенто на 
газовата струя е увеличаване риска от пренасяне на пожара през естествени и изкуствени 
препятствия по пътя на придвижване на фронта на горене. Опитните резултати показват, че 
с увеличаването скоростта на вятъра се увеличава пропорционално и дистанцията, на която 
пожарът би могъл да се прехвърли през негорими просеки и препятствия. За различните 
региони с различна специфика на релефа и вида на горските насаждения, в зависимост от 
силата на преобладаващите за района ветрове ширината на безопасните негорими 
прегради по пътя на разпространение на горски пожар ще бъдат различни и подлежат на 
конкретизиране с отчитане на всички споменати фактори. 
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Изследване на възникнал пожар при късо съединение между изводите на 
нисковолтова батерия 

 
Светлин Антонов, Калоян Марков, Людмила Балтова 

 
Резюме: В настоящата статия се анализират възможностите за възникване на късо 

съединение между електродите на батерията, количеството на отделената енергия и 
видовете горими материали, които могат да бъдат възпламенени. Като се отчита 
спецификата на местата на съхранение на употребявани батерии, се разглежда 
вероятността за осъществяване на контакт между двата електрода, чрез проводим 
предмет и въздействието на отделената енергия върху близкостоящи горими 
материали. Разгледано е развитието на пожара при отчитане на условията за 
акумулиране на отделената при възникване на късо съединение етнергия, с цел анализ и 
оценка на рисковете, както и извеждане на препоръки за безопасност при съхранние и 
складиране на 9 V батерии. 

 
Ключови думи: възникване на пожар, късо съединение, батерия 9 волта, постояннотоков 

източник, анализ 
 

An analysis of 9 volts battery short circuit related fire risk when terminals are 
non-insulated  

 
Svetlin Antonov , Kaloyan Markov, Ludmila Baltova.  

 
Abstract: The paper present a research of possibilities for producing enough heat to start 

burning process in solid fuels by short circuit between the terminals of 9 volt batteries. The analysis 
provide detailed information about capabilities of both brand new and used 9 volt batteries to raise 
the temperature high enough above the ignition temperature of wide spread solid fuels like cotton, 
fabric, polypropylene, wood etc. Taking into account the most common places for storage of 
discarded batteries and fostering conditions for combustion is made the assessment of potential 
risk when people have wrong approach and underestimate the potential danger of 9 volt batteries 
at their homes and offices. 

 
Key words: inflaming, short circuit, battery 9 V, DC, analysis 
 
1. Въведение 
Според статистиката [1] през 2013 година на територията на Р.България са възникнали 

8500 броя пожари с нанесени материални щети, от тях 2155 броя или 25.35% са 
предизвикани от късо съединение. Според статистиката [2] за 2013г. на Обединеното 
Кралство – Великобритания са възникнали общо 66884 бр. пожари. Отделянето на 
пожарите, свързани с електроуреди, електрически инсталации и всички аспекти на 
употребата на електричеството би било изключително трудно, поради характера на тази 
статистика. Въпреки значителната разлика със статистиката водена в нашата страна може 
да се посочи например, че общо 2399 броя пожари са свързани с Електроснабдяване - 
Апарати – батерии и генератори. 

Съхранението на батерията преди употреба е безопасно, защото е във фабрична 
пластмасова опаковка, изолираща го от околните предмети и тъкани. Потенциална опасност 
носи съхранението на изделието след излизане от употреба и преди да бъде предадено за 
рециклиране. Продължителността на този период от време може да варира в широк 
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диапазон, което до известна степен се дължи и на необходимостта от предаване на 
батериите. Временното складиране от потребителя се счита за напълно безопасно. При по-
внимателен анализ на рисковете трябва да се отчете, че макар зарядът на батерията да е 
недостатъчен, за да захрани съответното устройство, в постояннотоковия 9 V източник все 
още съществува електрически заряд. Именно този остатъчен заряд е носител на 
потенциална опасност от възникване на пожар. Предвид характерната конструктивна 
особеност на този вид батерии, а именно разполагането на двата полюса на малка 
дистанция, върху обща повърхност (страна на батерията), в следващите раздели се 
извършват изследвания и анализи и се предоставят препоръки за повишаване на пожарната 
безопасност.  

2. Опитна постановка на експеримента и резултати 
Разглежда се възможността за възникване на пожар, в следствие на искрене и/или 

загряване на твърдо тяло, когато двата електрода се допрат едновременно до 
електропроводящ елемент с малка маса (сечение на нишките или жилата) и развита 
повърхност. За целта на експеримента, като електропроводящи елементи за осъществяване 
на късо съединение са използвани жило от меден проводник и домакинска тел. Като 
материали, които се възпламеняват от въздействието на отделената топлина са използвани 
различни по структура хартия – твърда и мека, и полипропиленова опаковка (фиг. 1). 
Използваните образци като горими материали са широко разпространени в ежедневието 
продукти. При проведените експерименти са използвани и 3 различни източника от по 9 V 
(фиг. 2).  

 
Фиг. 1 Материали за опитната постановка (1) 

 
Фиг. 2 Материали за опитната постановка (2) 

Домакинската тел  е съставена от множество метални нишки, образуващи финна мрежа. 
Предполага се, че става въпрос за метална сплав, чието съдържание варира при 
различните производители, предлагана в търговската мрежа под формата на навита ролка 
(фиг. 2). Характерното за този материал, като отделна метална нишка или навита на руло 
мрежа е ниската стойност на активното електрическо съпротивление. Мрежата формира 
голяма контактна повърхност, съчетана с висока електро и топло-проводимост и наличие на 
кислород (въздух) в обема на ролката, между отделните нишки.  

В експеримента се реализира късо съединение между изводите на избраната батерия 
чрез пряк контакт с металните нишки (фиг. 3). В следствие на това се очаква поява на искра, 
прегряване на мрежата от нишки, в зоната между двата електрода на батерията и протичане 
на интензивен процес на окисление, познат като горене. 
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Фиг. 3 Експеримент с ролка от метални нишки 

В резултат на опита, показан на фиг. 3, се потвърждава предположението изказано по-
горе. На фиг. 4 е показана отделна част от металните нишки под формата на усукан сноп, 
представляващ с приближение многожилен проводник.  

 
Фиг. 4 Експеримент със сноп от метални нишки 

В резултат на опита от фиг. 4 се препотвърди предположението изказано по-горе и 
отново е видимо с просто око. На фиг. 5 е показан експеримент и с влиянието на отделената 
топлинна енергия върху тънкослоен и малък по размер дървен детайл, използван за 
позициониране на проводящия материал. В резултат на употребата му, върху дървесината 
се виждат следи от повърхностно обгаряне в зоната на късото съединение. 

 
Фиг. 5 Обгаряне на дървения материал в зоната на късо съединение 

 На фиг. 6 е показана развита ролка от метални влакна, подложена на изпитание за 
нейната електропроводимост. 

 
Фиг. 6 Експеримент с развита ролка от стоманени влакна 

Общата формула, описваща изгарянето на въглеводороди във въздушна среда е: 

 2 2 2 2 23.71 3.71
2x y
yC H zO zN xCO H O zN       (1) 

Химическата формула, описваща процеса на изгаряне на целулоза е: 
 6 10 5 2 2 26 6 5C H O O CO H O     (2) 
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В следствие на проведения експеримент се получават множество искри и субективно 
усещане за генериране на топлина от зоната на опитната постановка. Опитите имат за цел 
да създадат условия, сходни на условията на съхранение на употребявана 9 V батерия в 
бита. Има се предвид ситуация на складиране на батерия без опаковка, притежаваща 
остатъчен ресурс в един обем с проводими материали и твърди горими материали. При 
предизвикване на късо съединение и последващо запалване на металните нишки, в зоната 
на протичане на екзотермичните процеси се добавят твърдите горими материали под 
формата на различна по структура и плътност хартия и опаковка от полипропилен (фиг. 7). 
Експеримента показва, че количеството отделена при късо съединение енергия, 
продължителността на протичане и достигнатата максимална температура са достатъчни, 
за да инициират процес на горене в близкостоящи горими материали. Съгласно извършени 
измервания [3] максимално достигнатите температури в зоната на късо съединение достигат 
до 5500С при употребявани и до 7500С при нови батерии от 9 V. Резултатите са видими на 
фиг. 8, където се забелязват нанесени огневи поражения върху меката хартия и 
полипропилена. 

 
Фиг. 7 Експеримент с добавена мека хартия и полипропилен 

 
Фиг. 8 Резултат от експеримент с хартия и полипропилен 

Предвид спецификата на процеса на възникване на късото съединение между 
електродите може да се твърди, че продължителността на действие на източника на 
топлина и количеството на отделената енергия са достатъчни за възпламеняване на 
тънкослойни горими материали. Размерът и формата на горимия материал имат 
съществено значение, тъй като те са определящи за способността на материала да погълне 
отделената от първоначалното припламване на късото съединение енергия. Важно е 
доколко съществуват подходящи условия за акумулиране на топлината, загряване на 
материала и предизвикване на процеса на отделяне на газообразни горими продукти. 
Същите изгарят при наличие на кислород. За да протече този процес е задължително 
отделената при късо съединение енергия да не се разсее преди да е загряла достатъчно 
горимия материал. Местата на съхранение на батериите и съответните горими материали 
обикновено са ограничени пространства, с осигурен достъп на въздух за възникване на 
горене, а от друга страна има възможност за акумулиране на топлина без големи топлинни 
загуби. Това са пространства, в които процесът на горене остава незабелязан в 
първоначалната фаза на пожара. При възникване на пожар и относително по-
продължителни поцеси на първоначално непълно горене и подготовка на материалите за 
развитие на пламъчно горене. 
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Хартията е изградена основно от целулозни влакна. Според литературни източници [4] 
целулозата започва да се овъглява при температури над 1000С.   Вълната, която е съставна 
част на множество текстилни материи се овъглява при температура надвишаваща 2000С. 
Тънкослойни полимерни материали (от класа на термопластичните полимери - опаковки, 
фолио, синтетични нишки) и полипропилена с висока плътност се топят при температури 
130-1350С, а найлона се топи при температура 250-2600С. Енергията на възпламеняване на 
гореспоменатите варира в относително тесни граници, като за памук е 16 MJ/kg, за 
полипропилен е 43 MJ/kg, а за дървесина е 20 MJ/kg. 

 
3. Заключение 
1. На основата на проведения натурен експеримент е доказана възможността за 

създаване на пожароопасна ситуация при късо съединение на източници на електрическо 
захранване с минимално напрежение (9 V). 

2. От температурните диапазони на възпламеняване и минималната енергия 
необходима за възникване на процес на горене в някои от най-разпространените твърди 
горими материали става ясно, че възникване на късо съединение между електродите на 9 V 
батерия е в състояние да предизвика възпламеняване и развитие на пожар при неправилно 
съхранение. 

3. Препоръчително е да се внимава при използване на батерии с указаното напрежение. 
Авторите ще продължат изследванията си относно възможността за създаване на 

пожароопасна ситуация и при по- ниско напрежение на източника на захранване. С 
използване на по- съвременна апаратура ще се направи задълбочен анализ с отчитане на 
съответните параметри на възникналия пламък, неговата устойчивост и разпространение. 

Това може да се счита като първоначален опит за доказване на разглеждания проблем и 
запознаването на научната общност с него. 
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Експериментално изследване на точността на средства за измерване на разход 
на въздух

Огнян Бекриев, Кирил Кирилов, Александър Станилов

Резюме
В работата са дадени експериментални резултати, от определяне на 

грешката на измерване на средства използани за определянето разхода на 
въздух на вентилатори. За еталон е използван стенд реализиран съгласно 
изискванията на AMCA 210.

Ключови думи: вентилатор, разход на въздух

Experimental study on the accuracy of measuring devices of air flow rate

Ognyan Bekriev, Kiril Kirilov, Aleksandar Stanilov

Summary
The paper presents the experimental results to determine the measurement error of the means
used to determine the air flow rate of fans. For etalon used test bench according to AMCA 210.

Keyword: fan, air flow rate

Увод
В системи използвани за транспортиране на въздух възникват случаи в които 

вентилатора не може да осигури необходимия разход. Това се дължи обикновенно на 
разминаване между данните от проекта и реалното съпротивление на системата. В такива 
случаи, с цел да се изясни откъде идва проблема, се стига до необходимост от измерване 
параметрите на вентилатора в експлоатационни условия. Обикновенно определянето на 
налягането на вентилатора не представлява проблем, ако той е монтиран правилно към 
системата, съгласно изискванията на производителя. Определянето на разхода на въздух 
на вентилатора обаче е свързано с усложнения. 

Средства за измерване разход на въздух
Препоръки за измерване разхода на въздух на вентилатори в експлоатационни условия 

се дават в  ISO 5802 [2]. Там се разглеждат основно два метода. Първия метод е свързан с 
определяне на скоростен профил в напречно сечение на тръба. Вторият метод предлага 
използването на стандартни местни съпротивления, регламентирани в ISO 5167. И двата 
метода изискват значително време и промени в системата за вграждане на измервателните 
средства. В много случай стойността за определяне на параметрите на вентилатора е по-
висока от стойността на вентилатора. Това налага да се разгледат по-лесни решения, които 
да дават достоверни резултати.

Първото средство, което се разглежда е ирисова клапа, показана на фиг.1 Ирисовите 
клапи се предлагат за регулиране разхода на въздух във вентилационни и климатични 
системи. Затворът на клапата се състои от пластини, които оформят диафрагма с контричен 
отвор. Пластините се завъртат заедно, вследствие на което се изменя диаметъра на 
концентричния отвор. За определяне на преминалия разход на въздух в корпуса има два 
отвора, чрез които се измерва създадената разлика на налягане от клапата. Разхода на 
въздух QIRIS се определя по зависимостта:

Q𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼=K �∆pIRIS ,
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където: К е коефициент, който зависи от положението на диафрагмата;
∆pIRIS – пад на налягане в ирисовата клапа.

87654
231

Фиг.1 Ирисова клапа
Друго средство, което може да се използва е тръба с остър ръб [3], показана на фиг.2. 

Тя се използва само ако вентилатора работи по система на нагнетяване, тъй като тогава 
може да се монтира на входа.

D

D

Фиг. 2 Тръба с остър ръб
За определяне разход на въздух QP чрез тръба с остър ръб се използва зависимостта:

Q𝑃𝑃= α π D2

4
�2 ∆𝑝𝑝𝑝𝑝

ρ
,

където : α - коефициент на разход (α=0,5);
D – вътрешен диаметър на тръбата;
∆pp – разлика между атмосферното налягане и наляганито в тръбата, измерено на 

разстояне D;
ρ - плътност на въздуха.

Стенд за определяне точността на измерване на разход на въздух
Определянето на точността на измерване на ирисова клапа и тръба с остър ръб е 

извършено на стенд за изпитване на вентилатори, реализиран съгласно изискванията на 
AMCA 210 [1]. На фиг.3 е показана схема на използвания стенд. За еталон при определяне 
разхода на въздух е използвана секция от паралелни дюзи. Минималният разход на въздух, 
който може да бъде измерен от нея е 20 m3/h.

Тръбата с остър ръб е поставена на входа на вентилатора. Ирисовата клапа е 
поставена след изравнителната камера. Спазени са регламентираните прави участъци и за 
двете измервателни средства.

За опрецеляне грешката на измерване на тръбата с остър ръб и ирисовата клапа се 
използва зависимостта:

грешка =  
И − Е
Е

 100 , %,
където И е измереният разход на въздух с проверяваните измервателни средства, а Е е 
определеният чрез еталона.



Хидроаеродинамика, хидро- и пневмотехника 105

Експеримента е проведен като едновременно за даден разход на въздух се определят 
измерванията на еталона, на ирисовата клапа и на тръбата с остър ръб. Различните 
разходи се задават чрез дросел, поставен на изхода на стенда. За определяне 
диференциалните разлики на налягане ∆pN, ∆pP и ∆pIRIS на трите измервателни средства е 
използван един уред, тип DELTABAR (E+H) с обхват от 0 до 500 Ра .   

ирисова бленда

тръба с остър вход

секция от паралелни 
дюзи (АМСА210)

изравнителна камераp2

pa

T ∆pN

∆pIRISpIN
вентилатор

дросел

∆pP

Фиг.3 Стенд за определяне точността на измерване на разод на въздух

Експериментални резултати
Определената грешка на тръба с остър ръб е показана на фиг.4.
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Фиг. 4 Точност на измерване на тръба с остър ръб
Вижда се, че използването на тръба с остър ръб ще доведе до измерване на по-нисък 

разход на въздух от реалния.
Таблица 1 Класове на точност на параметрите на вентилатори

клас 0 клас 1 клас 2 клас 3 
Разход на въздух ±1% ±2,5% ±5% ±10%

Пълно налягане ±1% ±2,5% ±5% ±10%
Механична мощност +2% +3% +8% +16%

Ефективност  -1% -2% -5% -
Ниво на шум +3 dB +3 dB +4 dB +6 dB

Резултатът от определяне на грешката на измерване на ирисовата клапа е показан на 
фиг.5. Експеримента е направен за две положения на диафрагмата, съответно пол.7 и 
пол.8. От фигурата се вижда, че грешката има висока стойност, като тя е положителна. По 
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този начин при използването на ирисовата бленда за определяне разхода на въздух на 
вентилатор, може да се стигне до получаване на ефективност на вентилатора над 100 %. 
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Фиг. 5 Точност на измерване на ирисова клапа
Такъв резултат ще създаде проблеми, тъй като трябва да се проверят всички средства 

използвани за определяне параметрите на вентилатора. В конкретния случай вероятно 
става въпрос за неправилно определени коефиценти К на диафрагмата за пол.7 и пол.8. 

В таблица 1 са дадени класовете на точност на параметрите на вентилаторите, които се 
гарантират от производителите. Вижда се, че в най-ниският клас 3, в който не се гарантира 
стойността на ефективността, диапазона на гарантирантирания разход на въздух са изменя 
в рамките на ±10%. От проведените експерименти се вижда, че при тръба с остър ръб 
грешката има отрицателна стойност, а при ирисова клапа положителна.

Заключение
Използването на ирисова клапа или тръба с остър ръб за измерване разход на въздух 

на вентилатори е възможно, но предварително трябва да бъде определена тяхната грешка 
на измерване. По този начин може да се пренесе точността на измерване разхода на въздух 
на вентилатор в лаборатория върху измервания в експлоатационни условия.

Научните изследвания, резултатите от които са предоставени в настоящата публикация 
са финансирани от Вътрешния конкурс на ТУ-София-2014 г. 
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CFD моделиране на работните характеристики на центробежни вентилатори 
 

Иван Дуков 
 

Резюме 
В предлаганата работа се разглежда приложение на изчислителната механика на 

флуидите (CFD) за  определяне на работните характеристики на центробежни 
вентилатори с напред и назад огънати лопатки. При численото моделиране са 
използвани два метода - квазистационарен и нестационарен. Направено е валидиране 
чрез сравнение с опитно определени характеристики. Дадени са практически препоръки 
за осъществяване на числената моделиране в разглежданите случаи. 

Ключови думи: Центробежни вентилатори, CFD анализ, работни характеристики. 
 

Performance prediction of a centrifugal fans using CFD 
 

Ivan Dukov 
 

Abstract 
This study presents application of CFD tools to predict performance characteristics of 

centrifugal fans with forward and backward curved blades. Numerical simulations were carried out 
with steady and unsteady methods. The validation is done by comparing with the experimental test 
results. Some practical recommendations are given concerning CFD simulation in these cases. 

Keywords: centrifugal fans, CFD-analysis, performance prediction. 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 

За всяка една турбомашина е задължително да се познават работните й характеристики 
в достатъчно голям диапазон около номиналния режим на работа. Традиционният начин 
чрез изпитване на машината предполага тя да е предварително произведена. От друга 
страна, проектирането и оптимизирането на проточната част в повечето случаи изисква 
многократни изменения на геометрията и установяване на съответните работни 
характеристики. Очевидно е, че ако това се осъществява чрез физическо изпитване на 
прототипи ще са необходими големи разходи на време и средства, което в условията на 
съвременната конкурентна среда е неизпълнимо. През последните години изчислителната 
механика на флуидите (CFD) придоби ключово значение при проектирането на 
високоефективни турбомашини. Тя дава възможност да се получат не само интегралните 
характеристики – напор и к. п. д. при различни режими на работа, но и да се определят 
параметрите на течението във всяка една точка. Експерименталното изследване на 
течението с добре известните техники PIV и LDV, особено във въртящото се работно 
колело, е сложна в техническо отношение задача и се прави само при по-опростена 
геометрия, тъй като изисква оптически достъп до изследваната област. Приложението на 
CFD за анализ и визуализация на сложни тримерни течения е незаменимо и затова придоби 
изключителна популярност. В [1] е направен обзор на съвременното състояние на проблема 
по отношение на центробежните помпи и се твърди, че чрез комерсиалните CFD пакети 
могат да се получат работните характеристики със задоволителна от инженерна гледна 
точка точност, с отклонение до 10% от експерименталните резултати. 
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Съществуват много комерсиални софтуерни продукти, които се използват за числен 
анализ на турбомашини. В повечето програми са налични няколко метода за анализ на 
течението в турбомашини, които изискват различни изчислителни ресурси и осигуряват 
различна точност на резултатите. Като цяло методите са два вида – квазистационарни и 
нестационарни. При първия вид течението се моделира като стационарно, но се отчита 
макар и опростено взаимодействието между ротора и статора. Типичен квазистационарен 
метод, който се използва за центробежни машини със спирално тяло, е въвеждането на 
съставна координатна система т. нар. Multiple Reference Frame method (MRF). При този 
метод роторът е във фиксирано положение и уравненията за движение за работното колело 
се решават във въртяща се координатна система, като се включват кориолисовата и 
центробежната сила. Уравненията за движение за статора се решават в абсолютна 
(неподвижна) координатна система. Полето на течението зависи от относителното 
разположение на ротора и статора, като за по-изчерпателен анализ трябва да се разгледат 
няколко позиции на работното колело. Разработени са квазистационарни методи, които не 
са подходящи за центробежни машини със спирално нагнетателно тяло, защото 
предполагат осова симетрия на геометрията след работното колело, което в този случаи не 
е налично. При нестационарните методи също се въвеждат подвижна и абсолютна 
координатни системи, като на всяка стъпка по времето се променя положението на ротора 
спрямо статора. Използват се две изчислителни мрежи – подвижна за ротора и неподвижна 
за статора. Подобен метод е известен като „плъзгаща изчислителна мрежа” – Sliding Mesh 
method (SM). Най-малко изчислителни ресурси са необходими, когато се моделира само 
работното колело, без да се отчита наличието на статор. Така може да се получи 
приблизителна оценка на аеродинамичните характеристики на колелото, но не и на 
машината като цяло. В случая се моделира само един сектор от колелото, съдържащ една 
лопатка. Именно това намалява времето за изчисление. Преминаването от стационарно към 
нестационарно моделиране повишава точността, но увеличава драстично изчислителното 
време. За инженерни цели е необходимо да се намери баланс между време и точност на 
симулацията. 

Целта на предлаганата работа е да се установи приложимостта на съществуващите 
методи и комерсиален софтуер за моделиране на характеристиките на центробежни 
спирални машини като например вентилатори, и да се очертаят разумни граници за 
приложение на двата основни метода. Това се прави като се сравнят резултатите от 
численото моделиране с опитно получени работни характеристики. 

ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
Моделирани са два центробежни вентилатора със съществено различаваща се 

геометрия на проточната част. Изборът на тези центробежни машини е определен от това, 
че в [2] са дадени подробните им аеродинамични схеми и опитно получените работни 
характеристики. Както е известно, поради пренебрежимо малката свиваемост на газа при 
конкретните условия, по отношение на работния процес няма разлика между вентилатори и 
турбопомпи, но последните се изработват, изпитват и изследват значително по-трудно. На 
фиг. 1 са показани CAD моделите на изследваните машини. Вентилаторът ЦВ-1 е с 12 назад 
огънати лопатки с изходящ ъгъл 400, а ЦВ-2 е с 32 напред огънати лопатки с изходящ ъгъл 
1500. Лопатките и на двете машини са оформени по дъга от окръжност. Работното колело на 
ЦВ-1 е с диаметър 400 mm и честота на въртене 11500 min , а на ЦВ-2 - съответно 500 mm и 

11000 min . 
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ЧИСЛЕНО МОДЕЛИРАНЕ, РЕЗУЛТАТИ И ВАЛИДИРАНЕ   
Представеното изследване е направено със софтуерни продукти от фамилията на 

ANSYS. При численото моделиране е спазено едно от основните методологични изисквания 
при използване на CFD – независимост на решението от изчислителната мрежа. Това се 
постига чрез няколко симулации с различни изчислителни мрежи. Резултатите показани и 
коментирани по-долу са за оптималния вариант на мрежата. 

При всички числени 
експерименти граничните 
условия са: на входа – 
пълно налягане 101 325 Ра 
и зададен обемен дебит Q 
на изхода. Смукателната 
тръба и спиралният корпус 
са неподвижни области, а 
работното колело е 
ротационна област. 
Работният флуид е 
несвиваем - въздух при 
нормални условия. 
Използва се стандартен 
k   модел на 
турбулентност. 

Напорът vp  се определя 
като разлика в пълните 
налягания на изхода и входа 
на машината. На този етап 
се моделира само 
проточната част на колелото 
и няма възможност да се 
определят обемните загуби 
и загубите от дисково 
триене, затова е възможно 
да се получи оценка само за 
хидравличният к. п. д. h , 
който се изчислява чрез 
дебита, напора, и 
въртящият момент върху 
обтечените повърхности на 
работното колело. 

Вентилатор ЦВ-1 

Аеродинамичните параметри на вентилатора при номиналния режим на работа са: 
дебит 30.285 m snQ  , напор 544 Pav np   и пълен к. п. д. 0.74n  . Изчислителната мрежа 
се състои от 130000 елемента. На фиг. 2 са показани дебитно-напорните характеристики 
получени експериментално в [2] - vp , по квазистационарния метода MRF - v MRFp  и по 
нестационарния метод SM - v SMp . При номиналния режим относителната грешка на напора е 
3% при SM и 7% при MRF. При по-големи и по-малки дебити грешката нараства съответно 
до 8% и до 13%. Както може да се очаква, при нестационарното моделиране грешката  е 
значително по-малка в целия изследван диапазон от дебити, но това е за сметка на 

ЦВ-1 ЦВ-2

Фиг. 1.  Моделирани вентилатори 
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значително по-дългото изчислително време. На използвания компютър (двуядрен, 3.3 GHz, 
4 GB RAM) една симулация с MRF до достигане на сходимост е с продължителност около 7 
мин., докато SM метода изисква около 80 мин. 

 

 
            Фиг. 2. Напорна характеристика на ЦВ-1                        Фиг. 3. Моментен напор на ЦВ-1 
 

При нестационарното моделиране трябва да се обърне специално внимание на два 
важни момента – минималната продължителност на симулацията по време и големината на 
стъпката stt . На фиг. 3 е показано изменението на моментния напор v tp  за три пълни 
оборота на работното колело. Вижда се, че практически след втория оборот напорът се 
колебае около една постоянна стойност. Пулсациите на напора отговарят точно на броя на 
лопатките. Всички резултати от SM моделирането дадени по-надолу са получени, като се 
симулират три оборота на работното колело и за стойност на напора се приема 
средноинтегралната, изчислена за третия оборот. 

Нестационарният, периодичен 
характер на течението след 
работното колело се илюстрира 
много по-нагледно при 
центробежните помпи, които са 
със значително по-малък брой 
лопатки и с многократно по-голяма 
плътност на работния флуид. На 
фиг. 4 е показано изменението на 
пълното налягане на изходящия 
отвор на една спирална 
центробежна помпа за 4 пълни 
оборота. Работното колело е с 6 
лопатки, диаметър 220 mm и 
честота на въртене 12900 min . 
Виждат се строго периодичния 
характер на течението, като в 
рамките на един оборот има 6 
пика на налягането. Средната 
стойност на налягането е Фиг. 4. Пълно налягане на центробежна помпа 
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2 755780 Pamp  , а максималното отклонение е 25000 Pa . Това отклонение е само 3.5%, и 
в съчетание с високата му честота обяснява факта, че на практика не се регистрира от 
обичайно използваните измервателни средства. Колебанията на напора около средната му 
стойност е малко по-голямо – 3.8%, но на практика за потребителя е важна именно 
осреднената стойност.  

За да се установи влиянието на стъпката по време са направени симулации с няколко 
различни нейни големини. Тъй като работните колела на центробежните машини се 
различават съществено по броя на лопатките z и ъгловата скорост на въртене, големината 
на стъпката се определя като се зададат различен брой стъпки stz , за времето за което 
работното колело се завърта на ъгъл равен на ъгловата стъпка на лопатките 2 z . В табл. 1 
са показани резултатите при няколко стъпки, отговарящи на различни стойности на stz . 
Вижда се, че практически при 5stz  , което за разглежданото колело отговаря на стъпка 

0.00067 sstt  , напорът повече не се изменя. 

 
                                             Влияние на стъпката по време               Табл. 1 

stz  1 2 4 5 10 

stt , s 0.0033 0.0017 0.00083 0.00067 0.00033 

vp , Pa 439 509 526 530 536 
 

На фиг. 5 са показани измерените стойностите на пълния к. п. д.   дадени в [2] и 
изчислените стойности на хидравличния к. п. д. h MRF  и h SM  за двата метода. Вижда се, че 
и при двата метода резултатите са сравними, като при номиналния дебит разликата с 
измерената стойност е около 2% и нараства до около 7% при останалите режими на 
изследвания диапазон. Трябва да се има предвид обаче, че се сравняват различни 
величини – хидравличният к. п. д. винаги е по-голям от пълния, а тук се получава обратното, 
т. е. действителната грешка при численото моделиране е по-голяма. 

 

Фиг. 5. Коефициент на полезно действие на ЦВ-1         Фиг. 6. Напорна характеристика на ЦВ-2 
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Вентилатор ЦВ-2 

Аеродинамичните параметри на вентилатора при номиналния режим на работа са: 
дебит 30.575 m snQ  , напор 880 Pav np   и пълен к. п. д. 0.64n  . Поради почти три пъти 
по-големия брой лопатки от ЦВ-1, изчислителната мрежа е от 556000 елемента. На фиг. 6 са 
показани дебитно-напорните характеристики получени експериментално и по метода MRF. 

Както може да се очаква, поради по-сложния характер на течението в работни колела с 
напред огънати лопатки, разликата е по-съществена, като в номиналния режим е 6%, а при 
по-големите дебити достига до 16%. Подобна е ситуацията и при коефициентите на полезно 
действие. Методът SM дава малко по-голямо съответствие с експеримента за сметка на 
изчислителното време – над 2 ч. за точка. 

Предстои валидиране чрез експериментално изследване на центробежни вентилатори 
на опитната уредба и методика описани в [3]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
При центробежни вентилатори с назад огънати лопатки в номиналния режим на работа и 

двата метода за CFD моделиране дават достатъчно точни за инженерната практика 
резултати. По-голямата точност на SM метода е за сметка на многократно по-голямото 
изчислително време – над 10 пъти. При SM метода трябва да се симулират поне три пълни 
оборота на работното колело и да се зададе достатъчно малка стъпка по време. Може да се 
препоръча стъпката по време да се зададе така, че при завъртане на колелото на една 
ъглова стъпка определена от броя на лопатките, да се реализират 5 стъпки по време. При 
вентилатори с напред огънати лопатки разликите с действително измерените стойности са 
по-големи, което се дължи на сложния вихров характер на течението. Необходимо е 
допълнително изследване с други модели на турбулентност. Дадените препоръки могат да 
се използват без изменение и по отношение на центробежните спирални помпи.  
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Приложение на изкуствени невронни мрежи за моделиране на ефективността 

на пневмоциклон 
 

Иван Дуков            Диана Танева 
 

Резюме 
В работата се предлага и изследва едно приложение на изкуствени невронни мрежи 

за оценка на ефективността на пневмоциклон. Невронната мрежа се използва за да 
апроксимира резултатите от численото моделиране с комерсиалния продукт ANSYS 
Fluent. Резултатите показват, че невронните мрежи, подходящо обучени, могат да 
дадат оценка на ефективността с приемлива за практиката точност. 

Ключови думи: пневмоциклон, CFD анализ, ефективност на сепарация, невронни мрежи 
 

Artificial neural network-based modeling of gas cyclone collection efficiency 
 

Ivan Dukov         Diana Taneva 
 

Abstract 
In this study an artificial neural network (ANN) approach is proposed and investigated for 

prediction of cyclone collection efficiency. The ANN is used to approximate CFD simulations 
obtained with commercial code ANSYS Fluent. The results showed that the properly trained ANNs 
can achieve satisfactory capabilities of efficiency prediction. 

Keywords: gas cyclone, CFD-analysis, collection efficiency, artificial neural networks 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 

Циклонните сепаратори, накратко циклони, са най-често използваните съоръжения за 
отделяне на диспергирани частици от носещата фаза (течност или газ) и се прилагат в 
много индустриални процеси. Най-важните показатели характеризиращи тяхната работа са 
пада на налягане в циклона и ефективността на сепарация, накратко само ефективност на 
циклона. Поради значението за практиката, тези показатели са били и са обект на много 
теоретични и експериментални изследвания. Очевидна е необходимостта да се разполага с 
достатъчно точен математически модел за определяне на сложната зависимост между 
ефективността и другите характеристики на циклона. 

В зависимост от метода на изследване моделите могат да бъдат разделени на 
теоретични и полуемпирични, статистически и модели основани на CFD. Обзор и анализ на 
най-значимите работи в областта са дадени например в [1] и [2]. Исторически първо са 
разработени теоретичните и полуемпирични модели. При тях са получени аналитични 
изрази за ефективността, като се правят редица опростяващи допускания относно 
кинематиката на течението и силовото взаимодействие на флуида и частицата. При част от 
моделите първо се определя по теоретичен път диаметърът на частиците 50d  при който 
ефективността е 50% (cut size). Ефективността   за произволен диаметър на частицата d се 
изчислява по емпирично получени зависимости от вида    50fd d d  . При други модели 
ефективността се изчислява директно, без да се преминава през определяне на 50d . 
Предимство на гореспоменатите методи е, че те са много прости за употреба и изискват 
минимално време за изчисления. Оказва се, че в много случаи разликите между 
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изчислените и измерените стойности са значителни. Причините за това са две. Първата е, 
че при извеждането на аналитичните изрази се правят редица опростяващи допускания 
относно скоростното поле на носещата фаза и силовото и взаимодействие с частиците. 
Втората причина е, че в повечето модели от този тип фигурират опитно определени 
константи, които са валидни само за циклони с геометрия близка до тази на изследваните. 

Статистическите методи са развити чрез регресионен анализ основан на база данни от 
характеристики на циклони с различна конфигурация и режимни параметри. 
Статистическите методи са удобни и много бързи за употреба, и тъй като са методи от типа 
„черна кутия”, предполагат само минимални познания за протичащите процеси в 
моделираното явление. Съществен недостатък е, че изискват значително количество данни, 
събирането на които по опитен път е свързано с голям разход на време и средства. При 
голям брой входни параметри е трудно да се определи и оптималния вид на 
корелационната функция за апроксимация на резултатите.  

Една съвременна алтернатива на класическите статистически методи е приложението 
на изкуствени невронни мрежи, които са типични модели и алгоритми на изкуствения 
интелект. Изкуствената невронна мрежа (ИНМ), често наричана просто невронна мрежа, е 
изчислителна техника и стратегия за обработка на информация, която имитира опростено 
основни процеси в мозъка. ИНМ е съставена от множество прости изчислителни елементи 
(неврони) подредени в успоредни слоеве и напълно взаимосвързани чрез тегловни връзки.  
Всеки неврон приема сигнали от другите под формата на числа, обработва ги по подходящ 
начин и ги предава по изходящите връзки към другите неврони. Всяка връзка има тегло, 
което умножавайки се със сигнала, определя неговата значимост. В ИНМ почти винаги 
съществуват входен и изходен слой от неврони. На входния слой се подава обработваната 
информация, която след това под формата на сигнали преминава през няколко междинни 
(скрити) слоя от неврони. Накрая сигналите достигат до изходния слой, откъдето се чете 
обработената информация. За да може да се използва една ИНМ за решаване на някакъв 
проблем тя трябва да бъде предварително обучена. Това се осъществява чрез едно 
множество от примери. Всеки пример се състой от вектор от входни стойности и вектор от 
правилни (желани) изходни стойности от мрежата. В процеса на обучение се променят 
теглата на връзките, като се намалява разликата между желаните и действителните изходни 
стойности. Това се осъществява чрез различни обучаващи алгоритми. ИНМ е техника от 
типа „черна кутия” и изисква значителен брой данни за обучение. По тези признаци тя се 
доближава до регресионния анализ. Едно от основните предимства на ИНМ е, че те могат 
да апроксимират много сложни и нелинейни зависимости между голям брой входни 
параметри и изходните величини (целевите функции). Освен че решават задачи за 
регресия, както ще е в тази разработка, ИНМ се използват и за други приложения като 
класификация, прогнозиране, разпознаване на образи и реч, медицински диагнози и др. 

Изчислителната механика на флуидите (CFD) се използва с успех за получаване на 
характеристиките на флуидното течение в циклоните, траекториите на твърдите частици и 
пада на налягане. Можа да се отбележи, че приложението на CFD по отношение на 
циклоните е добре усвоен и валидиран метод. Съществуват много работи посветени на тази 
тема, включително и от авторите [3]. Практически недостатък на метода е, че при всяка 
промяна на геометричните и режимните параметри се налага нов анализ на течението, 
което изисква определено изчислително време. Това прави CFD неподходяща за пряко 
приложение при решаване на оптимизационни задачи, когато се налага многократен анализ 
на течението. Едно решение на проблема е CFD анализа и определянето на изходната 
величина да се направи в достатъчен брой подходящо избрани  точки на факторното 
пространство, след което резултатите да се апроксимират с аналитични изрази (например 
полиноми) или изкуствени невронни мрежи. Подобен подход е използван от автора за 
моделиране на центробежно работно колело на турбомашина – [4]. В предлаганата  работа 
този подход се прилага по отношение на ефективността на пневмоциклон. 
  



Хидроаеродинамика, хидро- и пневмотехника 115

CFD МОДЕЛИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА   
Ефективността   на циклона представлява процентния дял на задържаните частици:  

 c

f

M
M

  , (1) 

където cM  и fM  са количествата частици задържани от и подадени към циклона. 
Количеството може да се изрази като маса, масов дебит или брой, в зависимост от метода 
на изследване. Ефективността зависи от голям брой геометрични и режимни параметри: 

  1f ... , , , , , , , ,n p p g g gG G d m v g     , (2) 

където 1... nG G  определят еднозначно геометрията на циклона; , , ,p pd m   са съответно 
диаметъра, плътността, сферичността и масовия дебит на частиците; , ,g g gv   са 
плътността, вискозитета и скоростта на газа на входа на циклона, g е земното ускорение. За 
целите на това изследване са направени редица опростявания. Моделира се само 
конкретна конфигурация на циклон, отговаряща на наличния в лабораторията. Частиците се 
приемат сферични. Обикновено на изхода от циклона налягането е близко до атмосферното 
затова за работен флуид се приема въздух при нормални условия 31.225 kg mg  . 
Численото моделиране с плътност  , по отношение на ефективността не показа забележима 
разлика. Натоварването на циклона с частици на практика е малко (3-5%), което дава 
възможност да се пренебрегне влиянието на масовия дебит на частиците. По-подробно 
въпросът е разгледан в [3]. Центробежните инерционни сили действащи върху частиците са 
многократно по-големи от гравитационните. В резултат на всичко гореспоменато се 
получава, че ефективността на конкретен циклон зависи само от три величини: 

  f , ,p gd v  . (3) 

Изследваният циклон е показан на фиг. 1, а 
в табл. 1 са дадени геометричните му размери. 
Диаметърът на циклона е 250 mmD  . 

                    Геометрия на циклона              Табл. 1 
H/D h/D S/D Lc/D De/D Di/D Dd/D 
4.4 2.28 0.7 0.8 0.6 0.44 0.32 

 
Подробности за CFD моделирането на 

циклона са дадени в [3]. Моделирането е 
извършено в средата на ANSYS Fluent. 
Изчислителната мрежа е неструктурирана и 
съставена от 79700 елемента, след като е 
направено изследване за независимост на 
решението от мрежата. Поради относително 
малката концентрация на твърдата фаза не се 
отчита влиянието й върху полето на 
непрекъснатата фаза (one-way coupling). 
Използва се стандартен RNG k-ε турбулентен 
модел, който дава задоволителна за практиката 
точност. Моделът на турбулентност с 

Фиг. 1. Изследван пневмоциклон 



116 Научна конференция на ЕМФ 2015

Рейнолдсови напрежения (Reynolds stress model, RSM) е по-подходящ за силно изразеното 
вихрово течение в циклоните, но опитите показаха, че за да се получи сходимост задачата 
трябва да се решава като нестационарна, с достатъчно малка стъпка по време, което 
удължава значително изчислителното време. Поради тази причина, методът не е подходящ 
при решаване на оптимизационни задачи и може да се използва при финалния анализ на 
течението. Движението на твърдата фаза в разглеждания случай се моделира с подхода на 
Лагранж, при който се проследява движението на отделните частици през полето на 
носещата фаза. В уравнението за движение на частицата в газовия поток са отчетени само 
съпротивителната и гравитационната сила. Граничните условия за непрекъснатата фаза са: 
на входа – зададена средна скорост gv , на двата изхода – атмосферно налягане. При този 
начин на моделиране (one-way coupling), първо се определя полето на непрекъснатата фаза 
и след това се интегрира уравнението за движение на частица за да се получи нейната 
траектория. В наличните други изследвания се приема, че на входа на циклона скоростта на 
частиците по големина е равна на скоростта на газа и е насочена по оста. В една реална 
система, където циклонът е само един от съставните елементи, това не е изпълнено нито по 
отношение на големината на скоростта, нито по отношение на нейната посока. За да се 
реши проблема, в това изследване входният участък на циклона ( cL ) е удължен с 2 m, така 
че до действителния вход на циклона скоростта на частиците е добила установена стойност, 
независимо от граничните условия. В наличните изследвания се приема още, че 
взаимодействието между частиците и стените е идеално еластично, което не е достатъчно 
добре обосновано. Тук нормалният и тангенциалният коефициент на възстановяване се 
приемат съгласно данните обобщени от автора в предишни негови изследвания [5]. За 
определяне на ефективността се проследяват траекториите на 60 частици, равномерно 
разпределени по цялото входно сечение. Като пример, на фиг. 2 са показани част от 
траекториите на частици с 3μmd   и 3800 kg mp  при скорост на газа 10 m sgv  .  

 
Фиг. 2. Траектории на частици                                         Фиг. 3. Турбулентна дисперсия на частица 

 

Фиг. 5. 
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В циклона постъпват частици на брой fz . Част от тях не могат да бъдат отделени, а cz  
на брой се сепарират от циклона и ефективността може да се изчисли по очевидния израз: 

 c

f

z
z

  . (4) 

Диаметърът на частиците се изменя в интервала  0 12μm  и може да се очаква 
влияние на турбулентните пулсации върху траекториите им. На фиг. 3 са показани 10 от 
възможните траектории на една частица, получени като се използва стохастичен модел на 
турбулентната дисперсия (Discrete random walk model). 4 траектории показват, че частицата 
може да напусне циклона през горния отвор, а 6, че частицата може да бъде отделена, т. е. 
ефективността за конкретната частица е 0.6  . За разглеждания като пример случай, 
ефективностите определени без и с отчитане на турбулентната дисперсия са съответно 0.7 
и 0.66, което показва, че макар и да не е значителна, разлика съществува и е добре да се 
отчита влиянието на турбулентните пулсации. 

МОДЕЛИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА С ИНМ 
Примерите необходими за построяване на ИНМ са получени чрез CFD моделиране по 

изложения по-горе метод. За скоростта на газа се задават стойности 
10,15, 20, 25,30,35, 40 m sgv   и за всяка от тях се изчислява полето на непрекъснатата 

фаза. При дадена скорост gv  се определят траекториите на частиците, като се изменя 

плътността p  на стойности 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 3kg m , а диаметърът на 
частиците при фиксирана плътност се задава последователно 1, 2, 3, 4.......μm  до достигане 
на ефективност 1  . Получени са 430 примера. 

ИНМ е с три входни величини и една изходна. Както е известно, един съществен 
проблем при построяването на ИНМ е свръхобучението. Колкото е по-продължително 
обучението на ИНМ, толкова по-добре тя ще апроксимира използваните за обучението 
примери, но ще дава по-голямо отклонение при други, неизползвани стойности. Сходен 
ефект се получава при апроксимация на данни с полиноми от висок ред. За да се реши 
проблема, както често се практикува, разполагаемите данни – 430 примера, след 
разбъркване по случаен начин са разделени на три части – 310 се използват за обучение, 60 
за верификация и спиране на обучението и 60 за изпробване на мрежата. Моментът на 
спиране се определя като се следят грешките на примерите от обучаващото множество и на 
примерите заделени за верификация. В началото и двете грешки намаляват, но когато 
започне свръхобучението на ИНМ грешката на примерите, който не са участвали в 
обучението, започва да нараства и този момент се избира за спиране на процеса. 

В предлаганата работа се използва многослоен перцептрон. Това е често използвана 
архитектура на невронна мрежа, много подходяща за регресия.  Като обучаващ алгоритъм 
се прилага най-разпространения – обучение с обратно разпространение на грешката (back 
propagation algorithm). Тук е уместно да се отбележи, че за изследователите и инженерите 
не е задължително да познават в детайли теоретичните основи и алгоритми на ИНМ. В 
повечето съвременни математически и статистически софтуерни продукти (например 
Matlab, Statistica) има включени функции и цели модули за създаване на ИНМ с различна 
архитектура, които не изискват специални знания за приложението им. 

Изпробвани са голям брой невронни мрежи с един или два скрити слоя и с различен 
брой неврони в тях. Някои насоки за определяне на оптималната архитектура на ИНМ са 
дадени в [4]. Оказва се, че много простата мрежа с 3 неврона в първия скрит слой и два във 
втория, която може да се означи 3:3:2:1 и е показана илюстративно на фиг. 4, дава много 
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сходни резултати със значително по сложната мрежа по схемата 3:8:5:1. Трябва да се 
предпочете архитектурата 3:3:2:1, тъй като е много по-добър баланс между точност на 
регресията и сложност на мрежата. 

На фиг. 5 са показани получените с CFD 
и предсказаните с невронната мрежа 
стойности на ефективността на всичките 60 
тестови примера. Максималната разлика е 
5%, като в 90% от случаите грешката е под 
4%, а в 75% е под 3%. 

Един недостатък на ИНМ е, че те 
изискват значителен брой примери. В това 
отношение е полезно да се установи дали не 
може да се намали техния брой, без 
съществено влияние върху точността. За 
целта изходния брой примери е силно 
редуциран, като за скоростта на газа се 
задават стойностите 10, 25, 40 m sgv   и на 

плътността 3800,1400, 2000 kg mp  . 

 

Фиг. 5. Ефективност на тестовите примери 
 
Получават се 80 примера разделени на три части – 50 за обучение, 15 за верификация и 

спиране на обучението и 15 за изпробване на мрежата. Една подходяща ИНМ е с един скрит 
слой и 12 неврона в него, т. е. по схемата 3:12:1. Грешката при тестовите примери е до 4%. 
Мрежата е тествана и с 60-те примера заделени за проверка от пълното множество, за да се 
установи дали може да предсказва достатъчно точно при съчетания от режимни параметри, 
които не са били използвани за обучение. Ефективността изчислена от новата мрежа 
основана на редуцирания брой примери ANN-red  е показана на фиг. 5. Вижда се едно добро 
съвпадение, като максималната грешка е 6%, а в 90% от случаите е под 5%. Това показва, 
че броят на необходимите примери може да се намали многократно, в случая 5 пъти, без 
значително увеличаване на грешката.  



gv

d

p

           Фиг. 4. Схема на ИНМ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Съвместното използване на численото моделиране и ИНМ за обработка на резултатите 

е един перспективен метод за определяне на ефективността на циклонни сепаратори. CFD 
моделирането замества трудоемкото и не винаги лесно осъществимо експериментално 
изследване на подобни обекти. Изкуствената невронна мрежа, веднъж обучена с 
резултатите от CFD, дава възможност да се определи ефективността при произволни 
режимни параметри – скорост на газа, диаметър и плътност на частиците. Основно 
направление за бъдещо развитие на предлагания подход е да се въведат като независими 
променливи и останалите величини по (2) и най-вече геометричните параметри определящи 
конфигурацията на циклона, така че полученият модел с ИНМ да е приложим за всички 
случаи. Целесъобразно е да се приложи ПИ-теоремата, за да се получи съответното 
критериално уравнение, което да намали броя на независимите променливи и да установи 
критериите за подобие. 
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Числено (CFD) моделиране на загубите на налягане в пневмоциклон и 
валидиране  
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Резюме 

В предлаганата работа се разглежда приложението на изчислителната механика на 
флуидите и компютърната програма ANSYS Fluent за моделиране и определяне на 
загубите на налягане в пневмоциклон за течения на чист газ и газ-твърда фаза. 
Получените резултати са сравнени с експериментално определените. Загубите на 
налягане нарастват с увеличаване на скоростта на газовата фаза и с намаляване на 
масовия дебит на твърдата фаза. 

Ключови думи: пневмоциклон, CFD; загуби на налягане, валидиране 
 

CFD simulation of the pressure drop in gas cyclone and validation 
 

Ivan Dukov         Diana Taneva 
 

Abstract 
This study presents application of CFD tools and commercial code ANSYS Fluent for modeling 

of the pressure drop for gas and gas-solid flow in cyclone. Results of the simulation are compared 
with data from experimental model studies. The pressure drop increases with the increasing 
velocity of the gas phase and with decreasing of the solid mass flow rate.  

Keywords: gas cyclone, CFD, pressure drop, validation 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Пневмоциклонът е създаден през 80-те години на 19-ти век. Основните предимства, 

поради които се използва и до днес, са сравнително опростената конструкция, ниските 
експлоатационни разходи и сигурността му по време на работа. Пневмоциклоните широко се 
използват в редица производствени процеси за отделяне на твърдата фаза от 
газообразната, като най-често те намират приложение в химическата, хранителната, 
фармацевтичната промишленост, строителството, както и в селското стопанство. 

Съществуват различни видове пневмоциклони с радиално или тангенциално подаване 
на газовата и твърдата фаза, като в предлаганата работа се разглежда втория вид. За 
отделянето на частиците от газа се използва центробежната сила и гравитацията. 
Тангенциално разположения вход на циклона придава на газовата и твърдата фаза 
въртеливо движение, като под действието на центробежната сила частиците се 
приближават към стените на циклона и губейки кинетичната си енергия падат към дъното 
му. Въздушния поток, под действието на високото налягане на продължаващия да влиза в 
циклона въздух, се преобразува във възходяща спирала, която напуска циклона през 
вертикалната тръба в горната му част. 

Въпреки простата си конструкция и начин на действие, динамиката на флуидните 
течения в пневмоциклоните е сложна, като именно поради тази причина определянето на 
основните им работни характеристики е доста затруднено. От инженерна гледна точка най-
съществено значение имат загубите на налягане. В достъпните литературни източници 
загубите на налягане зависят основно от геометрията на циклона и масовия разход на 
газовата и твърдата фаза. Обикновено циклоните се разполагат в края на системата и 
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пречистеният въздух се отвежда към атмосфера, затова най-често загубите в 
пневмоциклона се приемат равни на налягането, което трябва да се поддържа на входа за 
да се осъществи определена производителност. През последните години изчислителната 
механика на флуидите (CFD) намира голямо приложение при изследването на теченията в 
пневмоциклоните, като чрез популярните софтуерни продукти за сравнително кратко време 
могат да бъдат определени загубите. Основен проблем е правилния избор на турбулентен 
модел, който да опише силно въртеливото течение, което се образува в пневмоциклона. В 
[1] и [3] се разглеждат детайлно стандартния и Re-Normalization (RNG) k-ε модел. В 
настоящата работа се използва RNG k-ε, поради постигнатото добро съвпадение по 
отношение на експерименталните и числените резултати. Множество автори провеждат 
подробни изследвания чрез компютърни симулации върху влиянието на геометричните 
параметри на циклона върху загубите на налягане, но значително по-малко са 
изследванията относно влиянието на масовия разход на двете фази и най-вече 
валидирането на получените резултати. Една от вероятните причини за това е липсата на 
експериментална уредба и подходящо техническо оборудване за осъществяването на 
експериментите, които да бъдат еквивалетни на числените симулации. Именно поради тази 
причина основната цел на предлаганата работа е моделирането на пневмоциклон от 
съществуваща експериментална уредба и получаването на резултати относно загубите на 
налягане чрез средствата на ANSYS Fluent [4], които да бъдат валидирани чрез реалния 
модел в лабораторни условия. 

Преглед и критически анализ на някои от известните работи в тази област са дадени в 
[1] и [2]. 

ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПИТНА УРЕДБА   
Разглежда се пневмоциклон с тангенциален вход, като основните геометрични размери 

на пневмоциклона са показани на фиг. 1 и са дадени в mm в табл.1. Фигура 2 дава обща 
представа за практическата реализацията на пневмоциклона. 

 

  Фиг. 1. Основни геометрични параметри                      Фиг. 2. Общ изглед на пневмоциклона 
 
                                                Основни геометрични размери                                           Табл. 1 

Ds Di    D    H h S          

46.5 110 150 255 40 1100 570 160 550 300 200 
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Лабораторната система за пневмотранспорт, от която е моделирания циклон, е 
реализирана по схема на нагнетяване. Твърдата фаза е полипропилен със среден диаметър 
на частицата     3.6 mm, плътност       876       и степен на сферичност Г=0.84, 
дефинирана по: 

 Г    сф
 д

, (1) 

където  сф е повърхностната площ на сфера със същия обем, а  д е действителната 
повърхностна площ на частицата. Параметрите на твърдата фаза са определени 
експериментално чрез пикнометър, прецизна лабораторна везна, фотографска техника и 
софтуер за обработка на изображения.

Масовият дебит на твърдата фаза на изхода от циклона се определят посредством 
тегловна измервателната система описана в [5]. Там е дадено подробно описание на 
опитната уредба, работата с нея и измерването на отделните величини. Отношението 
между масовите разходи на частиците     и на газа    определя коефициента на 
натоварване   на пневмотранспортната система: 

       

  
. (2) 

В условията на експерименталните изследвания коефициентът на натоварване се 
изменя в границите    0.    .   . Това са стойности характерни за пневмотранспорт в 
суспендирано състояние.  

ЧИСЛЕНО МОДЕЛИРАНЕ (CFD) И ВАЛИДИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
Изчислителната мрежа е неструктурирана и 

съставена от  8 441 елемента. На фиг. 3 е 
показана използваната изчислителна мрежа. 
Гъстотата на мрежата е определена след 
няколко последователни симулации, като е 
направено сравнение между числените и 
експерименталните резултати за мрежи с 
различен брой елементи. Първочачално 
генерираната мрежа се състои от 55 374 
елемента, като постепенно започва да се 
увеличава техния брой. При  8 441 елемента се 
постига изпълняването на основното условие за 
правилното провеждане на всяко CFD 
моделиране, а именно да се постигне 
независимост на решението от броя на 
елементите на изчислителната мрежа.  

Извършват се числени симулации съответно 
при протичане само на газ и при течение газ-
твърда фаза през пневмоциклона. И при двата 
случая сe използва RNG k-ε турбулентен модел, 

при който ефектът от завъртането на течението е включен при изчисляването на 
турбулентния вискозитет, като е прието течение в условията на хидравлически гладки стени. 
Граничните условия при численото моделиране на пневмоциклона са: на входа – зададен 
масов дебит на газа; на двата изхода на циклона – произволно налягане. Работният флуид 
се приема несвиваем, въздух с плътност съответстваща на тази в условията на отделните 
измервания. При числените симулации с газ-твърда фаза за моделирането на частиците се 
използва DPM модела основан на Ойлер-Лагранжевия подход. При него флуидната фаза се 
третира като континуум, чрез решаване на Навие-Стоксовите уравнения с подходящ модел 

         Фиг. 3. Изчислителна мрежа 
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на турбулентност. Дискретната фаза се моделира, като се проследява движението 
(траекториите) на достатъчно голям брой частици, през вече изчисленото скоростно поле на 
непрекъснатата фаза, в Лагранжева координатна система. Двете фази си обменят 
количество на движение - т. е. осъществява се двупосочно влияние (two-way coupling). На 
входа на циклона се задава съответния масов дебит на твърдата фаза, който е определен 
експериментално при зададен дебит на газа.  За дискретната фаза се задават освен 
степента на сферичност още и тангенциалния и нормалния коефициент на възстановяване 
на вектора на скоростта, съгласно [6]. Тези коефициенти са функция на ъгъла на падане. 
Важно изискване за правилното моделиране на твърдата фаза е адекватното задаване на 
скоростта й във входящото сечение. В повечето налични изследвания провеждани в тази 
област, скоростта на частиците се приема за еквивалентна на газовата фаза дори и при 
относително едри частици, като в действителност тя е по-ниска от тази на носещата фаза. 
Именно поради тази причина, при моделирането на твърдата фаза се добавя допълнителен 
изчислителен участък за ускорение на частиците с дължина   m, като в началото на този 
участък те се въвеждат със скорост 0 m/s и до мястото, където е извършено 
експерименталното измерване на налягането (входа на пневмоциклона), те имат вече 
установена средна стойност на скоростта, което отговаря на реалните условия.  

Сходимостта на решението при изчисляването на пневмоциклона с газ и газ-частици се 
получава за около 5000 итерации. Използвания компютър е с четириядрен процесор на  .  
GHz и паралелна организация на изчисленията, което отнема приблизително 40 min за 
течение на газ и  0 min за газ-частици. 

Първоначално са направени числени 
симулации за определянето на налягането на входа 
на пневмоциклона само за течение на газ, като за 
целта са зададени различни масови дебити на газа 
за изчислителни мрежи с различен брой елементи, 
които са сравнени с експериментално получените 
данни на фиг. 4. От показаните резултати могат да 
се направят следните изводи:  
 Както може да се очаква, с увеличаване на 
масовия дебит на газа, което при приетата 
несвиваемост съответства на увеличаване на 
средната му скорост, загубите на налягане в 
пневмоциклона нарастват по квадратична 
зависимост. 
 При увеличаване на елементите на 
изчислителната мрежа от 55   4 на  8 441 
получаваме сравнително точно съвпадение между 
експеримента и компютърната симулация.  

Следващ етап е да се установи влиянието на масовия дебит на твърдата фаза върху 
налягането на входа на циклона. За целта са направени числени и експериментални 
изследвания за три масови дебита на частиците      0.04, 0.05, 0.0   kg/s. Резултатите са 
показани на фиг. 5. На следващата фигура фиг.   са показани загубите на налягане като 
функция на масовия дебит на твърдата фаза     при постоянен масов дебит на газа на 
входа      0.055 kg/s. 
  

   Фиг. 4. Загуби на налягане при въздух 
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  Могат да се направят следните изводи: 
 При увеличаване на масовия дебит на газовата фаза при постоянен масов дебит на 
твърдата фаза, загубите на налягане се увеличават - фиг. 5. 
 При постоянен масов дебит на газовата фаза на входа на циклона, фиг. 6, с 
увеличаването на концентрацията на частиците, т. е. увеличаване на масовия им дебит, 
загубите на налягане намаляват до определена стойност, след което започват да нарастват. 
Това явление може да се обясни с намаляването като цяло на тангенциалната компонента 
на скоростта на газа в циклона, което е причинено от влиянието на твърдата фаза върху 
полето на скоростта. Именно тангенциалната скорост определя загубите от хидравлично 
триене. 
 Разликата между експерименталните и числено получените резултати е не повече от  % -  
фиг. 5 и фиг. 6. 
 Разликата между максималната и минималната стойност на налягането, при промяна на 
дебита на твърдата фаза в изследвания диапазон от коефициенти на натоварване, не 
надвишава 5 %, фиг.  , което дава основание при численото моделиране, когато трябва да 
се направи една по-бърза оценка на загубите на налягане, да не се отчита влиянието на 
твърдата фаза върху полето на носещата фаза т. е. да се приложи  еднопосочно влияние 
(one-way coupling). 
 На фиг.   и фиг. 8 е показано изменението на тангенциалната скорост в едно сечение 
през оста на циклона, при постоянен разход на газа      0.055  kg/s и масови дебити на 
твърдата фаза съответно      0.04 kg/s и      0.0   kg/s, на които отговарят коефициенти 
на натоварване съответно   = 0.72 и μ = 1.14. При по-големият дебит на твърдата фаза, 
максималната тангенциална скорост намалява от 10 на 8.  m/s. Посоченият ефект се 
нуждае от допълнително изследване, тъй като, както вече бе споменато, над определена 
стойност на масовия дебит на частиците загубите започват да нарастват. 
  

Фиг. 5. Загуби на налягане при газ-частици        Фиг. 6. Влияние на масовия дебит           
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      Фиг. 7. Тангенциална скорост μ=0.72                      Фиг. 8. Тангенциална скорост μ=1.14 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Резултатите от представеното изследване показват, че изчислителната механика на 

флуидите (CFD) може да се използва успешно за определянето на хидравличните загуби в 
пневмоциклон. Чрез проведените експерименти, които бяха сравнени с резултатите от 
числените симулации се установи, че RNG k-ε модел на турбулентност и Ойлер-
Лагранжевия подход за моделиране на дискретната фаза осигуряват достатъчна за 
практиката точност при определяне на загубите на налягане. При относително малки 
коефициенти на натоварване по ( ), което е характерно за пневмотранспорт в суспендирано 
състояние, влиянието на твърдата фаза върху полето на скоростта на газа, а от тук и върху 
загубите на налягане може да се пренебрегне при необходимост от една по-бърза оценка, 
защото изисква много по-малко изчислителни ресурси, а осигурява задоволителна точност.  
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An aerodynamic efficiency assessment of  ventilation systems 
 

ph.d. Karadzhi V., ph.d. Moskovko Y. 
 

Abstract: In recent years, the energy-saving activities in the field of ventilation and their 
quantitative estimates have been given a lot of attention. So, for example, classes and energy 
efficiency of electric motors and fans, etc are implemented. It is reasonable to assume that   
ventilation system, as an object, which consumes electricity and thermal energy, should be 
estimated  accordingly. 

 
Key words: ventilation systems, aerodynamic losses, "normative" losses, aerodynamic 

efficiency 
 

Specific Fan Power parameter (SFP) is used for an assessment of aerodynamic efficiency of 
ventilating systems [1]. This parameter is equal to the relation of power consumption to flow rate: 

totV
SFP

p
q
PP




  

 where:                        
SFPP   - specific fan power, W.m-3.s; P - the input power of the motor for the fan, W;   

Vq - the design airflow through the fan, m3.s-1 ; p - the total pressure difference across the fan, Pa;    

tot  - the overall efficiency of the fan (motor, belt drive, frequency drive, etc).   
The SFP parameter (regardless a flow rate) limits of overall pressure losses in ventilating 

system:  
  totSFPPp /  
 

The SFR parameter allows to estimate and compare efficiency of ventilating systems. 
However, as well as any dimensional parameter, it has restrictions.  

In our opinion, a certain dimensionless parameter, e.g. something like fan efficiency 
which connect pressure, flow rate and fan power consumption is to be an indicator of 
aerodynamic efficiency of ventilation systems. 

Aerodynamic efficiency of ventilating systems can be defined as the relation of «Useful» 
Power to fan power consumption: 

  
  = "Useful" Power / Fan consumption Power 

 
1. Air Supply Ventilation System  
"Useful" Power of supply ventilation system - power, used for preparation of air in air–handling 

unit, having "normative" aerodynamic losses plus hydraulic power of air leaving exhaust-air device.  
We introduce the concept "normative" of losses. The power to overcome "normative" 

aerodynamic losses can't be referred to useful and is lost for the system. We consider hydraulic 
power of exhaust air to be useful, because it is spent to mix fresh air in volume as well.  

Air supply ventilation system consists of AHU and a ductwork system. The following 
components are used- inlet valves, filters, sections air recirculation heat exchangers for heating 
and cooling, humidifiers, heat regenerators, silencers, etc. Hot water, electricity, steam, gas are 
used to heat the air. Cold water, freon, adiabatic cooling is used to cool. There are also a lot of 
heat recovery devices; glycol run-around systems, heat wheels, heat pipes. It is obvious that to 
define «normative» or “standard” losses for each of them is possible. 

 
“Normative” or “standard” aerodynamic losses- some artificial maximum size of losses in AHU 

components: inlet valve; filter; heaters, silencers etc: 
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The values of the “normative” losses that depend on the class of ventilation systems 
are to be established and approved by the ventilation related organizations.  

Thus, aerodynamic efficiency of air supply ventilation system is as follows: 
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 -“normative” or “standard” aerodynamic losses- some artificial maximum size of 

losses in unit components: inlet valve; filter; heaters, silencers, etc; 
k -number of air-handling unit components;  
m - number of exhaust-air devices;   

exitjV – the outlet velocity of the expiration from the j  exhaust-air device;  

jL – the flow rate of air through j device, LLL jj / ;    

dsp  – pressure losses in the main air duct, including complete losses in the exhaust-air 
device (inner losses plus dynamic pressure of  leaving air); 

V - overall efficiency of the fan (motor + belt drive or frequency drive),  the same as tot .   
The aerodynamic efficiency should be defined in correspondence with a season of air 

preparation. For example, power to overcome the aerodynamic losses in a heater or in a heat 
recovery exchanger during the summer period can't belong to "useful", thus it is a loss for the 
system and could lead to efficiency reduction.  

If the outlet-air device have the same flow rate and outlet velocity ( iL =idem;  exitjV =idem):  
 
 
 
 
 
 

                    or:  
 
 
                           where:  
 
 

Coefficient       - relation of “normative” losses in AHU components plus dynamic pressure of 
leaving air to the real pressure system losses, including: real pressure losses in AHU components, 
air ducts pressure losses and dynamic pressure of leaving air.  

Thus, the aerodynamic efficiency is defined by total  fan efficiency on an operating mode and    
suр value. 
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2. Exhaust Ventilation System  
By analogy, we define the efficiency of the exhaust system. “Useful” effect of the exhaust 

system is to move polluted air and blow it out to the atmosphere. Besides it should be processed: 
e.g. cleaning, cooling, heat recovery and etc. Outlet dynamic pressure of the exhaust system in 
most cases can not refer to the “useful”, it is lost for the system, (except for exhaust jet systems, 
that require removing the air as far as possible from outputs (air discharge installation).  

In theory, to increase exhaust system efficiency, it is necessary to decrease the velocity of the 
discharge air, that leads to increase of the size of exhaust unit. On the contrary, efforts to minimize 
unit dimensions lead to the efficiency system reduction. To eliminate this contradiction, it is 
necessary to introduce the “normative” velocity of the discharge air from the system n

exitV , the 
excess of which leads irrevocable loss of power. The values of the “normative” velocities 
depending on the class of ventilation systems are to be established and approved by the 
ventilation related organizations.  

If, an exhaust system has to provide emission of polluted air as far as it is possible, the 
discharge stream hydraulic power is not lost. In this case instead of “normative" the real exit 
speed exitV is accepted. 

"Useful" Power of exhaust system – i.e. the power for air preparation for the given period of 
year (filtration, heat recovery etc.) in the exhaust unit, has "normative" aerodynamic losses and 
hydraulic power of a discharge flow. The hydraulic power is determined by: 

- real outlet velocity if n
exitexit VV  ; 

- "normative" outlet velocity , if  n
exitexit VV  .  

Then efficiency of usual exhaust system is defined as:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
or:  
 
 
                      where: 
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- "normative" pressure losses in components of exhaust unit;  
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 – the real pressure losses in components of exhaust unit; dsp - pressure losses 

in exhaust air ducts, including complete losses of a discharge flow;  
V  - exhaust fan total efficiency. 
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3. Some Examples of Aerodynamic Efficiency of Ventilation Systems 
3.1 The jet fan works in a recirculation mode. Ventilation system efficiency is Vexit NVL 2/2   

and as a fan total pressure is 2/2
exitV Vp  , efficiency of the jet ventilation system  V , that is 

equal to total jet fan efficiency. 
3.2 The exhaust radial roof fan of hm /7000 3  flow rate extracts air from the space with the 

balance of an supply/exhaust flows (indoor pressure 0Pa).  
Diameter of blade tip - A = 500mm; blade outlet width discharge- W =125mm; exit impeller 

area - WASexit  =0,196m2; fan outlet radial velocity- exitV =9,9m/s. Fan power consumption 
(from the characteristic at static pressure=0Pa) VN 0,4 kW. If "normative" discharge air velocity 

n
exitV = sm /10 , thus exit

n
exit VV  . 

Exhaust system efficiency 29,02/2  V
n

exitexh NVL  
3.3 The same conditions as in 3.2, but the exhaust system has to blow polluted air as far as it 

is possible. The exhaust radial roof fan with scroll housing of 6000m3/h flow rate extracts air from 
volume. The fan outlet square exitS =0,350,35m=0,1225m2, outlet velocity exitV =13,6 m/s. Fan 
power consumption (from the characteristic at fan  static pressure=0Pa) VN 0,4 kW.  

Exhaust system efficiency: 46,02/2  Vexitexh NVL . 
3.4 Supply Ventilation System 

 An air-handling unit of )/10(/36000 33 smhmL   flow rate. Duct pressure losses (without exhaust 
–air device losses) are equal to the Normal [1] Papds 300'  , Total fan efficiency is V  =0,7. 
Let’s accept AHU “normative” pressure losses:  

- inlet valve - 20Pa;  
- filter G4, eff. class C  -71Pa; 
-  3 rows heat exchanger -100Pa; 
- silencer -50Pa. 

 Total AHU “normative” pressure losses  are  


n
sil

n
h

n
f

n
V

k

i

n
uniti ppppp

1

241Pa.  

Some Modification of a Supply Ventilation System  

3.4.1 AHU components pressure losses are equal to "normative" 
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1
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=241Pa.  

The air velocity from the exhaust-air device is smVexit /5,1 .Exhaust –air device dynamic pressure 

is PaVexit 12/2  , total exhaust–air device pressure losses: PaVp exitexit 22/2    ( =1,5). 

Total ventilating system pressure losses are Pappp exit

k

i
unitids 5432241300'

1
 



. Fan 

power consumption is VVV LpN / =7,76 kW, parameter  sup  = 0,446.  

Supply ventilation system efficiency is V  supsup =0,446∙0,7=0,312. 
3.4.2  As a result of changes in air ducts configuration, i.e. cross section reduction, use of 

flexible air ducts etc., air ducts pressure losses have increased by 100 Pa. Total ventilation system 
pressure losses is 643 Pa, fan power consumption is equal to VN = kW19,9  and sup =0,376.  

Supply ventilation system efficiency is sup =0,263. 
The same efficiency will be if AHU components losses will be increased by 100Pa comparing to the 
“normative”.  
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3.4.3. The same parameters of the unit as in 3.4.1, but the exhaust air velocity has increased 
to smVexit /10  (nozzle ventilation system). Nozzle air outlet dynamic pressure is  

PaVexit 602/102,12/ 22   and total nozzle pressure losses are PaVexit 662/2   ( =1,1). 

Total ventilating system pressure losses are Pappp exit

k

i
unitids 60766241300'

1
 



, fan 

power consumption is VN =8,67 kW  and sup =0,496. 

Supply ventilation system efficiency is ahu =0,347.  
 

Conclusion 
As it seems to us, the offered criterion of aerodynamic efficiency it is more accurate, than the 

SFP reflects many features of ventilation systems. It can be used to develop the range of 
aerodynamic efficiency of ventilation systems. Obviously, this parameter needs to be elaborated 
and a lot is to be developed and approved to use this calculation in the full extent.    

 
1. EN 13779:2007  Ventilation for nonresidential buildings; Performance requirements for 

ventilation and room-conditioning systems. 
 

INNOVENT Co, Moscow, Russia, moskovko@innovent.ru 
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Хибриден вентилатор 
 

Тодор Чакъров, Валентин Обретенов, Росен Илиев 
 
На основата на резултати от изследвания, насочени към създаване на 

високоефективни вентилатори е синтезирана проточна част на хибриден вентилатор, 
съставен от две последователно свързани степени –  осова със сдвоена лопатъчна 
система и центробежна. Анализирани са конструктивните особености, 
хидродинамичните характеристики и възможностите за ефективна работа на този 
вентилатор.  Синтезът на лопатъчните системи на двете стъпала е направен чрез 
използването на оригинален софтуер. Особено внимание е отделено на зоната между 
двете стъпала с оглед осигуряването на оптимални условия за работа на 
центробежното работно колело. 

Ключови думи: осов, центробежен, хибриден вентилатор, характеристики, ефективност. 
 

Hybrid Fan 
Todor Chakarov, Valentin Obretenov, Possen Iliev 

Abstract: Based on the results of research aimed tо creating a highеfficient fans is 
synthesized flow of the hybrid fan, composed of two-level stages - with twin axial vane and 
centrifugal system. Analyzed are design features, hydrodynamic characteristics and capabilities for 
efficient operation of the fan. The synthesis of the vane systems of both stages is made using 
original software. Particular attention is paid to the area between the two stages in order to ensure 
optimal conditions for the centrifugal runner. 

Keywords: axial, centrifugal, hybrid fan, characteristics, еfficiency. 
  
Въведение 
В работата са анализирани възможностите за синтез на проточна част на двустъпален  

вентилатор по оригинална аеродинамична схема - две последователно свързани работни 
колела: осово със сдвоени работни лопатки и центробежно. Затова този вентилатор е 
наречен хибриден. Очевидно е, че за да се осигури нормална работа на такъв вентилатор е 
необходимо основният диаметър на центробежното работно колело  C2d  да е по-голям от 
основния диаметър O2d  на осовото, т.е. O2C2 dd  .  Това условие се налага поради 
обстоятелството, че двете стъпала (с различен принцип на действие) са свързани 
последователно, т.е. работят с една и съща стойност на дебита.  

На основата на зададени конкретни параметри е разработен хибриден вентилатор, 
чиито работни колела са със следните стойности на основните диаметри: 

m75.0d;m5.0d C2O2   - фиг. 1. 
За да се осигури ефективна (от енергийна гледна точка) работа на вентилатора е 

необходимо  двете стъпала поотделно да са високоефективни. Затова тук се съчетават 
осова степен от осов двойнолопатъчен (със сдвоени лопатки)  вентилатор [3] и центробежна 
степен от центробежен вентилатор с профилирани лопатки [6]. Като самостоятелни 
вентилатори, двете степени са разработени и моделно изследвани. И двата вентилатора са 
показали висока ефективност и ниско ниво на шума, сравнени с характеристиките на 
аналогични машини  [7, 8]. 

 
Синтез на проточната част на вентилатора 
Основната задача на синтеза на проточната част на вентилатора е осигуряването на 

висока ефективност на работния процес при приемливо ниво на шума. Това е възможно, ако 
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двете различни като конструкция и принцип на действие стъпала (осово и центробежно) 
работят с висока ефективност и ако са осигурени условия за съгласувана работа на двете 
лопатъчни системи. Последното изискване е известно от теорията лопатъчни машини с по-
комплицирана проточна част – например водните турбини [2].  

При компановката на проточната част се използват две лопатъчни системи с опитно 
доказани високи енергийни показатели, като в случая е важно осигуряването на висока 
ефективност на хибридната машина. За целта се използват вече утвърдени за 
центробежната степен конструктивни елементи:  

- оформяне на езика на спиралата съгласно с препоръките [4]; 
- оформяне на прехода между смукателното тяло и външния (покривен) диск на 

работното колело по показания на фиг.2 начин. Експериментално е установено, че в този 
случай се осигурява ускорително течение в пръстеновидния процеп и „продухване” на 
граничния слой по покривния диск. 

-  
Фиг.3. Токова картина (базов вариант) 

        
Фиг.1. Базова схема на проточната част                  Фиг.2. Смукателно тяло и външен диск 
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Фиг.4. Скоростно разпределение (базов вариант) 

 
Важно е да се отбележи, че за ефективното оползотворяване на кинетичната енергия на 

течението след осовата степен и за постигане на подходящо скоростно разпределение на 
входа на центробежната степен е необходимо прецизно оразмеряване на проточната част в 
тази зона (между сечения  m-m и  n-n  - фиг. 1). За целта е предвидена неподвижна 
лопатъчна система на направляващ апарат (непосредствено след работното колело на 
осовото стъпало – фиг.1), а преходът между него и центробежното стъпало е оразмерен на 
основата на числено изследване на кинематичните характеристики на течението с помощта 
на програмната система  ANSYS. 

 

 
Фиг.5. Токова картина (финален вариант) 
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Фиг.6. Скоростно разпределение (финален вариант) 

 
Изследваните варианти се различават по геометрията на обтекателя на осовото 

стъпало и геометрията на външния меридианен контур. В резултат на направеното числено 
изследване е доказана необходимостта от въвеждането на допълнителен елемент, който да 
осигури плавен преход между обтекателя на осовото стъпало и главината на 
центробежното. На фиг.3 и 4 са показани резултати от изследването на  базовия вариант 
(токова картина и скоростно разпределение), а на фиг.5 и 6 – аналогични резултати за 
усъвършенстваната проточна част. 
 

Лопатъчни системи 
Осовият вентилатор със сдвоени лопатки (OVDR II)  е със следните стойности на  

основни параметри за разчетния режим:  коефициент на осовата скорост 
5.0u)rr(Q 2

2
1

2
2a   ; коефициент на дебит 375.075.0)rr1( a

2
2

2
1ao    [1]; 

коефициент на теоретичното пълно налягане 5.0up2~ 2
2tt   ; относителен 

диаметър на главината 5.0
d
dd

2

1
1  ; брой на работните лопатки 6N KZ  ; брой на 

направляващите лопатки 4N NZ  . Пресмятането на лопатъчната система е направено с 
помощта на специално разработен за целта софтуер OWDR за решаване на обратната 
задача за двойна лопатъчна решетка [3]. По резултатите от пресмятането е проектиран, 
изработен и изпитан физически модел OVDR II, чието работно колело е показано на фиг.7, а 
работни характеристики на този модел за честота на въртене 1min1450n   – на фиг.8. 
Получените експериментални резултати показват, че вентилаторът OVDR II работи с висока 
ефективност: за номиналната стойност на  дебита h/m10620Q 3 , стойността на 
налягането е Pa370pV  , а к.п.д. 87.0 . Опитните изследвания показват ниско ниво на 

шума )23L~(  . 
 

pV 
Pa 

n=1450 min-1 

pVO 
Pa 
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Центробежният вентилатор (VHD-p-7.5) е с профилирани лопатки и с номинални 

параметри: коефициент на дебит 125.0udQ2 2
2
2c    (дебит h/m20470Q 3 ); 

коефициент на пълно налягане 7.0
u

pup2 2
c2

Vc2
c2Vcc 


  (пълно налягане Pa5594pVC  ,  

статично налягане Pa4950pS  ). Пресмятането на лопатъчната система е направено със 
специализирания софтуер FANPR. 

     На фиг. 9 е показана принципна схема (меридианната проекция и лопатъчната система)  
на центробежния вентилатор. Разработена е конструктивна документация, по която е 
изработен вентилатора. Резултати от направените опитни изследвания са показани на 
фиг.10 (за честота на въртене 1min2950n  ). Работните характеристики показват, че за 

      
Фиг.7. Осово работно колело                              Фиг.8. Работни характеристики 

   
Фиг.9. Схема на вентилатор VHD-p-7.5                    Фиг.10. Работни характеристики 
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номиналната стойност на дебита ( h/m20470Q 3 ), стойността на пълното  налягане е  
Pa9050pVC    (значително над проектното: Pa5.5593pVC  ). 

Като се вземе предвид, че двата вентилатора ще работят последователно в новата 
хибридна схема, може да се определи характеристиката на двустъпалния вентилатор, като 
се сумират стойностите на налягането за няколко стойности на дебита. На фиг.11 е 
показана тази характеристика за двете честоти на въртене, като характеристиката на осовия 
вентилатор (честота на въртене 1min2950n  ) и на центробежния ( 1min1450n  ) са 
преизчислени по известните зависимости от теорията на подобието. 

Хибридният вентилатор HV-5-7.5  ще работи със следните номинални параметри: 
- за  1min1450n    -  kW73.6N;Pa1916p;h/m10060Q v

3  . 

- за  1min2950n    -  kW60N;Pa10607p;h/m20470Q v
3  . 
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Фиг.11. Работни характеристики на хибридния вентилатор 

 
За да се определи зоната, в която може да се експлоатира хибридния вентилатор са 

определени стойностите на неговите коефициенти на дебит и налягане: 

       
54.112.142.0

;243.0
2

111.0375.0
2

coHV

co
HV














.                   

 
На фиг. 8  са показани областите на приложение на различните видове вентилатори 

според [4], както и мястото на хибридния вентилатор HV-5-7.5.   

Фиг. 5 
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Фиг. 12. Области на приложение на вентилаторите   

 

Схема на меридианната проекция на хибридния вентилатор (меридианни контури) е 
показана на фиг.13. 

 
Фиг.13. Хибриден вентилатор – меридианни контури 
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Заключение 
Основните резултати в работата се изразяват в следното: 
1. На основата на разработени лопатъчни системи на  центробежен и осов вентилатор 

със сдвоени лопатки е синтезирана нова аеродинамична схема на хибриден двустъпален 
вентилатор, в която двата вентилатора работят последователно. 

2. Проточната част на хибридния вентилатор е синтезирана при спазване на важното 
условие за съгласуване параметрите на течението в отделните ѝ елементи. Чрез числено 
моделиране е решен същественият въпрос за осигуряване на оптимални условия за работа 
на второто (центробежно) стъпало. 

3. Определена е зоната за експлоатация на новия вентилатор. 
4. Характеристиките на двете стъпала на вентилатора и начинът на синтез в обща 

(хибридна) схема дават основание да се прогнозира висока енергийна ефективност и ниско 
ниво на шума на новия вентилатор.  
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Проектиране на осова помпа използвайки CFturbo

Огнян Бекриев, Константин Константинов

Резюме
В работата са дадени резултати от използването на CFturbo за проектиране 

на работно колело на осова помпа. Разгледани са четири варианта на работни 
колела  при зададен външен диаметър. 

Ключови думи: осова помпа, CFturbo

Design of axial pump use CFturbo

Ognyan Bekriev, Konstantin Konstantinov

Summary
The paper presents the results to use of CFturbo for design the impeller of axial pump. Below 

are four cases of impeller at constant outside diameter.
Keyword: axial pump, CFturbo

Увод
Използването на комерсиален програмен продукт за проектиране на ротодинамични 

помпи дава възможност за получаване на значителен брой варианти, които да бъдат след 
това оценени. Като ограничителни условия при проектиране обикновенно се използват 
мощността и честотата на въртене на електродвигателя, както и условния диаметър на 
тръбната система. В конкретния случай програмата CFturbo ще бъде използвана за 
проектиране на осова помпа с хоризонтален вал, показана на фиг.1

Фиг.1 Осова помпа с хоризонтален вал
Системата, в която ще се монтира помпата налага присъединителните размери на 

помпата да бъдат DN200. Eлектродвигателят има максимална мощност 26 kW при честота 
на въртене 2100 min-1. В предвид присъединетелните размери DN200 за разход на вода е 
приета стойност 800 m3/h. Като критерий за избор на вариант на работно колело ще бъде 
използван получения максимален напор на помпата.
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Варианти на работни колела
Получени са четири варианта на работни колела, като два са с три лопатки, а другите 

два с четири. Резултатите са показани на фиг.2, фиг.3, фиг.4 и фиг.5
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Фиг.2 Работно колело с три броя 3D лопатки

200 400 600 800 1000

0

4

8

12

16

20
H,
m

Q, m3/s

20

40

60

80

100

η
%

H- Q

η − Q

Фиг.3 Работно колело с три броя 2D лопатки
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Фиг.4 Работно колело с четири броя 3D лопатки
Вижда се, че и четирите варанта имат висока ефективност, като три са с 86%, а за 

колело с три 3D (пространствени) лопотки е получена стойност 95%. Този вариант има и 
най-висок напор от 12,5 m. Поради това за изработване ще бъде избран варианта показан 
на фиг.2,  работното колело ще бъде с три 3D (пространствени) лопатки. Формата на 
лопатката на избрания вариант е показана на фиг.6. Получените външен диаметър на 
работното колело и диаметър на главината, показани на фиг.1 са съответно D1 = 198 mm и 
D2=125 mm.
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Фиг.5 Работно колело с четири броя 2D лопатки

Фиг.6 Лопатка на работно колело с три броя 3D лопатки

Използване на получения резултат
Програмата CFturbo  дава възможност получения резултат да експортиран в графичен 

(CAD) софтуер. От фиг.7 се вижда, че това това може да бъде извършено, както в AutoCAD
така и в SOLIDWORKS. Това дава възможност да бъде разработена конструктивна 
документация, както е описано в [3].

Фиг.7 Експортиране на получения резултат



142 Научна конференция на ЕМФ 2015

Програмата CFturbo дава възможност за получения вариант да може да бъде 
направена и компютърна симулация (CFD), както се вижда от фиг.7. Резултатите от нея
могат да доведат до оптимизиране на получения резултат, както е дадено в [2]. Там това е 
извършено за работно колело на турбокомпресор, като на получения вариант са извършени 
промени на броя и разположението на лопатките, вследствие на което е повишена 
ефективността от 78% на 84%.

Важно е да се знае и каква точност на параметрите може да се очаква от получения 
резултат. Такова изследване за центробежен вентилатор е извършено от Дуков [1], като
получения резултат показва, че CFD анализа дава по-ниско налягане от реално измереното.
Получената стойност може да се различава от реалната в диапазона от 3% до 13%.

Заключение
Използването на CFturbo за проектиране на осова помпа дава възможност за 

получаване на различни варианти, които да бъдат анализирани съобразно конкретните 
условия. Избрания вариант лесно може да бъде оптимизиран използвайки CFD анализ. 
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Изследване на областта и точността на дозиране на еднодействаща 
пластинкова помпа с трапецовидни пластинки 

 
Димитър Стайков 

 
Резюме: 
В работата са дадени резултати от експериментални изследвания, който са 

съобразен със стандарт: ISO8426:2008(E). Направен е анализ от изпитанията за 
определяне диапазона на дозиране и точността на дозиране на помпата.  

дозиране, пластинкова помпа, точност 
 
Defining the dosing area and dosing accuracy of a single acting vane pump with 

trapezium-shaped vanes 
 

Dimitar Staykov 
Abstract: 
The article focuses on the results from the tests which comply with standard ISO8426:2008(E). 

There is an analysis of the results from the tests for defining the dosing area and dosing accuracy of 
the pump. 

dosing, vane pump, accuracy 
 
Увод 
 Изпитваната помпа е реверсивна регулируема пластинкова помпа. Тя е с намалени 

размери на работната област, поради формата на пластинките и каналите на ротора. 
Пластинките са с трапецовидна форма, както и каналите в ротора. Това води до по-голямо 
потъване на пластинките в каналите, но здравината на ротора да се запази. Така пластината 
потъва от страната на смукателните канали повече отколкото от към вала. Това позволява да 
се намали размера на ротора. Друга конструктивна особеност е регулатора на помпата. В него 
започват входа и изхода на работната област на помпата и ги отвежда до входа и изхода на 
помпата. В другия край на регулатора е скалата която показва ъгълът (настройката) на който 
е завъртян регулатора. Скалата е с кръгла форма и е разграфена на пълните 360°, като 
деленията са през градус, а с числа са показани всеки 10 градуса. Снимка на регулатора е 
показана на фиг. 1. Завъртането на входа и изхода води до по точна промяна на 
ексцентрицитета, което води и до по голяма точност при регулиране. 

 
фиг. 1 Скала на завъртането на регулатора 
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Цели и изисквания към изпитанията. 
Целта на проведените изследвания е да се определи зоната на дозиране на помпата и да 

се установи точността на дозиране в тази зона. Зоната на дозиране е зоната в която помпата 
дава точност по-голяма 2,5% от дебита за съответната настройка. Тази точност съответства 
на клас “B” от стандарт ISO8426:2008(E). Изпитанията трябва да бъдат направени в 
повтарящи се серии. Температурата в една серия изпитания от клас “B” не трябва да се 
изменя с повече от 2,5°. Също така докато продължава едно изпитание от серията 
температурата не трябва да се изменя с повече от 0.5°. 

 
Схема на стенда. 
На фиг. 2 е дадена схема на реализирания стенд. Елементите имат следните означения: 
Д – двигател, П – помпа, Р – разходомер, Т – термометър, О – охладител, К – кран 

сферичен. 

 
фиг. 2 Схема на стенда 

 

Стенда може да работи в две схеми. Първата е чрез циркулация на работната течност 
през разходомера Р1 (тази схема е затворена). Втората е през сферичния кран К4 в 
мерителния резервоар – измерване чрез обемен или масов способ (тази схема е отворена).  

При изпитване на помпата са отворени крановете К1и К2. Дебита на изпитваната помпа 
се измерва чрез разходомер Р1 и се връща в резервоара. За целите на измерването са 
отворени и крановете К5 и К6 за да може да се следят наляганията. Налягането на входа се 
следи чрез мановакуумметър МВ1, а налягането на изхода чрез манометър М1. 
Термометърът Т1 служи за измерване на температурата на течността с която се изпитва 
помпата П1. Центробежната помпа П2 осигурява охлаждащата вода към охладителя О1. За 
да работи охлаждащия кръг трябва да са отворени крановете К7, К8 и К9. 

При отворени кранове К1, К4, К5 и К6 може да се правят измервания по обемен или масов 
способ. До дози етап на изпитанията тази възможност се използва само за да се проверяват 
показанията на разходомера Р1. 

Направени са три измервания. Първото изследване е с цел определяне на работния 
диапазон на помпата и определяне на нулевите дебити.  

Второто измерване цели да се определи зоната на дозиране на помпата.  
Третото измерване цели да се определи точността на дозиране в  зоната на дозиране на 

помпата.  
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Крана К3 служи за вкарване на въздух в системата, когато е необходимо тя да бъде 
разглобена или обслужена. 

 
Резултати от изпитанията. 
При първото измерване се установи положението на скалата на регулатора. Като нулево 

деление е избрано средното положение в областта където помпата дава нулев дебит. Втория 
нулев дебит е в областта около сто и осемдесетия градус на скалата. В областта от 0° до 180° 
помпата работи в нормален режим. В областта от 180° до 0° работи в реверсивен режим. 

За второто измерване, дебита на помпата П1 се измерва чрез разходомер Р1. 
Изпитанието се провежда като се следи дебита и температурата в резервоара. Ъглите на 
завъртане и дебитите с които се правят измерванията за една серия са дадени в таб. 1. В 
една серия се измерват времената за които в дадена настройка на регулатора през 
разходомера премине съответния дебит. 

 
таб. 1 Дебитите от ъглите на завъртане на регулатора 

Α, ° 90 80 100 70 110 60 120 50 130 40 140 30 150 20 160 10 170 
Q, 
l/min 

200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 100 100 50 50 30 30 

α – ъгъл на завъртане на регулатора, ° 
Q – дебит, l/min 
 
От второто изследване е определена характеристиката на помпата. Резултатите са 

дадени на фиг. 3. От нея се вижда че максималния дебит на помпата е около 30l/min, при 90° 
на завъртане на регулатора. Характеристиката е симетрична спрямо максимума на дебита. 

От тези измервания е определена и точността на при позиционирането за всичките 17 
позиции. Резултатите са дадени на фиг. 4. Вижда се, че зоната на дозиране започва от около 
40° на завъртане на  регулатора, но на 80° градус вече грешката нараства.  

 
фиг. 3 Характеристика на регулиране на дебита 
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фиг. 4 Характеристика на неточността  

 

За третото изследване, дебита на помпата П1 се измерва чрез разходомер Р1. 
Изпитанието се провежда като се следи дебита, налягането на входа и изхода на помпата и 
температурата в резервоара. Ъглите на завъртане и дебитите с които се правят измерванията 
за една серия са дадени в таб. 2. В една серия се измерват времената за които в дадена 
настройка на регулатора през разходомера премине съответния дебит. В това изследване 
електро двигателя се управлява с честотен регулатор за да се отстрани грешката внасяна от 
електрическата мрежа. 

 
таб. 2 Дебитите от ъглите на завъртане на регулатора 

Α, ° 90 80 100 70 110 60 120 50 130 40 140 
Q, 
l/min 

200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 

α – ъгъл на завъртане на регулатора, ° 
Q – дебит, l/min 
 
Резултатите от третото измерване са дадени на фиг. 5. Определена е характеристиката 

на неточността на помпата само в диапазона дозиращата точност. Двигателя на помпата е 
управляван от честотен регулатор. При установяване на оборотите дозиращата област се 
получава от около 40° до над 140° на завъртане на регулатора.  

От изпитанията до тук е установено, че най-голямата грешка е от недобрата електрическа 
мрежа към която е включен стенда. 
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фиг. 5 Характеристика на неточността 

 

Заключение 
Разработената еднодействаща реверсивна помпа с трапецовидни пластинки работи като 

дозираща машина в областта на регулиране между 40° и 140°, в приложения изискващи 
дебити в работния диапазон на помпата.  

Допустимата грешка от 2,5% я прави подходяща за химически индустриални пречистващи 
системи (1), масовата хранителна индустрия (2), бояджийската индустрия, химическата 
индустрия (3) и др. 

При изпитването са установени конструктивни решения увеличаващи неточността в 
диапазона между 60° и 120°. 
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Анализ на параметрите за модернизация на ВЕЦ 
 

Валентин Обретенов 
 
В работата са представени изследвания, насочени към определянето на 

стойностите на външните параметри (напор, дебит, мощност) на Францисовите водни 
турбини и на хидроагрегатите в една българска водно-електрическа централа 
(ВЕЦ”Клисура”) преди планирана модернизация. На основата на резултати от опитно 
изследване на хидроагрегатите в експлоатационния им диапазон са анализирани 
стойностите на основните параметри на водните турбини от гледна точка на 
особеностите на хидроенергийната турбосистема и възможностите за повишаване на 
ефективността им, предвид предстоящата замяна на двете турбини с нови. 

Ключови думи: водна турбина, основни параметри, модернизация, характеристики. 
 

Analysis of the parameters for the modernization of HPP 
 Valentin Obretenov 

Abstract: The work presented research aimed at determining the value of external parameters 
(head, flow-rate, power) of Francis water turbines and hydro-aggregates in a Bulgarian hydropower 
plant (Klissura HPP) before the planned modernization. Based on the results of experimental study 
of hydro-aggregates in their mode of operation are analyzed values of the basic parameters of 
water turbines in terms of the characteristics of hydropower system and opportunities to increase 
their efficiency to the upcoming replacement of the two turbines with new ones. 

Keywords: water turbine, main parameters, modernization, characteristics. 
 
Въведение 
ВЕЦ”Клисура” e последното стъпало на каскадата „Петрохан“. В централата са 

инсталирани два хидроагрегата, всеки от които е съставен от водна турбина тип Францис и 
синхронен генератор. Турбините са с хоризонтално разположен вал, спирална турбинна 

камера, многолопатков направляващ апарат и 
прав конусен дифузор. Управлението на 
турбините е автоматично и се осъществява от 
турбинен регулатор. Турбините са  произведени 
през 1952г. от фирмата Moncalvi Pavia (Италия). 
Генераторите са тип SGH 15486 и са 
произведени от фирмата Еrcole  Marelli (Италия) 
през 1949г.   

В таблица 1 са посочени разчетните 
параметри на двете турбини (според паспортите на фирмата – производител). Собственикът 
на централата планира пълна модернизация на машинното оборудване и системата за 
управление. Целта на модернизацията е повишаване ефективността на водните турбини и 
увеличаване на инсталираната мощност при запазване на щатните генератори, които са 
били наскоро модернизирани. С това изследване се цели определяне на основните външни 
параметри, с които да бъдат оразмерени новите водни турбини. За тази цел са направени 
полеви изследвания на хидроагрегатите със съществуващите турбини. Анализът на тези 
резултати дава възможност за обосновано разработване на техническото задание за 
проектиране на новите турбини. 

На фиг.1 е представена принципна схема на хидроагрегатите и измервателната 
система. За определянето на стойностите на напора се измерва специфичната (отнесена 

Таблица 1. 
Параметър Стойност 

Напор (разчетен), m 112.8 
Дебит, m 3/s  2.0 
Честота на въртене, min

-1
 1000.0 

Основен диаметър, mm 656.0 
Мощност, kW 1750.0 
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към единица тегло) хидравлична енергия  
във входното сечение на спиралната 
камера (вход на турбината) и изходното  
сечения на дифузора (изход на турбината). 
Измерването на мощността на генераторите 
се извършва чрез присъединяване на 
ватметри в техните измервателни вериги. 
Измерването на дебита се извършва в края 
на напорния тръбопровод (мерна точка 50 – 
фиг.1), непосредствено преди сградата на 
централата (на 9.1m преди последния 
опорен блок). Сигналите от 
преобразувателите за налягане (DP1, DP2 и 
DP3) се подават на цифровия уред DMCplus 
(измервателната система е производство на 
Hottinger Baldwin Messtechnik - HBM). 
Преобразуваните в цифров код величини се 
следят и записват в реално време от 
персонален компютър HP. Компютърът  
обработва опитните данни с помощта на 
специализиран софтуер CATMAN, 

разработен от фирмата НВМ за работа в среда на Windows. Данните се записват в 
продължение на 60s през интервал от 1s във файлове, които след това се обработват с 
помощта на програмната система ORIGIN. Получените по този начин данни, както и данните 
от останалите измервателни уреди се обработват чрез програмата TDM.  Изпитването е 
направено седем режима на работа, характеризиращи се с различни стойности на 
отварянето на направляващия апарат (респ. ефективни мощности): самостоятелна работа 
на хидроагрегат №1 (4 режима) и паралелна работа на двата хидроагрегата (3 режима). 

Резултати от опитните изследвания 
От гледна точка на целите на настоящото изследване, основните резултати от 

направените експерименти могат да бъдат представени по следния начин: 
1. Опитните изследвания покриват по мощност на практика целия експлоатационен 

диапазон на турбини от този тип: (0.49 ÷ 1.0)Pmax. Това дава възможност за формулиране на 
обосновани изводи относно работата на старите и изискванията към новите турбини. 

2. При самостоятелна работа на турбина №1 с изменение на товара на хидроагрегата 
от 929kW до 1882 kW, напорът се изменя в границите Н=128 ÷ 125.3m.  

3. При паралелна работа на двете турбини стойността на напора естествено намалява 
(поради увеличените загуби в напорния тръбопровод) и е в границите Н=122.6 ÷ 118.3m (в 
този случай мощността на хидроагрегата варира в границите 858 ÷ 1748 kW). 

4. Резултатите от опитните изследвания на тази турбина, направени през 2011г. [2] 
показват, че в оптималния режим на работа стойността на специфичната честота на 
въртене (коефициентът на бързоходност) е ns=98. Това означава, че машината е в сегмента 
на бавноходните Францисови турбини [1]. Стойността на приведената еднометрова честота 
на въртене в оптималния режим на работа за тази бързоходност  обаче е ниска (

1
1

1
1 min4.58H/nDn  ; n - честота на въртене, D1 – основен диаметър, Н – напор), 

следователно съществуват сериозни резерви за подобряване ефективността на работния 
процес. Този извод се потвърждава и от анализа на геометрията на лопатъчната система на 
резервните работни колела в централата. 

5. Резултатите от направените опитни изслидвания потвърждават един от основните 
изводи, направени след измерванията [2]: хидравличните загуби в напорния тръбопровод са 
сравнително големи (около 9% от геодезичния напор – фиг.2). От тази гледна точка 

 
Фиг.1. Схема на измервателната система 
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изглежда още по-убедителна тезата за ограничените възможности за увеличаване на 
дебита на турбините и търсенето на възможности за увеличаване на мощността чрез 
повишаване ефективността на работния процес. Опитът в България [4,5] и в чужбина [3,6] 
показва, че в подобни случаи корекциите на проточната част на турбините след прецизно 
пресмятане на елементите ѝ води до забележимо повишаване ефективността на работния 
процес. Видно е също, че определянето на разчетната стойност на напора на турбините е 
направено при сравнително точно прогнозиране на хидравличните загуби в напорния 
тръбопровод.  
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Фиг.2. Съпротивителна характеристика на напорния тръбопровод 

 
6. Турбина №2 работи с по-ниски стойности на напора (с около 2%) и основната 

причина за това са различните условия за подвеждане на водата към нея (фиг.1). Следва 
да се имат предвид и разликите в монтажа на елементите преди входа на спиралната 
камера на турбината, както и в техните съпротивителни характеристики. 

 
Параметри за проектиране на новите турбини 
Основната задача на направените измервания е обоснованото определяне на 

разчетните стойности на основните параметри на новите турбини за ВЕЦ“Клисура“. 
1. Анализ на възможностите за изменение на параметрите  
Стойностите на външните параметри на турбината зависят от възможностите на 

съществуващия генератор, както и от схемата и характеристиките на хидроенергийната 
система. По паспорт максималната мощност на всеки от двата генератора е 2500 kVA (за 
cos=0.7). Преди няколко години генераторите са били модернизирани, след което 
гарантираната стойност на мощността се е увеличила до 2875 kVA (за cos=0.7).  При тези 
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условия активната мощност на шините на генератора би трябвало да бъде 2012.5 kW. 
Предвид запазването на сегашната схема на хидроагрегатите (използва се маховик, което 
изисква два лагера, единият от които комбиниран - радиално-аксиален), очевидно е, че 
мощността на вала на турбината би трябвало да е по-голяма поради механичните загуби в 
лагерите и вентилационните в маховика. Тези загуби могат да бъдат оценени на около 1% 
от мощността по справочни данни (оценката е приблизителна и в известна степен 
оптимистична за конкретния случай), т.е. стойността на мощността на вала на турбината 
трябва да е по-висока. В случая това няма особено значение поради значително по-
големите възможности на генератора. 

По-сериозни са ограниченията, наложени от хидроенергийната система, предвид 
работата на ВЕЦ“Клисура“ в каскада „Петрохан“ (една по принцип сложна хидроенергийна 
турбосистема) и затова например е наложително стойността на дебита на турбините да е 
съобразена с водния баланс на каскадата, т.е. с възможностите на водоизточниците, обема 
на горния изравнител, режимите на работа на хидроагрегатите във ВЕЦ“Петрохан“ и 
ВЕЦ“Бързия“ и др.  В конкретния случай увеличаването на мощността на турбините, респ. 
производството на електроенергия може да бъде постигнато преди всичко чрез увеличаване 
ефективността на работния процес на турбините.  

Един от възможните фактори за ограничаване на мощността е съпротивителната 
характеристика на напорния тръбопровод (с увеличаването на дебита, загубите в него могат 
да нараснат до такава степен, че като резултат  хидравличната мощност gQHPh   да 
започне да намалява). За да се анализира тази зависимост, напорът на турбината може да 
се представи по следния начин: 

 v
I hHH  ,                                                                                                                            (1)          

където HI е геодезичния напор, а vh  - хидравличните загуби в напорния тръбопровод. 
Последните са определени опитно в целия експлоатационен диапазон (фиг.2), след което е 
намерена и апроксимиращата зависимост: 

2
v Q2737.0Q829.104052.0h                                                                                             (2)         

Анализът на зависимостта на хидравличната мощност от дебита показва, че с 
увеличаване стойностите на дебита в реалния диапазон на изменение (респ. намаляването 
на напора), хидравличната мощност непрекъснато нараства. Това означава, че 
съпротивителната характеристика на напорният тръбопровод не налага ограничения върху 
максималната стойност на дебита, респ. на увеличаването на инсталираната мощност на 
турбините.  

Ясно е също, че разчетната стойност на дебита следва да се съобрази с определената 
от проектантите на каскадата стойност: Q=2m3/s. Основните причини за това са следните:  

 резултатите от досегашната експлоатация на хидроагрегатите;  
 обемът на горния изравнител;  
 липсата на съществени промени в климата и хидроложките условия;  
 възможностите на изтичалото и река Бързия след централата.  
Може да се препоръча дори известно намаляване на тази стойност предвид очакваната 

по-висока ефективност на новите турбини и осигуряването на условия за по-ефективна 
работа в паралел. Във връзка с това е уместно да се отбележи, че за конкретните условия 
(мощност и бързоходност), би трябвало да се очаква максимална стойност на к.п.д. на 
новите турбини на нива (91÷92)%. Като се вземат предвид данните от измерванията, 
направени през 2011г. на турбина №1 (стойността на к.п.д. в разчетния режим), може да се 
препоръча разчетна стойност на дебита Qp=1.9 m3/s. Тази стойност ще позволи да се 
постигнат приемливи стойности на напора при паралелна работа на двете турбини, както и 
възможност за по-ефективна работа (по-малко изместване на режима на работа спрямо 
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оптималната зона). В контекста на изложеното по-горе е уместно да се отбележи, че 
режимът на паралелна работа е твърде важен за хидроенергийната система (вж. т.3).  

 Предвид обстоятелството, че при модернизацията на централата собственикът е решил 
да запази генераторите става ясно, че и честотата на въртене на новите турбини се запазва: 
n=1000 min-1. 

2. Самостоятелна работа на хидроагрегатите  
При определянето на стойността на напора на турбините следва да се има предвид 

очевидната зависимост ).Q(fH  Като се вземе предвид възприетата по-горе разчетна 
стойност на дебита (Qp=1.9 m3/s), както и получената в резултат на направените изследвания 
зависимост )Q(fH   (евентуалните изменения в площите на входното сечение на 
спиралата и изходното сечение дифузора на новата турбина практически не оказват 
забележимо влияние върху стойността на напора), за разчетната стойност на напора на 
новите турбини се получава:

 Hp=125.2 m. 

При тези стойности на дебита и напора и за стойност на к.п.д. в разчетния режим =0.91, 
за ефективната (на вала на турбината) мощност ( gQHPef  ) се получава: Pef=2123.6 kW. 

Като се вземат предвид особеностите на работния процес на Францисовите турбини с 
ниска бързоходност [1], за режима с максимална мощност може да се предвиди 15%  
увеличение на дебита, т.е. за максимална стойност на дебита при паралелната работа на 
двете турбини (вж.т.3) може да се приеме Qm=2.2 m3/s. На тази стойност на дебита отговаря 
(според зависимостта )Q(fH  ) стойност на напора Hm=124.2 m. Следователно за този 
режим може да се препоръча: 

Hm=124.2 m; 
Q1m=2.2 m3/s; 
Pef,m=2410.5 kW (=0.90); 
  

 =341.8 l/s;   
              

( HD/QQ 2
1m1

1
1   е приведения еднометров дебит) 

3. Паралелна работа на хидроагрегатите  
Анализът на данните от дневника на централата (т.нар. пожизнена книга)  относно 

времето, през което са работили двата хидроагрегата в периода 2000÷2013г. показва 
следното: 

 Турбина №1 е работила 53504 часа;  
 Турбина №2 е работила 43755 часа.  
В 57 месеца (от общо 168, т.е. около 34%) месечните работни часове надвишават 720, 

т.е. със сигурност може да се твърди, че двете турбини са работили заедно. Данните 
показват, че и в останалите месеци двата хидроагрегата са работили в паралел (макар и по-
малко часове). Това означава, че този режим е важен от гледна точка на експлоатацията на 
централата. В подкрепа на този извод е ниската паспортна стойност на разчетния напор на 
щатните турбини,  което означава, че хидроагрегатите са проектирани за работа в паралел. 

При паралелна работа на турбините е важно режимът на работа на всяка от тях да не 
излиза извън оптималната (от енергийна гледна точка) зона. Затова е добре да се разполага 
с експлоатационната универсална характеристика на турбините. В случая такава не е 
предоставена и затова се прилага следния подход: пресмятат се стойностите на 
приведените еднометрови честота на въртене и дебит на новата турбина (основният 
диаметър се пресмята според съвременните методи [1]): s/l294Q;min9.67n 1

p1
11

p1   . 
Задават се нарастващи стойности на дебита (над тази за разчетния режим при 
самостоятелна работа) със стъпка Q=10 l/s и се следят по характеристиката )Q(fH   
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стойностите на напора, така че стойността на   
   да не надвиша с 10% разчетната стойност 

(итеративна изчислителна процедура).  По този начин достигаме до следния резултат: 

H1p=115.8 m; 
Q1p=2.0 m3/s; 
P1ef=2044.8 kW (=0.90); 
  

 =321 l/s;   
               

 
Стойностите на приведените еднометрови величини показват, че в този случай 

турбината най-вероятно ще работи в оптималната зона (сравнението е направено с 
моделни характеристики на турбини със сходна бързоходност). 

За режима с максимална мощност може да се приложи същия подход. В този случай 
трябва да се  имат предвид няколко ограничения: 

 Стойността на дебита не трябва да надвишава забележимо разчетната на щатните 
турбини преди модернизацията;  

 Стойностите на приведените еднометрови величини трябва да осигуряват работа с 
приемлива ефективност; 

 Максималната стойност на приведения еднометров дебит трябва да бъде по-малка 
от тази, отговаряща на т.нар. линия на 5% запас на мощността. 

При тези условия, ако се възприеме определената за режим на самостоятелна работа 
максимална стойност на дебита Qmax=2.2m3/s и се приложи изчислителната процедура, 
описана по-горе (в този случай по обясними причини се налага екстраполация по 
експерименталните данни), се получават следните стойности за основните параметри на 
една турбина: 

H1m=113.5 m; 
Q1m=2.2 m3/s; 
Pef,m=2204.6 kW (=0.90); 
  

 =357.5 l/s;   
               

 
Заключение 
Основните резултати от направените изследвания се изразяват в следното: 
1. Определени са стойностите на дебита и напора на турбините и мощността на новите 

хидроагрегати във ВЕЦ“Клисура“ за различни режими на работа, характерни за тяхната 
експлоатация (изчислителна и максимална мощност, самостоятелна и паралелна работа). 

2. Основната задача на това изследване е определяне на параметрите на новите 
турбини. Резултатите от анализа на данните и направените изчисления са систематизирани 
в табл.2: 

Таблица 2. 

Режим Параметър 
Работа на хидроагрегатите 

Самостоятелно В паралел 

Разчетен 
H, m 125.2 115.8 
Q, m3/s 1.9 2.0 
Pef, kW 2123.6 2044.8 

Максимална 
мощност 

H, m 124.2 113.5 
Q, m3/s 2.2 2.2 
Pef, kW 2410.5 2204.0 

Забележки:  
 Стойностите на напора са определени за относителна кота на горното 
водно ниво +4.10m  (около 0.4m под преливната кота; вариацията на ГВН е 
3.6m) 
 При работа в паралел, стойностите се отнасят за една турбина. 
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Данните в табл.2 показват, че ако турбините работят с отговаряща на съвременните 

изисквания ефективност, мощността им (респ. производството на електроенергия) 
забележимо ще нарастне дори при по-ниска стойност на дебита (вж. и табл.1). Освен това 
следва да се има предвид, че след модернизацията на генераторите, реално те се 
експлоатират при стойности на cos0.92, т.е. очакваните стойности на активната им 
мощност са по-високи. 

3. Резултатите от измерването на налягането на входа на двете турбини в 
преходните режими на работа показва незначително нарастване на стойностите му 
(спрямо тези при неработещи машини). Това дава основание да се направи извода, че 
времената за отваряне/затваряне на направляващия апарат могат да бъдат оценени като 
приемливи при синтеза на новата система за управление на хидроагрегатите. 

4. Описаната методика за определяне на параметрите на водните турбини може да 
бъде използвана при модернизацията други ВЕЦ. Резултатите от направената по-късно 
модернизация на турбина №1 в централата напълно потвърждават резултатите от 
приложената методика. 
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Система за цифрово управление на стенд за изпитване на 
електрохидравлични кормилни устройства 

 
Александър Митов, Илчо Ангелов 

 
Резюме: В настоящата работа са показани схемно решение, конструктивно 

изпълнение и компановка на стенд за изпитване на електрохидравлични кормилни 
устройства (ЕХКУ) тип OSPE 200. Реализацията на стенда е въз основа на извършения 
в предходна работа синтез на основните хидравлични и конструктивни параметри. 
Представени са схемата на свързване на компонентите изграждащи системата за 
цифрово управление, както и структурната схема на затворения контур. Показано е 
разработеното програмно осигуряване на системата при реализацията на различни 
видове регулатори. Демонстрирани са възможностите на стенда от гледна точка на 
експериментално отчитане на динамични характеристики във вид на преходни процеси.  

Ключови думи: експериментален стенд, система за цифрово управление, кормилни 
устройства, преходни процеси 

 
Digital control system of electro-hydraulic steering test bench 

 
Alexander Mitov, Ilcho Angelov 

 
Abstract: The paper presents design solution and physical implementation of a system for examination 

of electro hydraulic steering based on OSPE 200 components. The implementation is based on synthesis of 
required hydraulic and structure parameters, presented in a previous paper. Now we present the 
interconnection of the digital control system and the closed-loop flow diagram. A formal description of 
embedded software is presented too, which supports operation of PI control algorithm in real-time. 
Experimental results for transient response prove the quality of the system. 

Key Words: test bench, digital control system, steering device, transient processes 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Увеличаването на потребността от мобилни машини движещи се предимно в полеви 

условия, води до непрекъснатото развитие на основната задвижваща в тях система - 
хидравличната.  Важен фактор при реализацията на хидростатични системи за мобилни 
приложения са хидравличните кормилни устройства за управление на траекторията,  
даващи възможност за управление на едно транспортно средство в няколко режима, в 
зависимост от начина на задаване на управляващо въздействие, а именно: механичен – 
чрез волан, електрически – чрез електронен джойстик и/или дистанционен – посредством 
GPS. Това развитие от своя страна разширява полето на приложение на хидравличните 
системи с цифрово управление, като дава възможност за директното им вграждане в 
управляващата верига на съвременен тип ЕХКУ, за което свидетелства утвърдилата се през 
последното десетилетие технология PVE на фирмата Danfoss - вложена при ЕХКУ тип 
OSPE. 

Именно тези фактори наред с навлизането на такъв тип машини не само по света, но и у 
нас, водят до нуждата от изучаването на такива устройства, не само с практически, но и с 
изследователски интерес. 

В катедра „Хидроаеродинамика и хидравлични машини“ при Технически Университет – 
София е разработен и изработен експериментален стенд за изпитване на 
електрохидравлични кормилни устройства тип OSPE 200. Реализацията на стенда е 
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извършена въз основа на изложения в предходна работа [1] синтез на основните 
хидравлични и конструктивни параметри на основните компоненти на стенда. 

Цел на настоящата работа е да представи реализацията на системата за цифрово 
управление, в която за входно задаващо устройство е конфигуриран електронен джойстик. 
Във връзка с поставената цел са онагледени общата схема на отделните компоненти, 
структурната схема на затворения от гледна точка на управление контур, както и 
разработеното програмно осигуряване с проектирания цифров ПИ-регулатор, чиито 
потенциални възможности са демонстрирани чрез записи от физически експеримент за 
отчитане на преходни процеси при движение на изпълнителен сервоцилиндър. 

 
1. СХЕМНО РЕШЕНИЕ И КОНСТРУКТИВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТЕНД ЗА 

ИЗПИТВАНЕ НА ЕХКУ 

 За да се анализира и окачестви функционалността на изпитваното ЕХКУ, компановката 
на стенда трябва да бъде подчинена на изискването за отчитане, както на основните 
енергийни параметри в системата – налягане и дебит, така и на параметрите 
характеризиращи движението на изпълнителния сервоцилиндър – преместване и скорост. 
При включването на специализирана електронно-измервателна апаратура споменатите 
физически параметри могат да бъдат отчитани не само в статичен, но и в динамичен режим. 

На Фиг.1 е показана хидравличната схема на стенда за изпитване на ЕХКУ, описана 
подробно в [1]. 
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Фиг.1 Хидравлична схема на стенд за изпитване на ЕХКУ с натоварване по налягане. 
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 На Фиг.2 са показани тримерен модел и реализирания на база на него стенд. 
Изпълнението и окомплектовката на стенда са съобразени със съвременните изисквания за 
изпитване на електрохидравлични кормилни устройства при различни натоварвания. 
Системата за натоварване по налягане се състои от хидравличен блок с подпорни клапани 
(поз.11, Фиг.1), които са свързани с двете работни камери на изпълнителния 
сервоцилиндър. 
 

 
Фиг.2 3Д-модел и реализация на стенд за изпитване на ЕХКУ. 

 
2. РЕАЛИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА ЦИФРОВО УПРАВЛЕНИЕ. 

 
Принципната електрическа схема на свързване на компонентите изграждащи системата 

за цифрово управление е показана на Фиг.3. 
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Фиг.3 Принципна електрическа схема на системата за управление. 
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Системата за цифрово управление е изградена на база на контролер тип MC012-022 и 
електронен джойстик тип JS6000, с помощта на които се управлява 
електропропорционалния блок PVE (вграден в ЕХКУ тип OSPE 200), който чрез вграден 
разпределител (поз.6, Фиг.1) реализира управление на обекта – равноплощен 
сервоцилиндър. 

Управляващото въздействие формирано от входното задаващо устройство (джойстика) 
се подава във вид на широчинно-импулсно модулиран (ШИМ, PWM) сигнал  към контролера, 
който от своя страна разсъгласува сигналите съответно от обратната връзка по 
преместване (Rpos) и заданието. Единият изход на контролера е свързван към 
електрохидравличният блок с 2/2 клапани (PVE), с цел подаване на управляващ сигнал по 
напрежение на ЕХКУ (OSPEC 200LSRM).   Въвеждането на програмното осигуряване и 
отчитането на динамични характеристики във вид на преходни процеси се осъществява чрез 
CAN-мрежа подчинена на стандарта описан в [2]. Компютърната система, която служи за 
работна станция има достъп до CAN-мрежата, посредством USB/CAN- кабелен преход 
(CG150) [6]. 

 

 
Фиг.4 Програмно осигуряване на системата за цифрово управление. 

 
Използван е пропорционално-интегрален закон за регулиране на позицията 𝑦𝑦 на 

буталото на изпълнителния сервоцилиндър. Задаващият сигнал 𝑥𝑥𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 се генерира от човека-
оператор, посредством специализиран електронен джойстик [5]. Управляващият сигнал 𝑢𝑢 
представлява задание за електронния блок на кормилното управление (ЕХКУ), което 
задвижва изпълнителния сервоцилиндър. Управляващият сигнал се изчислява в дискретни 
моменти от времето 𝑚𝑚 𝑇𝑇𝑆𝑆, с такт на дискретизация  𝑇𝑇𝑆𝑆 = 100𝑚𝑚𝑚𝑚. 

 
𝑢𝑢(𝑚𝑚 𝑇𝑇𝑆𝑆) = 𝑘𝑘𝑝𝑝𝑒𝑒(𝑚𝑚 𝑇𝑇𝑆𝑆) + 𝑘𝑘𝑖𝑖 ∑ 𝑒𝑒(𝑚𝑚 𝑇𝑇𝑆𝑆)𝑚𝑚

𝑗𝑗=0                (1) 
  

𝑒𝑒 = 𝑥𝑥𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝑦𝑦                          (2) 
 
В средата за програмиране (PLUS+1 Guide) [2] на контролера MC012-022 [4] е създадена 

и въведена програма (Фиг.4), която изчислява параметрите на управляващия сигнал.  
Моделът на програмиране предполага въвеждане на структура от функционални блокове, 
генериране на изпълним машинен код, последвано от зареждането и стартирането му върху 
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платформата. Блоковете са свързани с линии, които пренасят данни. Поддържат се 
целочислени типове данни. Компилираният модел се изпълнява като основна програма на 
процесора, за който може да се приеме че тактовата честота е 𝜏𝜏 < 100𝑛𝑛𝑛𝑛. Тъй като такта на 
дискретизация 𝑇𝑇𝑆𝑆 = 100𝑚𝑚𝑛𝑛 ≫ 𝜏𝜏, означаваме времето на процесора като непрекъсната 
променлива 𝑡𝑡. 

Стойността на задаващия сигнал 𝑥𝑥𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 се определя със следните зависимости: 
 

 𝑥𝑥𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑥𝑥𝐽𝐽 + 𝑦𝑦𝑅𝑅                           (3) 
 

𝑦𝑦𝑅𝑅(𝑡𝑡) = {
𝑦𝑦(𝑡𝑡) 𝑆𝑆𝐽𝐽(𝑡𝑡 − 𝜏𝜏) ∧ 𝑆𝑆𝐽𝐽(𝑡𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ = 1

𝑦𝑦𝑅𝑅(𝑡𝑡 − 𝜏𝜏) 𝑆𝑆𝐽𝐽(𝑡𝑡 − 𝜏𝜏) ∧ 𝑆𝑆𝐽𝐽(𝑡𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ = 0
          (4) 

 

𝑆𝑆𝐽𝐽 = {
1 |𝑥𝑥𝐽𝐽| > 𝐽𝐽𝐿𝐿𝐿𝐿
0 |𝑥𝑥𝐽𝐽| ≤ 𝐽𝐽𝐿𝐿𝐿𝐿

,    𝐽𝐽𝐿𝐿𝐿𝐿 = 100             (5) 

 
Сигналът от джойстика 𝑥𝑥𝐽𝐽 нараства линейно, с постоянна скорост пропорционална на 

преместването на лоста. При нулево положение на лоста, 𝑥𝑥𝐽𝐽 = 0. Текущата позиция на 
основния цилиндър 𝑦𝑦 се записва в регистър 𝑦𝑦𝑅𝑅, когато сигнала от джойстика отпадне 𝑥𝑥𝐽𝐽 = 0. 
Тогава закона за управление спира движенето на основния цилиндър на текущата му 
позиция. Събитието на отпадане на 𝑥𝑥𝐽𝐽 се разпознава като се засича заден фронт на сигнал 
𝑆𝑆𝐽𝐽.  

Изходният сигнал 𝑦𝑦 се получава чрез измерване на позицията на буталото на основния 
цилиндър чрез потенциометричен измервателен преобразувател (Rpos,, Фиг.3). Неговото 
съпротивление 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑓𝑓 се изменя от 0 до 3.7 𝑘𝑘𝑘𝑘. 

 
𝑦𝑦 = 𝐾𝐾𝑦𝑦(𝑦𝑦𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝐴𝐴𝑦𝑦),   𝐾𝐾𝑦𝑦 = 5,   𝐴𝐴𝑦𝑦 = −1850                    (6) 

 

𝑦𝑦𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = {
𝑅𝑅𝑟𝑟𝑓𝑓 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑓𝑓 > 𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑓𝑓 ≤ 𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿

,    𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿 = 100                (7) 

 
Стойността на изходния сигнал се получава чрез отместване и мащабиране на 

измереното съпротивление, така че нулевото положение да съответства на средното за 
цилиндъра. 

Коефициентите на закона за регулиране са 𝑘𝑘𝑝𝑝 – пропорционална съставяща и 𝑘𝑘𝑖𝑖 – 
интегрална съставяща. Целочислената аритметика на използваната платформа MC012-022 
налага тези съставки да се задават като обикновени дроби: 

 

𝑘𝑘𝑝𝑝 = 𝑘𝑘𝑝𝑝,𝑁𝑁
𝑘𝑘𝑝𝑝,𝐷𝐷

          𝑘𝑘𝑖𝑖 = 𝑘𝑘𝑖𝑖,𝑁𝑁
𝑘𝑘𝑖𝑖,𝐷𝐷

                          (8) 

 
Интегриращото звено е реализирано чрез следните две уравнения: 

 

 𝑥𝑥𝑖𝑖(𝑡𝑡) = {𝑥𝑥𝑖𝑖(𝑡𝑡 − 𝜏𝜏) + 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑒𝑒(𝑡𝑡) 𝑆𝑆𝑖𝑖(𝑡𝑡 − 𝜏𝜏)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∧ 𝑆𝑆𝑖𝑖(𝑡𝑡)
𝑥𝑥𝑖𝑖(𝑡𝑡 − 𝜏𝜏)            (9) 

 

𝑆𝑆𝑖𝑖(𝑡𝑡) = {0 0.05(2𝑚𝑚 − 1) < 𝑡𝑡 < 0.1𝑚𝑚
1 0.1(𝑚𝑚 − 1) < 𝑡𝑡 < 0.05(2𝑚𝑚 − 1)          (10) 
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Използва се регистър 𝑥𝑥𝑖𝑖, в който се натрупва мащабираната стойност на грешката 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑒𝑒. 
Промяната на стойността на регистъра се извършва през равни на такта на дискретизация 
𝑇𝑇𝑆𝑆 интервали време. Генерира се поредица от правоъгълни импулси 𝑆𝑆𝑖𝑖 с период 100 ms и 
коефициент на запълване 50 %. Логическата функция 𝑆𝑆𝑖𝑖(𝑡𝑡 − 𝜏𝜏)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∧ 𝑆𝑆𝑖𝑖(𝑡𝑡) засича предния фронт 
на импулсите като дава стойност 1 за време 𝜏𝜏. Този интервал позволява да се извърши 
еднократно сумиране. 

Пропорционалната и интегралната съставки на регулатора са настроени така, че 
затворената система да отговаря на изискванията за качество, които са характерни за този 
тип системи. 

Въз основа на структурата на стенда и техническите характеристики на отделните 
елементи е изграден приблизителен модел на обекта за управление. 

 
𝑦𝑦(𝑡𝑡) = 𝐾𝐾𝐶𝐶

𝑠𝑠 𝑒𝑒−𝑠𝑠 𝐿𝐿𝐹𝐹1(𝑢𝑢),    𝑠𝑠 ∈ 𝐶𝐶                                (11) 
 

Обекта е последователно съединение от статично нелинейно звено 𝐹𝐹1 и линейна 
предавателна функция 𝑊𝑊(𝑠𝑠).  

 
𝑊𝑊(𝑠𝑠) = 𝐾𝐾𝐶𝐶

𝑠𝑠 𝑒𝑒−𝑠𝑠 𝐿𝐿            (12) 
 

𝐹𝐹1(𝑢𝑢) = {
0 |𝑢𝑢| < 𝑢𝑢0
𝑢𝑢 𝑢𝑢0 < |𝑢𝑢| < 𝑢𝑢𝑚𝑚

𝑢𝑢𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑢𝑢) |𝑢𝑢| > 𝑢𝑢𝑚𝑚
                              (13) 

 
За синтеза и мащабирането на коефициентите на отделните звена изграждащи 

настоящата цифрова система за автоматично регулиране и управление е разработен 
математичен симулационен модел в средата на програмния пакет MATLAB/Simulink – 
показан на Фиг.5. 

 
Фиг.5 Математичен симулационен модел на САУ в Simulink. 

 
3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РЕЗУЛТАТИ. 

 
Реализираната система за цифрово управление дава възможност за снемане на 

експериментални динамични характеристики във вид на преходни процеси, не само при 
тръгване и спиране на изпълнителното устройство, но и при следене на произволно задание 
определено от оператора при работа на стенда в цифров режим, посредством електронния 
джойстик. Едновременно с това е възможно записването и на динамичното изменение на 
управляващия сигнал от контролера подаван към PVE-блока на кормилното управление, 
който сигнал често пъти служи за показател на качеството на регулиране при настройката на 
реализирания ПИ-регулатор в САУ. Записаните по време на експериментите данни за 
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споменатите параметри се обработват в специално разработен M-скрипт файл в средата 
на MATLAB/Simulink, който от своя страна дава възможност за графична съпоставка на 
преходните процеси съответно от заданието (джойстика) и обратната връзка (Rpos) по 
преместване на сервоцилиндъра. В този аспект на Фиг.6 е показан примерен 
експериментален резултат на изменението на споменатите параметри в динамичен режим. 
 

 
Фиг.6 Експериментален резултат. 

 
Анализът на експерименталните резултати показва: 
 • Наблюдава се нулева грешка в установен режим, както при постоянно задание, така и 

при линейно нарастващо такова.  
• Преходните процеси имат апериодичен характер, без пререгулиране.  
• Времето на установяване е по-малко от 1 s, което е сравнимо с времето за реакция 

на човек.  
• Управляващият сигнал се доближава до максималната си стойност по време на 

преходния процес, което показва че изхода реагира с максимално възможно бързодействие.  
• Качествата на преходните процеси се запазват при движение в положителна и 

отрицателна посока.  
• Нивото на шумовете в управляващия сигнал е ниско, което свидетелства за висока 

точност на измервателния прибор за позиция на цилиндъра. Тя от своя страна се пренася 
като качество на затворената система.  

• Изчислено е, че точността на позициониране е 0.1 mm, което надхвърля 
различаващата способност на човек (0.1-0.3 mm). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реализацията на системата за цифрово управление на стенд за изпитване на ЕХКУ и 
извършените на база на нея експериментални изследвания, дават основание на бъдат 
направени следните по-важни изводи:  

1. Създаден е експериментален стенд за изпитване на електрохидравлични кормилни 
управления, даващ възможност за управление в два основни режима: механичен – 
посредством волан и цифров - посредством електронен джойстик. 

2. Така реализираната система за цифрово управление дава възможност за отчитане 
да експериментални данни във вид на преходни процеси с постоянно качество при различни 
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задания, показател за което е извършения анализ на показателите на качеството на 
регулиране (точност на позициониране 0.1 mm). 

3. Експериментално записаните преходни процеси при следене на определено от 
оператора задание  на изпълнителния сервоцилиндър ще послужат като основа за 
идентификация на изследваната система, с цел подобряване на структурата, програмните и 
функционални възможности на реализираната система с цифрово управление.   

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Митов, Ал., Ил.Ангелов, Н.Станчев, Стенд за изпитване на електрохидравлични 
кормилни управления тип OSPE 200, МНК „РУ и СУ“ 2014, Русе, 2014. 

2. CAN in PLUS+1 Guide, Fundamentals of PLUS+1 Guide Electronics, Training course, 
Almhult, Sweden, 2015. 

3. OSPE Steering Valve, Technical Information, 11068682, Rev CD, Sep 2012, Sauer-
Danfoss, 2012. 

4. Plus+1 Controllers MC012-020 and 022, Data Sheet, 11077167, Rev DA, Sep 2013, Sauer-
Danfoss, 2013. 

5. JS6000 Joystick Base, Data Sheet, 520L0722, Rev HA, Jan 2010, Sauer-Danfoss, 2010. 
Gateway Interface Communicator CG150 CAN/USB, Data Sheet, 520L0945, Rev CA, Jan 

2014, Sauer-Danfoss, 2014. 
 
АВТОРИ: 
 
 Маг. инж. Александър Стоянов Митов, Технически Университет – София, Катедра 

Хидроаеродинамика и Хидравлични машини, 0886 208937, alexander_mitov@mail.bg 
 
     Доц. д-р инж. Илчо Иванов Ангелов, Технически Университет – София, Катедра 

Хидроаеродинамика и Хидравлични машини, 0887 857820, ilangel@tu-sofia.bg.    



Хидроаеродинамика, хидро- и пневмотехника 163

 
 
 

Експериментално изследване на влиянието на подпорните клапани в 
електрохидравлична кормилна система с цифрово управление  

 
Александър Митов 

 
Резюме: В настоящата работа е извършено експериментално изследване на 

хидравлична задвижваща система състояща се от електрохидравлично кормилно 
устройство (ЕХКУ) и изпълнителен сервоцилиндър. Планираният експеримент е 
реализиран на стенд за изпитване на ЕХКУ в цифров режим на управление, при който за 
входно задаващо устройство е конфигуриран електронен джойстик. Представени са 
експериментални резултати във вид на преходни процеси отчетени по време на 
движение на изпълнителния сервоцилиндър. Изследванията са насочени към оценка и 
анализ на динамичното поведение на системата, както при различни стойности на 
подпорното налягане в двете камери на сервоцилиндъра, така и при различни скорости 
на неговото движение.  

Ключови думи: хидравлична система, цифрово управление, експеримент, подпорни 
клапани;  

 
Experimental investigation of the influence of the counterbalance valves in 

electrohydraulic steering system with digital control 
 

Alexander Mitov 
 

Abstract: This paper present experimental investigation of hydraulic drive system consisting of 
electrohydraulic steering unit (EHSU) and executive servocylinder. A series of planned experiments were 
executed on a test bench of EHSU equipped with digital control system and reference signal selector - 
configured electronic joystick. Experimental results are presented in the form of transient characteristics 
recorded during the movement of the executive servocylinder. Studies are focused on the evaluation and 
analysis of the dynamic behavior of the system as well as on different values of the counterbalance 
pressures in the two chambers of hydraulic cylinder and on various speeds of movement. 

Key Words: hydraulic system, digital control, experiment, counterbalance valves; 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Непрекъснатото развитие на мобилните машини, в които основна задвижваща система е 

хидравличната доведе до развитие и доусъвършенстване на системата за управление на 
траекторията. Причина за това е не само завишаването на изискванията по отношение на 
преодоляване на тежки полеви условия, но и изпълнението на изискванията по отношение 
на точност на позициониране при цифрово и/или дистанционно (GPS) управление. В този 
аспект, през последните няколко десетилетия фирмата Sаuer-Danfoss се утвърди, като най-
големия производител на хидравлични кормилни устройства за тежки мобилни машини 
движещи се най-често извън пътя. Четиридесет и пет годишният им опит в производството 
на хидравлични елементи за мобилни машини доведе до усъвършенстване на този техен 
продукт чрез интегриране на електропропорционално (цифрово) управление (ЕH valve) 
върху известния тип хидромеханични кормилни устройства - OSP. Така разграничилият се 
нов вид електрохидравлични кормилни устройства (ЕХКУ) тип OSPE, дава възможност за 
управление на траекторията на мобилни машини чрез подаване на управляващи сигнали от 
електрически и дистанционен интерфейс – джойстик, GPS и др. От друга страна 
сравнително бързото развитие на този тип кормилни устройства свидетелства за успешното 
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приложение на системите с цифрово хидравлично управление оформили през последното 
десетилетие направлението – дигитална хидравлика. 

Този тип кормилни управления е подходящ за превозни средства с управление на 
траекторията посредством преден мост. Концепцията на поведение на всяка разновидност 
на OSPE кормилно управление се базира на RM-технологията на Sauer-Danfoss [4]. При тази 
технология режимът на работа на електрохидравличното управление се избира с помощта 
на електрохидравличен клапан (EH valve).  

Навлизането на такъв тип машини не само по света, но и у нас, водят до нуждата от 
изучаването на такива устройства, не само с практически, но и с изследователски интерес. 

В настоящата работа е извършено експериментално изследване на хидравлична 
задвижваща система състояща се от ЕХКУ и изпълнителен сервоцилиндър. 

Основна цел е експериментално да се изследва влиянието на подпорното налягане в 
двете камери на изпълнителния сервоцилиндър върху преходните процеси на неговото 
движение по време на следене на произволно задание. На база на реализирания планиран 
експеримент да се извърши оценка и анализ на това влияние, както при различни стойности 
на подпорното налягане, така и при различни скорости на движение, зададени от системата 
за цифрово управление. 

  
1. СХЕМА И ПОСТАНОВКА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА СИСТЕМА - ПРИНЦИП НА 

ДЕЙСТВИЕ 

 На Фиг.1 е показана хидравличната схема на стенда за изпитване на ЕХКУ, описана 
подробно в [3]. 

Описанието на принципа на действие на стенда в цифров режим се базира на принципа 
на действие на ключовото за системата звено – ЕХКУ тип OSPE 200 LSRM. Схемното 
решение на устройството е показано на Фиг.2 [3]. 
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Фиг.1 Хидравлична схема на стенд за 

изпитване на ЕХКУ с натоварване по налягане. 
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Фиг.2 Хидравлична схема на ЕХКУ тип 

OSPE 200. 
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Необходимо условие за работа на ЕХКУ, респ. на стенда в режим на цифрово 
управление, посредством електронeн джойстик  (чрез ЕН - електрохидравличен контролен 
блок на OSPE) е  подаването на електрически сигнал на управляващия клапан за избор на 
режим на управление (12). Когато клапанът (12) е превключен в позиция „1“ е необходим 
управляващ сигнал по налягане (12bar) поддържан от редукционния клапан (13). Този 
сигнал се подава през контролен клапан за избор на режим (12) към паралелно свързаните 
в мост 2/2 клапани, които са част от блока за цифрово управление (PVE, 11). Едновременно 
с това се подава сигнал по налягане към основния клапан определящ режима на 
управление (7), който превключва в позиция ,,1’’ и свързва електрохидравличния 
разпределител за посока на движение (8) с линиите L и R към съответните области на 
изпълнителния цилиндър. Същевременно клапан (7) прекъсва връзката с контурите (Rr и Lr), 
както и с работната двойка (плунжер/втулка, 3). По този начин се изолира механичният 
начин за управление чрез волан (OSP). 

Когато входният електрически сигнал от контролера се преобразува от блока за 
цифрово управление PVE (9) (в разглеждания случай сигналът се подава за движение на 
дясно), паралелно свързаните 2/2 клапани с електромагнитно управление са активирани (в 
зависимост от ШИМ-сигнала) и електрохидравличният разпределител (8) се превключва в 
позиция ,,1’’. В LS-контура свързан с разпределителя (8) се поддържа налягане необходимо 
за извършването на желаното преместване на сервоцилиндъра (на дясно), като работната 
течност се подава към клапан (21). 

Клапанът (21) служи за ограничаване на дебита протичащ в LS-контура зависещ от пада 
на налягане в дросел (17) на приоритетния клапан (15). Налягането в LS-контура действащо 
върху приоритетния клапан (15) ще отговаря на налягането необходимо при управлението  
чрез електрохидравличния разпределител за посока (8). Следователно позицията на 
приоритетния клапан (15) се променя в зависимост от необходимото работно налягане в 
този режим. 

 
2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 
Експерименталните изследвания са извършени на стенд за изпитване на ЕХКУ 

представен подробно в [3]. За целта стенда е приведен в цифров режим, при който входно 
задаващо устройство е електронен джойстик. Системата за управление и функционалните 
възможности на стенда в този режим са представени в [4]. 

Планиран е физически експеримент, при който променливи параметри са стойностите 
подпорното налягане зададено от системата за натоварване базирана на хидравличен блок 
с подпорни клапани (поз.8, Фиг.2). Тази система прави възможно симулирането на различни 
външни натоварвания. Освен това, за да се онагледи динамичното поведение на системата, 
експериментите са извършени и при различни стойности на скоростта на движение на 
обекта за управление – изпълнителния цилиндър. 

Стойностите на двата променливи параметъра са представени в Таблица 1. Те са 
избрани на база на изискванията при реализацията на кормилни системи, като са взети под 
внимание и практически съображения вследствие на диагностиката и дефектацията на 
такъв вид кормилни уредби.  

Основен мотив за реализацията на този експеримент е нуждата от по-задълбочени 
изследвания на разглежданата система, които да послужат като база от данни за по-
нататъшното развитие на съставените математични модели за идентификация на 
системата, представени в предходна работа [1]. Това наложи отчетените динамични 
характеристики във вид на преходни процеси да съдържат информация при движение в 
целия диапазон на хода на обекта (0 ÷ 300 mm), с различни честоти на входния сигнал и при 
различни скорости на задаващото от цифровия джойстик въздействие. 

Необходимо условие за провеждането на всички експериментални изследвания е 
входното задаващо въздействие, респ. траекторията на цилиндъра да бъдат едни и същи. 
За да бъде избегнат субективния фактор при генериране на входно задаващо въздействие 
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от човека-оператор (посредством джойстик), е извършено моделиране на входното 
задаващо устройство (ВЗУ, джойстика). Моделирането включва съставянето на 
допълнителен слой в програмното осигуряване на системата за управление, който да 
възпроизвежда едно и също задание към системата за цифрово управление. 

 
Таблица 1: План на експеримента. 

№ Екперимент Скорост 
v 

Подпорно 
налядане 

∆p 
 - m/s MPa 

1 Вариант 1 0.020 

2.5 2 Вариант 2 0.024 

3 Вариант 3 0.028 

4 Вариант 4 0.020 

5.0 5 Вариант 5 0.024 

6 Вариант 6 0.028 

7 Вариант 7 0.020 

7.5 8 Вариант 8 0.024 

9 Вариант 9 0.028 

Използван е съставеният пропорционално-интегралния закон за управление представен 
в [4]. Модела на ВЗУ, респ. заданието на траекторията на цилиндъра са съставени и 
въведени в средата на PLUS+1 Guide (Danfoss), подходяща за използваната платформа 
MC012-022. Желаната траектория на движение представлява периодичен сигнал. Той е 
програмиран в контролера въз основа на цикличен брояч     : 

 

     {
                            

                              
               

         (1) 

 
     е тактовия интервал на контролера,      е нискочестотен тактов сигнал, предния 

фронт на който определя скоростта на броене. Желаната скорост на движение е логическа 
функция, която приема една от три стойности                . В основа на текущата 
стойност на брояча      се определя кой отрязък от желаната траектория е активен. 

 

     {
                    
                     
                   

         (2) 

Желаната стойност на преместването се изчислява чрез интегриране на желаната 
скорост, посредством реализиран дискретен интегратор: 

     ∑         
               (3) 
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Фиг.3 Модел на ВЗУ – програмно осигуряване (PLUS+1 Guide). 

 
Представени са експериментални резултати за относително тежки съгласно приетия 

план режими. На Фиг.4 е показан експериментален резултат при v=0.02 m/s и ∆p=7.5 MPa. 
 

 
 

Фиг.4 Експериментален резултат – v=0.02 m/s, ∆p=7.5 MPa. 
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 На Фиг.5 е показан експериментален резултат при v=0.024 m/s, ∆p=5 MPa.  
 

 
 

Фиг.5 Експериментален резултат – v=0.024 m/s, ∆p=5 MPa. 
 
 

 На Фиг.6 е показан експериментален резултат при v=0.028 m/s, ∆p=2.5 MPa. 
 

 
 

Фиг.6 Експериментален резултат – v=0.028 m/s, ∆p=2.5 MPa. 
 
 
 

 
На Фиг.7 е показан експериментален резултат при v=0.028 m/s, ∆p=7.5 MPa. 
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Фиг.7 Експериментален резултат – v=0.028 m/s, ∆p=7.5 MPa. 

 
3. АНАЛИЗ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 
Извършен е анализ на резултати от проведените експериментални изследвания, който 

се основава на количествена оценка на пресметнатата степен на съвпадение между 
отчетените динамични характеристики от обратната връзка по преместване (изхода) на 
сервоцилиндъра и тези от заданието. За целта е разработен М-скрипт файл, в който е 
въведена следната зависимост: 

 
        (  ‖   ̂‖ 

‖      ‖ 
)                 (4) 

 
Резултатите от количествената оценка на съвпадението на двете характеристики са 

представени в Таблица 2. 
Таблица 2: Степен на съвпадение. 

№ Екперимент Скорост Подпорно 
налядане 

Степен на 
съвпадение 

FIT 
 - m/s MPa % 
1 Вариант 1 0.020 

2.5 
97.92 

2 Вариант 2 0.024 97.36 
3 Вариант 3 0.028 97.41 
4 Вариант 4 0.020 

5.0 
97.06 

5 Вариант 5 0.024 95.94 
6 Вариант 6 0.028 96.99 
7 Вариант 7 0.020 

7.5 
96.26 

8 Вариант 8 0.024 95.87 
9 Вариант 9 0.028 95.30 
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Направените експерименти, показват че затворената системата за управление 
осигурява добро следене на желаната траектория на движение, като динамичната грешка 
      остава в допустимите норми за този клас системи. Променливото натоварване по 
налягане, влияе на затворената система като нискочестотно изходно смущение      - 
      . Резултатите показват ниската чувствителност на системата към него, т.е. 
                 за     . Това е важно качество, защото не се налага пренастройка 
на системата при различни товари. Разбира се тази нечувствителност се получава за сметка 
на увеличена енергия на управляващия сигнал ‖ ‖ . 

Друго положително качество на затворената система е нечувствителността на грешката 
към промяна в скоростта на изменение на задаващия сигнал. Това свидетелства за широка 
честотна лента на затворената система. В регулатора е включена интегрална съставка, 
която позволява да се постигне нулева грешка при следене на задание изменящо се с 
постоянна скорост. 

 
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Проведените експериментални изследвания и техният анализ дават основание да се 
направят следните по-важни изводи: 

1. Извършени са планирани експериментални изследвания на хидравлична задвижваща 
система състояща се от електрохидравлично кормилно устройство и изпълнителен 
сервоцилиндър. Представени са експериментални резултати (записи) във вид на преходни 
процеси на следене на предварително задание (траектория) на изпълнителен 
сервоцилиндър, онагледяващи динамичното поведение на изследваната система. 

2. Анализът на резултати показва, че системата запазва своите качества по отношение 
точност на позициониране (по-малко от 0.1 mm) при различните съгласно променливите 
параметри режими, за което свидетелстват получените количествени и качествени 
показатели:  

- Степен на съвпадение между задание и позиция - над 95% (Таблица 2). 
- Ниска чувствителност на системата към променливо натоварване. 
- Затворена система за управление с ниска чувствителност на динамичната грешка 

при различни скорости на изменение на сигнала от заданието. 
3. Така извършените експериментални изследвания и резултатите от тях ще послужат 
като база от данни необходима за доусъвършенстване на математичните модели за 
идентификация на изследваната хидравлична система с цифрово управление, които от 
своя страна ще послужат за честотен анализ на динамичното и поведение и синтез на 
системата за управление. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕМЕТО ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА 
ПНЕВМАТИЧНА ОС С ЦИФРОВО УПРАВЛЕНИЕ 

 
Венцислав Василев 

 
Резюме 

Тази работа описва накратко пневматичните позиционни системи, управлявани с G 
код и възможните софтуерни настройки с цел повишаване на бързодействието на 
системата. Дадени са някои общи препоръки, получени в резултат от проведени опити.  

 
Ключови думи: пневматична позиционна система, цифрово управление, G код  
 

POSIBILITIES FOR DECREASING OF THE POSITIONING TIME IN NUMERICALY 
CONTROLLED PNEUMATIC AXE 

 
Ventzislav Vassilev  

 
Abstract 

This paper describes the pneumatic position system, controlled by G- code and possible software 
setting to achieve best speed performance of the system by decreasing the time for positioning. Some 
recommendations are given after experiments. 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Пневматичните позиционни системи се отличават с високо бързодействие, и 

относително малка грешка при позициониране на цилиндър или пневматичен мускул. Това е 
постигнато в последните 20 години с навлизането на цифровото управление в 
производствените процеси. За разлика от хидравличните позиционни системи, където 
свиваемостта на течността е малка и процесите на повишаване и намаляване на налягането 
в работните камери на цилиндър протичат с висока скорост, то при пневматичните системи, 
напълването и изпразването на работните камери протича като нелинеен процес и се 
изисква значително по-голям интервал от време, за да се получи достатъчно изменение на 
налягането за потегляне или спиране на буталото. Това от една страна означава, че 
пневматичните системи имат определено време на закъснение при потегляне, след 
подаване на команда за движение, независимо колко е отворен пропорционалният 
разпределител. От друга страна, за спирането на пневматичен цилиндър в конкретно 
положение е необходимо своевременно да се прекрати подаването на сгъстен въздух в 
задвижващата камера и да се осъществи подаване на сгъстен въздух в насрещната камера 
за получаване на по-висока динамика на процеса. Тъй като двете камери на цилиндъра са с 
променлив обем и променлива околна повърхност, през която се осъществява топлообмен и 
респективно допълнителна промяна на налягането, то математическото моделиране на тези 
процеси е относително сложна задача, която се решава числово – например с MATLAB®. 
Бурното развитие на цифровото управление и навлизането на промишлени контролери даде 
възможност за опростяване на ползването на пропорционалните пневматични системи. При 
това проблемите се разделят в две посоки – теоретична, свързана с моделиране на 
физичните процеси на движение и практическа, свързана с подобряване на управлението, 
чрез използване на различни методи за идентификация, настройки, твърдо и размито 
управление. На тази втора посока е ориентирана настоящата работа, защото е необходимо 
операторът, занимаващ се с настройка и управление на позиционни пневматични системи, 
да има ясна принципна представа за същността на работния процес и добри познания за 
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начина на създаване на създаване на проект за автоматизация, на такава система, 
конфигурирането на осите, приложението и контролера, и значението на основни команди. 

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЗИЦИОННА ПНЕВМАТИЧНА СИСТЕМА 
В настоящата работа е разгледана типична позиционна пневматична система, често 

използвана за реализиране на движение по една или повече оси на промишлени 
манипулатори и роботи от декартов тип. Елементите на системата са показани на фиг. 1., 
структурата на контролера – на фиг. 2, а външният вид на системата – на фиг. 4  

 
Фиг. 1 Главни елементи на пневматична позиционна система: 

 
Главни елементи на изследваната система са потенциометричен измервател на 

положението, контролер на оста, тип SPC-AIF, главен контролер за позициониране SPC200 
и пропорционален разпределител, тип MPYE с вградена обратна връзка за положението на 
плунжера му, с което хистерезисът на разпределителя е намален под 1%. Граничната 
честота на разпределителя е 80Hz.  

За управление на позиционирането се използва затворен цикъл с три обратни връзки – 
по положение, по скорост и по ускорение. Схемата, по която работи контролерът на оста е 
показана на фиг. 2. Двата входни сигнала към контролера са: задавана позиция xзад (задава 
се от главния контролер) и стойност на реалното положение xизм (определено от 
измервателната система за изместване). 

 
Фиг. 2 Структура на контролера на оста на пневматична позиционна система: 

За да се постигне добро управление на точността и по-добри динамични характеристики, 
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освен реалното положение на буталото се определят и неговата скорост и ускорението му. 
Двете променливи са определени с помощта на сигнала от измервателната система.  

Контролерът изчислява и сумира със съответен знак три компоненти: 
● отклонение от позиция (грешката, която е разлика между зададена позиция и измерена 

позиция), която се умножава по коефициента на усилване за позиция Kx  
● произведение от скоростта v и  коефициента на усилване за скорост Kv  
● произведение от ускорение и  коефициента на усилване за ускорение Kа  
Общият сигнал се ограничава и се подава към пропорционалния разпределител под 

формата на сигнал  за управление – Uупр. 
Генерираният от контролера сигнал се ограничава до абсолютна стойност, не по-голяма 

от диапазона на управление на разпределителя. Ако сигналът на входа на ограничителя се 
намира извън диапазона, то напрежението управляващо разпределителя е ограничено до 
неговата максимална или минимална стойност. В този случай, разпределителят се отваря 
напълно за едната или другата посока на движение. Ако сигналът на входа на ограничителя 
се намира в рамките на регулируемия диапазон на разпределителя, той се подава без 
изменение на изхода. В такъв момент ограничителят не работи, а отварянето на 
разпределителя е пропорционално на изходния сигнал от контролера. 

Движението на пневматичния цилиндър има три фази: 
● фаза на ускорение: След промяната на стойността на зададената позиция, 

отклонението от нея е голямо. Поради това разпределителят отваря напълно. Това 
ускорява рязко буталото на цилиндъра. Разликата между зададена и действителна позиции 
намалява. В същото време, компонентата, пропорционална на скоростта в контролера става 
голяма, тъй като скоростта се увеличава.  

● фаза на забавяне: В един момент компонентата на скоростта става по-голяма от 
компонентата, пропорционална на отклонението на позицията. Тъй като двете компоненти 
действат в противоположни посоки, разпределителят обръща включването си. Това води до 
освобождаване от налягане в камерата на цилиндъра която е била под налягане и до 
подаване на налягане в камерата, която е била вентилирана. Тъй като разпределителят е 
отново напълно отворен, се създава бързо голяма разлика на налягане. Буталото заедно с 
прикачения товар рязко се забавя.  

● фаза на позициониране: Разпределителят се задейства отново в същата посока като 
фаза 1. При това, се разсейва разликата на налягане, предизвикала забавяне на буталото и 
товара и това предотвратява пораждане на осцилации на буталото на цилиндъра. Реално, 
фазата на позициониране на пневматична ос е съпроводена с многократни включвания в 
права и обратна посока на пропорционалния разпределител, до свеждане на грешката под 
предварително зададена стойност за определен период от време. На фигура 3,а са 
показани структура на типични команди в G- код, Първият ред са предварителни условия, 
качество на позициониране на оста Х. Вторият ред е задаване на движение с максимална 
скорост до позиция на оста 250mm.  

N10 G61 X3 
N20 G00 Χ250 
………………….. 

  
а) G - код б) движение на пневматична ос с) позициониране в увеличен мащаб 

Фиг. 3 Структура на контролера на оста на пневматична позиционна система: 
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Изпълнението на тази команда започва в момент t1 от фиг. 3.б). В момент от време t2, 
фиг. 3.б) и 3.в), позицията на цилиндъра достига зададената точност, но сигнал, че е 
изпълнен вторият ред от програмата се подава едва в момента t3, след изтичане на период 
от време за мониторинг Целта на настоящата работа е да се изследват възможностите за 
намаляване на времето за позициониране на пневматична позиционна система, 
управлявана с G – код, т.е. за намаляване на времето на работния цикъл и повишаване на 
производителността на съответен робот или манипулатор, задвижван с такава система.  

 

ЦИФРОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПНЕВМАТИЧНА ПОЗИЦИОННА СИСТЕМА 
Цифровото управление на пневматична позиционна система се осъществява с помощта 

на т.нар. G код, ISO 6983. Това е относително отдавна известен език за програмиране, 
ползван най често за CNC машини. Позволява от една страна лесно въвеждане в 
експлоатация и програмиране на една или повече пневматични оси. От друга страна този 
код е вграден и в големите промишлени контролери, което дава възможност за йерархична 
структура на управление и пълна автоматизация на различни по вида си задвижвания. За 
изпитваната система, фиг. 4.а (лява страна) е използван G код, въведен в главния 
контролер SPC200, фиг. 4.а (център). Главният контролер е с въведен проект, който е 
създаден в програмата WinPISA. Както с тази програма, така, макар и по-трудно, чрез 
дисплея на контролера може да се извърши конфигуриране на елементите на системата, 
тестване на движение, калибриране, настройки, статична и динамична идентификация на 
осите и въвеждане на програма за движение. Програмният продукт WinPISA съдържа в себе 
си възможността за реализиране на движението по стъпки, снемане на данни в табличен 
вид и визуализацията им, с цел диагностика и/или оптимизиране на работния процес. Това 
се вижда на фиг. 4.б). В лявата страна на екрана се вижда подпрозорец с изпълнение на 
конкретна стъпка от програмата, а в дясната – графика с визуализация на избрани 
величини, при избрани мащаби и видове на координатните оси 

 

     
а) изпитвана система                                         б) програма WinPISA  

Фиг. 4  
 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА И ПРОВЕДЕНИ ИЗПИТВАНИЯ  
За провеждането на изпитването е конфигурирана едната (хоризонталната) ос на 

системата от фиг. 4, като горе е пневматичният цилиндър със шейна, а долу, успоредно на 
него – потенциометричният сензор за измерване на положението. На оста са извършени 
калибриране, статична и динамична идентификации, като възприетите при това от 
контролера настройки са оставени без изменение. Въведена е програма за изменение на 
позицията от 50 на 250 mm, като движението се извършва с максималната конфигурирана 
при идентификацията скорост и не са зададени ускорителна и закъснителна рампи на 
скоростта. Както от получените таблични данни така и от вграденото в WinPISA графично 
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представяне може да се види връзката между отделните величини или тяхното изменение 
във времето.  На фиг. 5 се вижда изменението на отделни величини във времето при един 
от извършените опити. Със зелена линия (Motion complete – завършено движение) е 
показано началото на тази стъпка в момента 0,1 s,. (Всъщност е завършено движението от 
предходната стъпка.) Стойността на този сигнал става отново 1 в момента t=0,75s, когато 
изтече съответен период на мониторинг (клас на позициониране),  при съответна допустима 
грешка.  

С червена линия на същата графика се вижда преместването на шейната във времето. 
Започва със закъснение след старта от 0,04s движи се равномерно в основното разстояние 
и после при 237 милиметър от хода се забавя значително, за окончателното позициониране, 
което се постига с формиране на подходящо налягане от двете страни на буталото. 
Графиката показва проблема, на който е посветена настоящата работа. Вижда се, че 
процесът на позициониране започва в 0,44s и завършва в 0,55s, а сигналът за завършена 
стъпка се подава едва в момента t=0,75s, т.е. има загуба на време за изчакване от 0,2s. Като 
се сравни периодът на изчакване с периода за движение – 046s, то има загуба на 
производителност за системата от 43,47%. 

 
Фиг. 5  

 
Със синя линия на фиг. 5 е показан сигналът, подаван към пропорционалния 

разпределител. С началото на командата за движение разпределителят отваря напълно, 
после поддържа конфигурираната скорост на движение с различно отваряне. С 
приближаване на края на хода започва притваряне. Има обратно включване в 0,4s и по-
голямо обратно включване при началото на позиционирането. Вижда се затихващият 
характер на включванията в процеса на позициониране, както и това, че позицията се 
задържа при сигнал, различен от 0. Това се дължи на конструкцията на използвания 
разпределител. Той няма строго симетрично включване на пътищата и строго линейна 
характеристика на пропускания дебит, но цифровото управление преодолява този проблем. 

На фиг. 6 е показан случай, при който се отчита за завършено позициониране, в 
момента, в който физически буталото е достигнало до позицията. От друга страна се вижда, 
че след този момент има многократни включвания на пропорционалния разпределител в 
едната и другата посока, защото има склонност към осцилиращо движение на буталото. 
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допустима грешка – 0,1mm, клас на качест-
вото на позициониране 1, закъснение – 0,s. 

а) 

допустима грешка – 0,1mm, клас на качест-
вото на позициониране 1, усилване 1,5. 

б) 
Фиг. 6 

 
От една страна при този случай няма загуба на производителност на системата, но от 

друга няма достатъчна сигурност, че зададената позиция е постигната трайно. Добавената 
на графиката тъмнозелена линия, показва видимо че буталото има скорост на движение и 
след като е отчетен край на съответната стъпка на движение. Затова е подходящо да се 
разглеждат графиките в увеличен мащаб или да се преглеждат и визуализират по подходящ 
начин събраните цифрови данни за разгледания процес. Като цяло точността на 
позициониране  

На фигура 6.б е показан процесът на позициониране при увеличен коефициент на 
усилване на обратната връзка. Забелязва се че цилиндърът подминава зададената позиция 
и толеранс и се връща като затихващо колебателно движение. От друга страна сигналът, че 
движението е завършено е вече подаден, т.е. при непрекъснат режим на работа, 
контролерът би започнал да изпълнява следваща стъпка от програмата. 

На фигура 7.а е показан друг случай. Цилиндърът още се движи в указаната посока, но 
понеже е зададена голяма допустима грешка, то отново се получава сигнал за завършено 
движение преди неговия действителен край.  

На фиг. 7.б е показан случай с избран нисък коефициент на усилване на обратната 
връзка. При това се достига избраната позиция, но значително по-бавно и сигнал за 
завършването на действието се получава също по бавно. При действия на слабо подготвен 
персонал може да се получи толкова продължителен процес, че системата да спре поради 
изтичане на времето по подразбиране за процеса, което е една от десетките възможни 
настройки  
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допустима грешка – 2mm, клас на качеството на 

позициониране - 1, предварително известяване 0,02s  
а) 

допустима грешка 0,5 мм, клас на качеството на 
позициониране  -1, усилване 0,5 

б) 
Фиг. 7 

Като цяло класовете на качество на позициониране са 6 Те се задават или като обща 
настройка, или се превключват с командата G61. Номерът на класа означава  

Клас 1 – Липсва време за мониторинг. Сигнал за завършена стъпка се подава в момента 
на първо достигане на допустимата граница на грешката.  

Клас 2 – Сигнал за завършена стъпка се подава след изтичане на време за изчакване 
след първо достигане на допустимата граница на грешката. 

Клас 3 – Сигнал за завършена стъпка се подава след изтичане на време за мониторинг 
когато при позициониране цилиндърът не е напускал границите на допустимата грешка. Ако 
цилиндърът напусне допустимия интервал за грешка, времето за мониторинг започва да 
тече отново при влизане в интервала. 

Клас 4 – Сигнал за завършена стъпка се подава след влизане в интервала на 
допустимата грешка но след изтичане на време за мониторинг и допълнително време на 
изчакване. Времето на мониторинг зависи от хода на цилиндъра и се изчислява по 
формулата  

Tmon=(Н+100)/20, ms 
Времето на изчакване по подразбиране е 200ms 
Клас 5 – Сигнал за завършена стъпка се подава след влизане в интервала на 

допустимата грешка и изтичане на време за мониторинг. При това се контролира и 
скоростта, която трябва да е по- малка от 8mm/s.  

Клас 6 – Сигнал за завършена стъпка се подава след влизане в интервала на 
допустимата грешка и изтичане на време за мониторинг и време на изчакване. При това се 
контролира и скоростта. 
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ПРЕПОРЪКИ 
При създаването на проекти за позиционни пневматични системи се следват общи 

правила, известни на всички специалисти по автоматизация. Желателно е да се следва 
общата последователност: конфигуриране на връзката с PLC, конфигуриране на хардуера, 
калибриране на оси, статична и динамична идентификация, въвеждане на списък с позиции, 
писане на програма и подпрограми за движението, проверка на синтаксиса им, 
компилиране, зареждане в режим на единична стъпка и тестване за непрекъсната работа. 
При писането на програмата да се съвместяват в общи команди, движенията, които могат да 
се извършват едновременно. Потвърждението за изпълнението се получава след края на 
по- продължителното движение. 

Да се избере максимална допустима грешка за точните позиции. Тя е в интервала 0,1 до 
10 милиметра. 

С помощта на G кода да се избегне ненужното точно позициониране, например в 
неработна точка. 

След като системата заработи със стойностите на настройките, които са приети по 
подразбиране, да се премине в онлайн режим, да се избере управление на осите и да се 
изпълнява стъпка по стъпка. За всяка стъпка поотделно да се направи визуализация на 
движението и да се зададе клас на точност в зависимост от условията, при които работи 
системата. Да не се избират излишно движения с ниска скорост, с ускорителна и 
закъснителна рампа, ако задвижваните обекти не го налагат, защото така се губи от 
производителност на системата. Да не се налагат ограничения върху големината на 
ускорението по същите причини. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Направено е проучване на възможностите за намаляване на времето за позициониране 

па пневматични оси с цифрово управление чрез G код. Изградена е и е пусната в действие 
позиционна пневматична система с готови компоненти. С въвеждане на команда за бързо 
позициониране от една точка в друга при различни настройки. Извършени са серия от 
експерименти, като е отчетено влиянието на различни фактори върху необходимото време 
за това позициониране. Факторите, които влияят са твърде много, но  главни са класът на 
точност на позициониране и допустимият интервал на грешката на системата. Дадени са 
някои общи препоръки, получени в резултат от проведени опити.  
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Конструктивна характеристика на 

  самонастройващ се ограничител на дебит 
 

Румен Янков 
 

             Резюме 
  Предложена е методика за теоретичното проектиране на конструктивната 
характеристика на самонастройващ се хидравличен ограничител на дебит.Целта е да се 
намери оптималната зависимост  между светлото сечение на дроселиращия отвор и 
преместването на регулиращия орган,осъществено под въздействието на входното 
налягане,което от своя страна е определено еднозначно от масата на спускания товар. 
           Получения резултат е представен в аналитичен и графичен вид.На база получените 
резултати е построен профилът на дроселиращия отвор,с което се осигурява 
оптималната и безопасна работа на кара-високоповдигач.     
 Ключови думи: хидравличен ограничител, дебит, високоповдигач 
 

               Structural characterization of self-adjusting 
hydraulic debit limiter 

Rumen  Yankov 
            Summary 

        Proposed Methodology for the theoretical design of structural characterization of self- 
adjusting  hydraulic limiter debit. The object is to find the optimal relationship between the 
bright section of the throttle opening and moving the regulatory bod, made under the 
influence of inlet pressure, which in tum is determined uniquely the mass of the load 
downhill .  

The result is presented in an analytical and graphical form.  Based was built profile throttling 
hole which ensures optimum and safe operation of the truck-truck 

Keywords: hydraulic limiter, flow, forklift 
 

          Увод: Създаването или модернизирането на хидравлични задвижващи системи в редица 
случаи включва използването на оригинални хидравлични устройства.Те изпълняват 
определени функции, специфични за конкретната задвижвана машина. 
    В предлаганата статия се представя проектирането на конструктивната характеристика на 
самонастройващ се ограничител на дебит. В [1] и [2] са изяснени функциите на устройството. 
За яснота тук се припомня: самонастройващият се ограничител на дебит се използва за 
регулиране скоростта на спускане в карите високоповдигачи в зависимост от масата на 
спускания товар. Целта е да се ограничат динамичните удари като се осигурява максималната 
допустима скорост на спускане.         

 Постановка на задачата: Конструктивната характеристика на регулируем хидравличен 
дросел представлява зависимостта на светлото сечение (f) на дроселиращия отвор от 
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преместването (x) на регулиращия орган. Видът на тази зависимост в самонастройващия се 
ограничител на дебит се определя от: 

- изискването за намаляване на дебита при повишаване на входното налягане,т.е. при 
увеличаване масата на спускания товар;               
 - площта на буталото на повдигателния цилиндър;         
 - преместването и позиционирането на плунжера, като регулиращ орган, в зависимост от 
големината на входното налягане.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фиг. 1 

 На фиг.1 е показана схема на хидравличният ограничител на дебит. В [1] е описано 
действието на устройството.           

За определяне формата и размерите на дроселиращия отвор, изработен в стената на 
чашковидния плунжер се използват:      

1.Условието за максималнодопустимата кинетична енергия на спускания товар, заедно с 
подвижните части на повдигателния механизъм.Това условие се изразява чрез зависимостта: 

 
                                   mi.Vi.

2/2 = E0=const.                                                         (1) 

Тук mi   и Vi  са масата за произволно натоварване и съответната скорост на спускане, 
лимитирана от дебита    на изтласкваната от цилиндъра течност; E0  -стойност на кинетичната 
енергия , която за еластичните свойства на конструкцията на кара създава максимално 
допустимите (безопасните) удари при спиране.Известно е, че силата на удара в такъв случай е: 

                                                 Fдин,доп.=E0/∆                                                     (2) 

където   Δ  е еластичната деформация на конструкцията.Тази сила трябва да е по-малка от 
силата, която би обърнала кара или изсипала товара.     
 2. Връзката между скоростта на спускане (Vi ), налягането на входа на устройството и 
дебита (Qi ) на протичащата през него течност: 
  

                                                 Vi=Qi/Sб ,                    (3) 

                                       Qi=η.f.(2.pмi/ρ)0.5 , където                                                           (4) 
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 Sб -площта на челото на буталото на повдигателния цилиндър;     
 η - коефициент на дебита;            
 f - площта на светлото сечение на дроселиращия отвор Д; 
 pm,i - манометричното  налягане в изпускателната камера, съответстващо на масата на товара: 
 
                                                  pm,i=g.mi/Sб.                                                                     (5) 

     Приема се, че това налягане се предава без изменение до входа на разглежданото 
устройство. Приема се също, че налягането в резервоара и това след устройството са равни на 
атмосферното.        
  3. Връзката между налягането pmi, респективно масата (mi) и положението на плунжера 
като регулиращ орган [1]: 
            x=.(Sпл.g.mi/2.C.Sб) - x0.                                                 (6) 

     Sпл -площ на челото на плунжера в устройството;      
 C -коравина на натисковата пружина;       
  x0 -предварително свиване на пружината.     
 Предварителното свиване се определя от масата на товара, която съответства на 
максималната по абсолютна стойност скорост на спускане. С увеличаването на натоварването 
над тази стойност  устройството трябва да намалява дебита, респективно скоростта съгласно 
условието (1).Това се осъществява чрез преместването на плунжера надясно (по схемата на 
фиг.1) и намаляването на светлото сечение на дроселиращия отвор Д. 
   
 Решение на задачата:Като се използват зависимостите (1), (3) и (4)се получава: 

 
                             fi=(ρ.E0.Sб

3/g)0.5/η.mi .                                                               (7) 

      Този израз дава зависимостта на светлото сечение на дроселиращия отвор от 
големината на масата на товара, доколкото останалите величини в дясно от знака за равенство 
са константи.         
 Търсената функция от вида f=f(x) се намира след елиминирането на mi от (6) и (7). 
Получава се: 
                         f(x)=.Sпл(ρgE0Sб)0.5/2ηC(x+x0).                                               (8) 

Максималната площ на светлото сечение съответства на условието х=0, от коетo уравнение (8) 
приема  

 

                                                       f(x)max= Sпл(ρgE0Sб)0.5/2ηCx0                                                  (9) 

 

     Това съответства на ляво крайно положение (по схемата) на плунжера.То се запазва при 
изменение на налягането  pм  в границите: 

                                              Рм=0 ÷2Схо/Sпл.                                                             (10) 

  На фиг.2 е показана графиката на функцията f=f(x). 
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Фиг. 2 

На фиг.3 е показана теоретичната скорост на спускане на товара, когато масата му се 
увеличава от20% до 100% от максималната товароподемност. Когато товарът е по-малък от 
20%, плунжерът е в изходно положение (х=0) и скоростта е най-голяма.  За числения пример са 
използвани числени стойности,съответстващи на кар-високоповдигач с товароподемност 3.2 
тона и работно налягане до 10 мРа; Eo=180 (J);максимална еластична деформация при 
динамичен удар 50мм. 

 

Фиг. 3 

      На фиг.4 е показана графично зависимостта на ширината (b) на отвора от положението (x) 
на плунжера. Аналитичният вид на тази зависимост се получава като първа производна на (8) 
по х: 

                       b(x) =  Sпл(ρgE0Sб)0.5 .106/2ηC(x+x0)2.                                           (11) 
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 Абцисната ос на координатната система съвпада с единия ръб на отвора, а другият ръб 
се очертава от графиката. При необходимост отворът може да се изработи симетрично спрямо 
абцисната ос,  според  което положението на показаната графика се променя съобразно 
условието за запазване на площта на отвора .   

 

Фиг.4 

 
Изводи 
На базата на известните от литературата зависимости и условието за ограничаване на 

динамичните удари при работа на кара-високопoвдигач в режим на спускане на товара са 
получени следните количествени зависимости :       

1.За големината на площта на  дроселиращия отвор на хидравличния ограничител на 
дебит като функция от натоварването на повдигателния механизъм на кара;     

2.За дебита на работната течност, като функция от масата на спускания товар;  
3.За профила на дроселиращия отвор на хидравличния ограничител на дебит;   
4.На базата на показаните количествени зависимости може да се разработят методика 

за оразмеряване на хидравличен ограничител на дебит и технология за изработка на профила 
на дроселиращия отвор при коректно зададени изходни данни. 
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Фиксиране на ротационни обекти за нанасяне на защитно прахово покритие  
по вътрешните им повърхнини 

 
Радка Петкова, Тодор Петков  

 
Разгледани са двата основни принципни метода за установяване и фиксиране на 

ротационни обекти при прахово боядисване на вътрешните им повърхнини със 
защитно покритие – хидравличен и пневматичен. Сравнени са по някои технически, 
експлоатационни и финансови показатели при използването им в автоматични линии 
за прахово нанасяне. Дадени са примери за хидравлично-механично фиксиране. Показани 
са разработени варианти на пневматично и пневмо-механично фиксиране. 

Ключови думи: пневматични устройства за фиксиране, манипулатори, ротационни 
обекти, защитно прахово покритие, автоматични линии за боядисване. 
  

Fixing of objects with rotational symmetry during powder coating of their inner 
surfaces with protective coating 

 
Radka Petkova, Todor Petkov 

 
The two basic principal methods of positioning and fixing of objects with rotational symmetry 

during powder coating of their inner surfaces with protective coating have been reviewed - 
hydraulic and pneumatic. These methods have been compared by some technical, exploitational 
and financial indicators in their usage in automated lines for powder coating. Examples of 
hydraulic-mechanical fixing have been shown. Variants of pneumatic and pneumatic-mechanical 
fixing have been developed. 

Key words: pneumatic devices for fixing, manipulators, objects with rotational symmetry, 
protective powder coating, automated lines for coating. 

 
Въведение. 
Разглежданите по-долу принципни положения се отнасят за произволни цилиндрични 

обекти, вътрешните повърхнини, на които трябва да се покрият със защитно покритие. Те се 
отнасят и за нанасяне на течни или други покрития, както и за някои обработки на 
вътрешните повърхнини (например обработки с песъкоструйни  или дробеструйни машини и 
т.н.). Тук се има в предвид основно нанасянето на защитно прахово покритие с различни 
прахообразни материали при използването на автоматични линии, което има следните 
специфики: 
- Линиите за нанасянето на защитни покрития са изградени основно от: кабина за прахово 

боядисване, включваща - съоръжение за прахово нанасяне с автоматични 
електростатични пистолети; управляващи модули обособени в електро-шкафове; 
манипулатори и спомагателни устройства и др.; конвейер с тактово движение; пещ за 
оформяне -изпичане на праховото покритие и управляваща система за комуникация 
между отделните устройства; 

- спирането на конвейерът в дадена позиция се осигурява чрез сензори за контрол на 
положението и управление на този процес, свързано с операциите, извършвани на 
другите съоръжения; 

- използват се манипулатори за движение на нанасящия инструмент по вертикалната ос, 
което позволява с програмирано дигитално управление на движението посредством 
спиране, изчакване и различни скорости в определени участъци на вътрешните 
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повърхнини или при различни съосни такива, да се постигнат предварително зададени 
дебелина и други параметри на нанесеното покритие; 

- прилагане на устройства за точно установяване и фиксиране на цилиндричните обекти в 
дадена позиция, защото те са закачени на различни типове куки и/или планки и дори при 
точно спиране на конвейера в дадена позиция тези междинни елементи могат да 
доведат до съществени отклонения на положението на оста им спрямо оста на 
предварително позиционираните нанасящи инструменти – автоматични пистолети.  

 Предназначение и основни типове устройства за фиксиране на обектите. 
Основните функции на устройствата за точно установяване и фиксиране на обектите 

при прахово боядисване на вътрешната им повърхнина, чрез използване на автоматични 
пистолети, закрепени на манипулатор, са: 

1. Поставяне на обекта/обектите в точно определена позиция, позволяваща правилно, 
безаварийно и равномерно нанасяне на защитното покритие, за което се изисква:  
1.1 - гарантиране срещу прекосяване /или не-успоредност/ на оста на вътрешната 
цилиндрична повърхнина (респ. на средната ос на вътрешните цилиндрични повърхнини) 
спрямо оста на работния /нанасящия/ инструмент или оста на движение на този нанасящ 
инструмент, закрепен на манипулатор;  
1.2 - гарантиране срещу успоредно изместване на оста на вътрешната цилиндрична 
повърхнина (респ. на средната ос на вътрешните цилиндрични повърхнини) спрямо оста на 
нанасящия инструмент или оста на движение на инструмента, закрепен на манипулатор;  

2. Поддържане устойчиво положение на обекта/обектите в установената позиция за 
определено технологично време, през което нанасящият инструмент нанася изискваното 
покритие;  

   
В случаите на т.1.1 и 1.2 при установяването на обектите, когато има прекосяване или 

изместване осите на обекта и на нанасящия инструмент с величина по-голяма от 
определена допустима гранична стойност, изчислена според геометричните им параметри, 
не е гарантирана безаварийната работа на Линията поради възможността от колизия при 
движението на нанасящия инструмент. Това обаче е събитие с по-голяма вероятност, когато 
не е изпълнено условието по т.2, поради което от съществено значение е точността и 
стабилността при фиксирането на обектите. 

Във всички случаи обаче, реално лимитиращо значение при тези процеси на нанасяне 
имат граничните допустими стойности, определени от изискванията за качество на 
нанесеното защитно покритие и главно от изискването за постигане на зададената дебелина 
на това покритие, както и на неговата равномерност. Установено е, че тук съществено 
влияние оказват отклоненията по т.1.1 и 1.2, което показва определящата роля на избора  
на метод и конкретна схема на фиксиране на обекта и съответното устройство за това.       

В практиката основно приложение относно посочените тук изисквани функции за 
фиксиране доскоро заемаха и заемат хидравличните системи, основно поради сигурността 
на затягане и компактността си. 

Схемите и конструкциите с използване на хидравлични системи се характеризират с:   
- възможност за значителна сила на затягане при фиксиране; 
- стабилност на затягането в различни конструктивни схеми, поради по-добрите  

         свойства на флуида в сравнение с въздуха; 
- бързодействие, поради малка свиваемост;  
- точност на позициониране.  
 
На Фиг.1 е показан един типичен вариант: 
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1- Хидравлична станция 5- Конвейер    
2- Хидравличен цилиндър 6- Пистолет за нанасяне на покритие  
3- Рамкова конструкция 7- Приспособление за установяване и фиксиране  
4- Цилиндрични обекти                на обектите 

Фиг.1 Хидравлична система за фиксиране на цилиндрични обекти.   
 
Варианти на пневматични устройства за фиксиране 
На фиг.2 е показан вариант за използване на пневмо-механично устройство за 

фиксиране, при който от едната страна се използва пневматичен цилиндър като настройващ 
се упор, към което се притискат обектите чрез завъртащи се рамена, задвижвани от 
насрещен пневмо-цилиндър.  

Тази схема е подходяща при работа с различни обекти, обособени в серии, при които е 
необходима настройка за обекти с различни външни диаметри.  

 
В сравнение с хидравличната система пневматичната има следните особености  и 

предимства при това конкретно приложение: 
-  устройството за фиксиране лесно може да си интегрира към системите на кабината за  

          прахово боядисване, т.е.: 
          -то може да се захранва от съществуващата пневматична система на кабината  
          -може да се управлява от съществуващата съответна система на кабината; 

-  по-голяма гъвкавост при използване на различни конструктивни схеми; 
-  мобилност и заменяемост на отделни компоненти; 
-  по-лесна и достъпна поддръжка и обслужване; 
-  по-ниски инвестиционни и експлоатационни цени.  
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  1-пневматичен цилиндър  4- зъбно-реечен механизъм 
  2- подвижен упор    5- ролки 
  3- цилиндрични обекти 

 
Фиг.2 Пневмо-механично устройство за фиксиране на цилиндрични обекти. 

 
 

На фиг.3 е показана схема за използване на пневматично устройство за фиксиране, при 
която и от двете страни се използва пневматичен цилиндър с накрайник, чрез който могат да 
се позиционират точно и да се фиксират цилиндрични обекти с максимум два различни 
външни диаметъра, което често се среща в практиката.  

 
  1-пневматичен цилиндър  3- цилиндрични обекти 
  2- фиксиращ накрайник I  4- фиксиращ накрайник II  

 
Фиг.3 Пневматично устройство за фиксиране на цилиндрични обекти. 
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Този вариант дава възможност за едно по-опростено и надеждно решение в среда, 
където наличието на въздушно-прахова смес в кабината ограничава използването на по-
сложни варианти, поради опасността от блокиране на допълнителни механични предавки, 
както и поради по-усложненото им обслужване. 

Заключение 
В случаите като описаните тук – нанасяне на защитно покритие (с прахови или с течни 

материали) при използването на линии за автоматично нанасяне е оправдано и 
препоръчително използването на пневматични вместо хидравлични системи, защото: 

- не се изискват големи сили на затягане, докато основното изискване е да има точно 
позициониране и достатъчно фиксиране за да се изпълни технологичния процес 
безаварийно и с желаното качество на покритието; 

- улесняват се техническите дейности по-обслужване и поддръжка и намаляват 
времето и разходите за тяхното провеждане; 

- намаляват експлоатационните разходи като цяло; 
- подобряват се екологичните условия. 
Имайки предвид и изискванията на производството за повишаване степента на 

автоматизация на технологичните процеси, прилагането на пневматичните устройства може 
да се интегрира в по-голяма степен към електро-пневматичното управление на 
съоръженията от линиите за автоматично боядисване. Модулността  на пневматичните 
системи и широкия спектър на нови елементи дават възможност да се прилагат и 
конструктивни решения, подобрени или различни от показаните тук варианти и схеми на 
приложение на пневматични устройства за фиксиране.   
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Изследване на водопоглъщащата и водозадържащата способност на 
памучни плетени платове 

 
Диана Германова-Кръстева, Анна Фролошка  

 
Изследвани са водопоглъщащата и водозадържащата способност на 10 плетени 

структури. Трикотажните платове са памучни и са предназначени за спортни облекла. 
За определяне на общия сорбционен капацитет е използван методът BV S1008 на Bureau 
Veritas Consumer Products Service, а водозадържащата способност е определена след 
фурардиране при сила на притискане на изстискващите валяци 100 lb. Потърсена е 
връзка със структурните характеристики на платовете. 

 
Ключови думи: водопоглъщане, водозадържане, плетени платове, структурни 

характеристики 
 

Investigation of the Water Absorption and Water Retention 
of Knitted Fabrics from Cotton 

 
Diana Germanova-Krasteva, Anna Froloshka 

 
The water absorption and water retention of 10 knitted structures are studied. The investigated knitted 

fabrics are made from cotton and are intended for sportswear. The total sorption capacity is measured 
according to BV S1008 of Bureau Veritas Consumer Products Service, and the water retention is determined 
after squeezing on a pad with a force of 100 lb. The influence of fabrics’ structural characteristics on 
examined properties is proved. 

Key words: water absorption, water retention, knitted fabrics, structural characteristics 
 

Въведение 
Количеството вода, което едно текстилно изделие може да поеме и да задържи в 

структурата си, влияе върху комфорта, който осигурява, и експлоатационните му 
характеристики. 

Водопоглъщането и водозадържането се дефинират по аналогичен начин, но докато 
водопоглъщането характеризира максималната стойност на количеството вода, което 
текстилният материал може да поеме, то водозадържането е минималното количество вода, 
което остава в него след изстискване или центрофугиране. 

Водопоглъщането е процес на сорбция на вода, като обект на изследване е както 
т.нар. статична водна абсорбция (Static Water Absorbtion), така и динамичната водна 
абсорбция (Dynamic Water Absorbtion). При статичната водна сорбция се определя 
коефициентът на водопоглъщане, т.е. общият сорбционен капацитет на изделието, докато 
при динамичната се изследва протичането на процеса и се определя скоростта, с която 
водата се абсорбира. 

За определяне на коефициента на водопоглъщане съществуват различни методики, 
стандартизиращи размера на пробите, времето до омокряне и начина на определяне на 
масите на сухите проби. 

У нас дълги години за определяне на коефициента на водопоглъщане бе използван 
съветският стандарт ГОСТ 3816-61. Този стандарт е осъвременен и в момента е действащ 
като ГОСТ 3816-81 [24]. В т. 7 е описан методът за определяне на водопоглъщането. Проби 
с размер 50 х 50 cm се набождат на иглена рамка и се потопяват в дестилирана вода с 
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температура (20 ± 1)°С. Времето за престой във водата е 1 min за памучни тъкани и (60 ± 1) 
min – за памучни тъкани с водоотблъскваща обработка и всички останали материали. 

След престоя пробата се изважда и поставя върху 3 слоя филтърна хартия, покрива се с 
още три слоя филтърна хартия и се изстисква еднократно с валяче. 

Водопоглъщането се определя като: 

100.
c

cB
BП M

MMM 
 ,                        (1) 

където: MB e масата на влажната проба [g]; 
Mс – началната масата на пробата (в климатизирано състояние) [g]. 

Подобни изисквания поставя и немският стандарт DIN 53923:1978-01 [5]. Разликата е в 
размера на пробите, който е 10 х 10 cm, възможността за едновременно набождане и 
омокряне на 5 проби, както и в начина на отделяне на излишната вода - отцеждане в 
свободно състояние за 2 min. 

Друг метод е заложеният в ISO 9073-12:2002 [6]. Той намира приложение при оценка на 
физиологичния комфорт. Пробите са кръгли, с диаметър 18 cm и се поставят върху пореста 
пластина, към която се подава вода. Водният резервоар е поставен върху везна, свързана 
към компютър. Пробата се притиска от плоча с маса 605 g. Компютърът регистрира загубата 
на вода в резервоара с течение на времето. Методът позволява измерването както на 
статичната, така и на динамичната абсорбция. 

В последните години все повече автори ползват метода BV S1008 на Bureau Veritas 
Consumer Products Service [8,13,18]. Водопоглъщането се определя, като предварително 
кондиционираните проби се поставят за 1 min в дестилирана вода със стайна температура и 
се отцеждат върху поставка в продължение на 3 min. Размерът на пробите е 10 cm x 10 cm. 
За изчисляване на коефициента на водопоглъщане се използва формула (1). 

Съществуват и други методи за определяне на статичната водна абсорбция, но те са 
специализирани за нетъкан текстил или хавлиени тъкани [1, 2, 21]. 

Водозадържането се оценява чрез коефициента на водозадържане, който се определя 
аналогично на този за водопоглъщане – формула (1), като МВ е масата на пробата в мокро, 
но изстискано състояние.  

За отстраняване на излишната вода може да се използва каландрово пресово 
устройство или центрофуга. В първия случай, за гарантиране на възпроизводимост на 
резултатите, е необходимо натискът върху горния каландров цилиндър да е постоянен, а 
във втория – оборотите на центрофугата и времето за центрофугиране да са еднакви. 

Водозадържането зависи от степента, в която влакната набъбват, а също така и от 
способността да задържат вода в порите на структурата си. Способността да задържат вода 
се определя от строежа и структурата на площното изделие и на изграждащите го нишки и 
най-вече от порьозността и капилярактивността на изделието. Влакната, които набъбват 
силно във вода, поемат голямо количество вода, но намаляват обема на порите и съответно 
възможността там да се разположат молекулите на водата. 

Изследвания за степента на водопоглъщане и водозадържане се правят главно за 
нетъкани материали и хавлиени тъкани [3-4, 8-15, 18-20, 22-23]. 

Цел на изследването 
Целта е да се определи способността на памучните плетени платове да поемат и да 

задържат вода в структурата си, като се потърси връзка между изследваните свойства и 
структурните характеристики на платовете. 

Експеримент 
Изследвани са 10 структури плетени платове, предназначени за облекло за спорт и 

свободното време - T-шърти, троери, анцузи, суетшърти и др.  
Описание на изследваните материали е направено в Табл. 1. 
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Таблица 1 
Описание на изследваните плетени платове 

Плетен плат Структура Линейна плътност на нишките Площна 
маса, g/m2 основна пълнежна еластомерна 

Материал 1 
гладка еднолицева 

пълнежна с еластомер, 
некардирана 

Ne 30/1 Ne 30/1 30 den 235 - 250 

Материал 2 
гладка еднолицева 

пълнежна без 
еластомер, некардирана 

Ne 20/1 Ne 10/1 - 235 - 270 

Материал 3 
гладка еднолицева 

пълнежна без 
еластомер, кардирана 

Ne 20/1 Ne 10/1 - 235 - 270 

Материал 4 гладка еднолицева без 
еластомер Ne 30/1 - - 125 - 145 

Материал 5 гладка еднолицева без 
еластомер Ne 20/1 - - 160 - 180 

Материал 6 гладка еднолицева с 
еластомер Ne 30/1 - 20 den 170 - 205 

Материал 7 еднолицево пике без 
еластомер Ne 28/1 - - 165 - 200 

Материал 8 пике еднолицево с 
еластомер Ne 30/1 - 20 den 160 - 180 

Материал 9 интерлок без еластомер Ne 30/1 - - 180 - 220 

Материал 10 ребрена без еластомер Ne 24/1 
Ne 30/1 - - 215 - 270 

 
Площната маса mA е измерена съгласно БДС EN 12127:2000, а дебелините ах и а10х – на 

дебеломер D-2000 на фирма Hans Schmidt, Германия, съгласно БДС EN ISO 5084:2002. От 
тях са определени абсолютната степен на компресия ZAх, относителната степен на 
компресия ZRх, порестостта vx и еквивалентната дебелина на въздушния слой аLx. 

Водопоглъщането МВП е определено съгласно методиката в BV S1008 на Bureau 
Veritas Consumer Products Service, като размерът на пробите е 8 cm x 8 cm. За всеки 
материал са направени по 5 измервания. 

Водозадържането ММЗ е определено след фулардиране при сила на притискане на 
изстискващите валяци 100 lb. 

В Табл. 2 са обобщени резултатите за геометричните, масовите и структурните 
характеристики на материалите. 

Таблица 2 
Характеристики на материалите 

                              Материал 
Характеристика 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Площна маса, g/m² 282 330 293 160 191 225 228 228 252 211 
Дебелина при 0,1kРа, mm 1,176 1,526 2,076 0,766 0,808 1,276 1,174 0,988 1,146 1,946 
Дебелина при 1kРа, mm 1,014 1,288 1,536 0,59 0,646 0,936 0,984 0,836 0,906 1,622 
Абсолютна компресия, mm 0,162 0,238 0,540 0,176 0,162 0,340 0,190 0,152 0,240 0,324 
Относителна компресия, % 13,78 15,60 26,01 22,98 20,05 26,65 16,18 15,38 20,94 16,65 
Порестост, % 84,01 85,88 90,76 86,31 84,57 88,23 87,30 84,61 85,63 92,91 
Еквивалентна дебелина на 
въздушния слой, mm 0,988 1,311 1,884 0,661 0,683 1,126 1,025 0,836 0,981 1,808 
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В Табл. 3 са представени резултатите за измерените коефициенти на водопоглъщане и 
водозадържане. Те са онагледени на Фиг. 1. 

Таблица 3 
Коефициенти на водопоглъщане и водозадържане 

                Материал 
Характеристика 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Водопоглъщане, % 230,76 262,34 397,31 241,09 226,81 265,01 261,38 251,88 248,39 238,80 
Водозадържане, % 123,64 111,14 118,93 118,85 108,30 133,68 119,46 126,77 123,83 135,15 

 

 
Фиг. 1 Коефициенти на водопоглъщане и водозадържане на плетените платове 

 
Както се вижда от Табл. 3 респ. Фиг. 1, стойностите на коефициентите на 

водопоглъщане са изключително високи – в границите 230 ÷ 265% за повечето от 
материалите. Единствено Материал 3 има коефициент на водопоглъщане почти 400%. 
Причината е както сравнително високата площна маса (300 g/m2), така и фактът, че 
вътрешната повърхност е кардирана. Материал 2 е произведен по същия начин, но тъй като 
не е подложен на кардиране, има по-висока площна маса и по-плътна структура. 

Причината за високата степен на водопоглъщане е както голямата порестост (84 ÷ 93%), 
така и природата на полимера  – хигроскопичността на памучните влакна. 

По отношение на влагозадържането, стойностите са в сравнително тесни граници (108 ÷ 
135%), тъй като механично свързаната влага е отделена и остава само физично и химично 
свързаната, а тя се обуславя основно от вида на материала, който е еднакъв (само в три от 
материалите има еластомерна нишка и тя е с нисък относителен дял). 

Интерес представлява степента на статистическа зависимост на водопоглъщането от 
масовите, структурните и геометричните характеристики на материалите. За целта са 
изчислени линейните корелационни коефициенти, свързващи тези характеристики със 
способността за поемане на вода в структурата на плетените изделия. Те са 
систематизирани в Табл. 4. 

Таблица 4 
Линейни корелационни коефициенти 

Характеристика mA ах а10х ZAх ZRх vx аLx 
МВП 0,44 0,65 0,53 0,86 0,53 0,48 0,65 
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Резултатите от Табл. 4 показват, че с увеличаване на площната маса, дебелината и 
порестостта способността за водопоглъщане нараства. Останалите характеристики – степен 
на компресия и еквивалентна дебелина на въздушния слой, са производни на тези 
характеристики и съответно имат аналогично въздействие върху процеса. Най-силна е 
статистическата зависимост на водопоглъщането от абсолютната стойност на степента на 
компресия, тъй като тя, заедно с порестостта и еквивалентна дебелина на въздушния слой, 
в най-явен вид отразяват обема на свободното пространство, който може да бъде зает от 
абсорбираната вода. При последните две характеристики се получават малко по-ниски 
стойности на линейния корелационен коефициент най-вероятно поради метода на 
определянето им. Порестостта е изчислена чрез плътността на материала и влакната, чието 
определяне е недостатъчно точно. 

Малките отклонения в степента на водозадържане на отделните материали, показват 
отсъствие на зависимост от структурните характеристики на платовете. За доказване на 
очакванията, са изчислени линейните корелационни коефициенти и за тази характеристика. 
Получените стойности не надхвърлят 0,3. 

Анализ на резултатите 
Анализът на получените резултати позволява да се направят следните изводи: 
1. Получени са нови данни за степента на водопоглъщане и водозадържане на памучни 

плетени структури. Те показват изключително висока степен на водопоглъщане, 
дължаща се както на вида на материала, така и на високата обемност, характерна за 
тези структури.  

2. Логично, най-голяма степен на водопоглъщане имат материалите с висока площна 
маса и порестост. Това може да се постигне чрез използването на пълнежни 
структури, които са кардирани от опаковата страна. 

3. Количеството на задържаната в структурата на плетените изделия вода след 
фулардиране също е много голяма, което се дължи на вида на материала. Не е 
установено влияние на геометричните, масовите и структурните характеристики.  

4. Извършената статистическа проверка показва, че за оценка на способността за водна 
абсорция може да бъде използвана абсолютната степен на компресия на материала. 
Тя, първо, характеризира добре обема на въздушните пространства в структурата на 
плата и второ, е лесна за измерване. Този подход е в сила само за изделия от един и 
същи материал. 

5. Използваният метод, стандартизиран в BV S1008 на Bureau Veritas Consumer 
Products Service, е бърз, лесен за приложение и подходящ за плетени структури. 

Заключение 
Памукът са един от най-често използваните материали за производство на плетени 

изделия за спорт и свободното време. Изследванията в последните години най-често са 
насочени към определяне на влагопреносните им свойства. Водопоглъщане и 
водозадържане се определя главно за нетъкани и хавлиени тъкани и трудно могат да бъдат 
намерени данни за тези характеристики на плетените изделия. Получените резултати 
показват висока степен на водопоглъщане, но за съжаление високата степен на 
водозадържане при тези изделия дава негативен ефект. 

Възможни решения са продуктите: TransDRY® на Cotton Incorporated [16], при които 
наличието на хидрофилни с хидрофобни влакна осигурява абсорбция и трансфериране на 
водата, както и два пъти по-голяма скорост на сушене; Wicking Windows™ на същата фирма 
[17], при който от вътрешната страна на памучното изделие се нанася водоотблъскващ 
филм и само на отделни места се оставят „прозорчета”, през които се отвежда влагата. На 
пазара все повече се налагат и известните като Moisture Management или Push-Рull Fabrics -  
би- или многокомпонентни продукти, при които чрез подходящо редуване на абсорбиращи и 
неабсорбиращи материали се осигурява бързо отвеждане на влагата от тялото. 
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Study on the moisture transport in systems of textile layers, used in clothing for 
protection from cold 

 
Elena Georgieva, Radostina A. Angelova 

 
Abstract 
A study of the moisture transfer in systems of textile layers, used in clothing for protection from 
cold, is presented. The systems consist of three layers and Moisture Management Tester is used 
for the experiments. The analysis of results shows the ability of test samples to protect the body 
from unfavorable weather conditions. 
Keywords: systems of textile layers, Moisture Management Tester, protection from cold, moisture 
transport 
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Получаване и отлагане на влакна от поливинилалкохол с добавка от 
копринен протеин върху хипоалергичен пластир  

 
Николай Тодоров 

 
Резюме: Изследвано е влиянието на влакна от поливинилалкохол с добавка от копринен 
фиброин, нанесени върху медицински пластир чрез електроовлакняване. Създадена е 
методика за разтваряне копринената нишка до макромолекулно ниво под формата на 
хидрогел. Определено е влиянието на концентрацията на разтворителя и полученото 
сухо вещество. Изследвана е кинетиката на нарастване на масата по време на 
електропреденето, като са отчетени параметрите на разтвора и процеса. Направени 
са изследвания за установяване промяната на въздухопропускливостта на медицинския 
пластир при различни времена на овлакняване. Определено е маслоотлблъскващото 
поведение на овлакнените пластири. Изследването показва значително влияние на 
отложените влакна върху медицинския пластир, който запазва своята хидрофилност и 
паропропускливост за сметка на намалена въздухопропускливост.  
Ключови думи: нановлакна, медицински текстил, копринен протеин, поливинилалкохол; 
 

 

Obtaining a fibers from polyvinyl alcohol with silk protein as solution additive 
deposited on a hypoallergenic patch 

Nikolay Todorov 

Abstract: The effect of fibers of polyvinyl alcohol with the addition of silk fibroin collected on a medical patch 
by electrospinning has been investigated. A technique for dissolving the silk thread to a macromolecular 
level in the form of a hydrogel has been created. The influence of the concentration of the solvent and the 
resulting dry substance are determined. The kinetics of the increase in mass during the electrospinning has 
been observed as well as both the parameters of the solution and the process. Studies have been made to 
establish the change in the air permeability of the medical patch at different times during the electrospinning. 
The oil repellency of the electrospun medical patches has been determined. The study shows significant 
influence of the deposited fibers on the medical patch which retains its hydrophilic character and vapor 
permeability in the expense of reduced air permeability. 

 

      Увод:  
Успешното преминаване от микро- към нанониво (една хилядна от микрометъра) в 

редица сфери на науката, предизвиква все по-голям интерес в научен и приложен аспект. 
Това се дължи най-вече на свойството на получените влакна да имат голяма повърхностна 
площ за сметка на малък обем  [8]. От технологична гледна точка съществуват няколко 
метода за получаване на нановлакна, но най-добре е изучен в литературата методът на 
електроовлакняване. 

Електроовлакняването е процес, при който високоеластични полимери са натоварени с 
електрически заряд, който разкъсва струята от високовискозен разтвор или стопилка. В 
резултат се наблюдават влакна до субмикро- и нанониво [1]. При този метод оказват 
влияние молекулната конформация, структурата, аморфните и кристалните участъци, 
гъвкавостта на полимерната верига, а също така и електричните свойства на използваните 
полимери и фазовото равновесие на системата полимер – разтворител. Принципът на 
електроовлакняването се базира на еволюцията на преденето на влакна на добре 
изучените процеси Meltblown и Spunbond. За разлика от процесите на конвенционалното 
предене (аеродинамични, гравитационни и инерционни сили) и тези на Meltblown/Spunbond 
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Николай Тодоров 
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Abstract: The effect of fibers of polyvinyl alcohol with the addition of silk fibroin collected on a medical patch 
by electrospinning has been investigated. A technique for dissolving the silk thread to a macromolecular 
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The oil repellency of the electrospun medical patches has been determined. The study shows significant 
influence of the deposited fibers on the medical patch which retains its hydrophilic character and vapor 
permeability in the expense of reduced air permeability. 

 

      Увод:  
Успешното преминаване от микро- към нанониво (една хилядна от микрометъра) в 

редица сфери на науката, предизвиква все по-голям интерес в научен и приложен аспект. 
Това се дължи най-вече на свойството на получените влакна да имат голяма повърхностна 
площ за сметка на малък обем  [8]. От технологична гледна точка съществуват няколко 
метода за получаване на нановлакна, но най-добре е изучен в литературата методът на 
електроовлакняване. 

Електроовлакняването е процес, при който високоеластични полимери са натоварени с 
електрически заряд, който разкъсва струята от високовискозен разтвор или стопилка. В 
резултат се наблюдават влакна до субмикро- и нанониво [1]. При този метод оказват 
влияние молекулната конформация, структурата, аморфните и кристалните участъци, 
гъвкавостта на полимерната верига, а също така и електричните свойства на използваните 
полимери и фазовото равновесие на системата полимер – разтворител. Принципът на 
електроовлакняването се базира на еволюцията на преденето на влакна на добре 
изучените процеси Meltblown и Spunbond. За разлика от процесите на конвенционалното 
предене (аеродинамични, гравитационни и инерционни сили) и тези на Meltblown/Spunbond 
(реологични, механични и гравитационни сили), електроовлакняването се базира 
единствено на електростатиката.  

Сред многобройните приложения на нановлакната, особено интересни са 
възможностите за приложение в регенеративната козметика, когато се изисква биоактивно 
действие под формата на пластири с променени повърхностно-активни свойства. Това, 
което допълнително облагодетелства регенеративното приложение, е че техниката за 
електроовлакняване е приложима за почти всички видове полимери при условия, които 
зависят от разтворите и условията на процеса. При направата на един такъв модифициран 
материал, изискванията са високи както към използваните влакна, така и към използвания 
текстилен пластир. Получените влакна трябва да бъдат неимуногенно биоразградими, 
нетоксични, биосъвместими и да не съдържат вредни химикали за техния синтез [10]. От 
друга страна текстилният пластир трябва да изгражда допълнителна изолация от околната 
среда. Това трябва да стане чрез използването на хидрофилна и хидрофобна пореста 
основа, която да попива излишните течности, но да задържа определена влага – фиг.1б). 
Външната част на превръзката от своя страна не трябва да допуска навлизането на 
бактерии, течности и замърсявания [5]. 

 Участието на хидрофобни нановлакна в превързочните материали, спомага за 
изграждането на сложна мембранна структура с повишена газопропускливост и 
функционална адхезия [9]. Когато се отложат допълнително влакна върху вътрешната 
повърхност на пластира, би могло да се промени както повърхностното напрежение на 
граничния слой, така и да се придадат допълнителни биоактивни свойства на материала в 
контактната му зона. Така например успешно са получени превръзки с участието на 
нановлакна от копринен фиброин [6, 7, 11].  

 

    
Фиг. 1 а) Структура [12] и б) Изисквания към предпазващи пластири [13] 

След пълното изучаване на процеса електроовлакняване и успешното овлакняване на 
всички съществуващи полимери, да се намери нещо ново е много трудно. Всичко това 
очертава насока на развитие към създаването на нови влакна, функционализирани чрез 
добавки към основния полимер – смесени и бикомпонентни влакна, т.е. производство на 
многокомпонентни влакна с определено предназначение. 

В направени изследвания по проблема се установява, че морфологията респективно 
приложението на полученото влакно зависи силно от параметрите на разтвора (вискозитет, 
концентрация, електропроводимост, повърхностно напрежение), тези на процеса (дебит на 
разтвора, волтаж, разстояние) и околната среда (температура и влажност). Всяка една 
добавка или променен полимер води до директна промяна върху структурата, порестостта, 
възможността за наличие на дефекти, промяна в механичните им свойства, както и до 
коренна промяна в параметрите на разтвора и процеса.  

Настоящата работа е свързана с изследване на възможностите за отлагане на смесени 
влакна чрез електроовлакняване върху пластири с антисептично действие. Извършеното 
изследване има за цел да проучи възможността за получаване на влакна от смесен тип 
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(базов разтвор - добавка), както и да определи промяната в параметрите на разтвора, 
процеса и крайните физични свойства на пластира. За това е нужно да се изследват самите 
процеси за получаване на смесени влакна и техните свойства, включително тяхното 
въздействие върху крайния продукт. 
 
      Материал и методи: 

За изследванията са използвани водни разтвори на ПВА (Поливинилалкохол) с 
молекулно тегло 72 000 и в концентрации 6% и 8,4%. В разтворите е добавен разтвор на 
копринен фиброин под формата на хидрогел, като добавка в различно процентно 
отношение.  

Копринената нишка е доставена под формата на отпадъчен продукт при свилоточенето. 
Съгласно стандартизирана методиката за изваряване, отстраняването на серицина се 
извършва двубанно при температура 95-97оС. Съотношението на коприна/перилна течност 
е 1:50. В перилната течност са включени сапун (15g/l) и Натриев карбонат (3g/l). Във втората 
баня, стойностите на компонентите от перилната течност са намалени на половина. След 
извършване на изваряването, фиброиновата нишка се измива с топла вода. С това се цели 
да се премахне остатъчния, разтворен във водната баня серицин. Следва сушене до 
постоянно тегло в сушилна камера при 105оС. Изследва се загубата на маса.  

За разтварянето на копринения фиброин е направен висококонцентриран разтвор на 
LiBr в моларна концентрация - 9М. Изследвано е съотношението между разтворителя и 
копринения протеин. Премахването на солта е извършено чрез диализа с порести тръбички 
3,5kDA в дейонизирана вода, която е сменяна на всеки 6 часа за период от 48 часа. 
Тръбичките са с дължина 15cm, разположени в камера с магнитна бъркалка и дейонизирана 
вода. 

С помощта на кондуктометър Hanna-EC/TDS е измерена електропроводимостта на 
получените разтвори. Стойностите за pH на разтворите е определена от тест ленти pH-4,9-
7,0. 

Използваните медицински пластири са с търговското наименование „Coverstretch Roll“ – 
с размери 5cm x 9,2m, хипоалергични, разтегателни, с пореста структура и нанесен 
адхезивен слой от едната страна. Пластирът е преминал суха стерилизация при облъчване 
под 254nm дължина на вълната. 

Овлакняването е извършено при 75% относителна влажност на въздуха и 21,3оС 
температура на околната среда, различно отстояние между дюзата и колектора (5-19cm) и 
номинално напрежение в диапазона 13-25kV.  Времето за овлакняване е до 120min, като на 
всеки 30min е определяна масата на подложката на високочувствителна текстилна везна 
Sartorius Atilon с точност до 1/1000. 

Въздухопропускливостта на текстилните материали преди и след овлакняване е 
изследвана на уред Metrimpex FF-12 при налягане от 20мм воден стълб. Изпитванията са 
извършени съгласно БДС EN ISO 9237:1999 [3], при отчетена относителна влажност на 
околната среда от 75%. 

Изследването за промяна в маслоотблъскването на овлакнените пластири е извършено 
съгласно стандарт БДС 13699-76 [4].  

Направените първоначални изследвания върху паропропускливостта на материала след 
овлакняване са извършени съгласно методика представена от Тодоров и Незнакомова [2]. 

 
      Резултати: 

В таблица 1 са представени данни за извършеното изваряване на копринената нишка. 
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Таблица 1. Изваряване на коприна 

 
I баня II баня 

 

Коприна, 
g 

H2O, 
ml 

Сапун, 
g 

Na2CO3, 
g 

t за 
изваряване, 

min 
H2O,

ml 
Сапун, 

 g 
Na2CO3, 

g 

t за  
изваряване, 

 min 

Маса 
след 

сушене, 
g 

2,021 100 1,5 0,3 40 100 0,75 0,15 30 1,8706 
2,092 100 1,5 0,3 40 100 0,75 0,15 30 1,8149 
2,005 100 1,5 0,3 40 100 0,75 0,15 30 1,7976 
3,900 200 2,925 0,585 40 200 1,46 0,585 30 3,6921 
3,0235 150 2,25 0,45 40 150 1,125 0,225 30 2,8145 

 
От таблицата се наблюдава загубата на маса след изваряване, като при всички опити тя 

е в едни и същи граници. Това затвърждава високата повторяемост на резултатите. 
За разтварянето на копринения фиброин е изследвано съотношението между 

разтворителя и копринения протеин, показани на таблица 2. Заради високата цена на 
литиевия бромид е от изключително голямо значение да се определи оптималното му 
съотношение спрямо  копринения протеин. 

 
Таблица 2. Влияние количеството LiBr към процеса на разтваряне 

Fibroin/LiBr 
 

Време, 
h 

Температура, 
oC 

Разграждане, 
% 

1/5 3 65 20 
1/10 3 65 20 
1/20 3 65 20 
1/30 3 65 20 
1/40 3 65 40 
1/50 3 65 80 
1/60 3 65 95 

  
При съотношения по-малки от 1/60, в разтвора се забелязват с невъоръжено око части 

от неразградени влакна. Поради невъзможност да се филтрират така получените разтвори, 
тези микротела доведоха до затрудняване на електроовлакняването им. При най-високата 
концентрация на разтворителя течността бе отчетена да бъде прозрачна без видими 
микрочастици. 

Смесването на двата полимерни разтвора е извършено в три различни съотношения, 
показани в таблица 3. От проведените изследвания върху параметрите на разтвора и 
процеса, бе установено, че pH стойността не се променя в зависимост от съотношението на 
добавката. Електропроводимостта бе установено да се променя пропорционално в 
зависимост от количеството на копринения хидрогел (SFh). Това може да бъде обяснено с 
увеличаването на броя аминокиселини, които могат да провеждат повече заряд от една 
страна и от повишеното количество на водата в сместа (хидрогелът се състои от фиброин и 
вода б.р.). В процеса на овлакняване бе отчетено значително влияние на добавката от 
копринен протеин върху параметрите на процеса. При едно и също напрежение от 25kV при 
някои от пробите бе нужно да се намали разстоянието между дюзата и колектора, с което да 
се увеличи интензитета на електричното поле.  
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                    Таблица 3. Овлакняване на копринен протеин и PVA 
 

% Разтвор 
 

pH 
 

Електропроводимост, 
 µS 

Дюза-
колектор, 

cm 
Влакна 

 
 
 

6% PVA 
2,3% SFh 

PVA 5 0,17 19 Да 

SFh 5,5 0,7 5-19 Не 

PVA:SFh = 2:1 5,5 0,26 12 Да 

PVA:SFh = 3:2 5,5 0,42 8 Да 

PVA:SFh = 1:1 5,5 0,55 5-19 Не 
 
 

8,4% PVA 
2,1% SFh 

PVA 5,5 0,15 19 Да 

SFh 5,5 0,7 5-19 Не 

PVA:SFh = 2:1 5,5 0,23 10 Да 

PVA:SFh = 3:2 5,5 0,36 8 Да 

PVA:SFh = 1:1 5,5 0,48 5 Да 
 

На фиг. 2 е представено  нарастването на масата в интервал от 30min. От графиката се 
вижда, че с увеличаване на времето, пропорционално се увеличава и масата. Трябва да се 
отбележи и сравнително добрата повторяемост на резултатите, видима от уравненията на 
кривите.  

 

 
Фиг. 2 Кинетика на нарастване на масата в процеса на овлакняване  

При направените изследвания за въздухопропускливост се установи логична промяна  в 
посока намаляване на преминаващия въздух. Разликата е почти два пъти, което показва, че 
влакната запушват до известна степен порестата структура. Заради малкия си размер не е 
изключено да има влияние и върху мезопорите. На фиг. 3 е показа въздухопропускливостта 
на текстилния материал с прекъсната линия, а тази след овлакняване с непрекъсната. 
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Фиг. 3 Въздухопропускливост на получените слоеве  

Извършени са  и първоначални изследвания върху парапропускливостта на овлакнения 
материал. Първите данни показват незначително намаляване от 7ml/h.cm2 за неовлакнен 
пластир на 6,4ml/h.cm2 за овлакнен пластир при 120min продължителност на овлакняването. 

Изследванията за определяне маслоотблъскването на овлакнените настили, при които 
пробата се накапва с течности, на които предварително е известно повърхностното им 
напрежение показаха неутралитет към използваните разтворители съгласно стандарта.  

 
Таблица 4. Повърхностно напрежение на разтвори за определяне маслоотблъскването на 

проби. 
Мокреща течност Повърхностно напрежение  

n-хептан 19,8 
n-октан 21,4 

n-декан 23,5 

n-додекан 24,7 

n-тетрадекан 26,1 

n-хексадекан 27,3 

n-хексадекан + течен парафин 35:65 29,6 

Течен парафин 31,5 

 
Направеното изследване е показано на фиг. 4. Независимо от повишаващото се 

повърхностно напрежение на разтворите бе установено, че всички капки дифундират в 
обема на пробата. Единствено при най-високото повърхностно напрежение бе наблюдавано 
забавяне от 1sec. С това се потвърждава хидрофилният характер на материала. 
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Фиг. 4 Изследване мастлоотблъскването на овлакнен пластир 

 
 
      Заключение: 

В заключение може да се каже, че добавката оказват влияние върху разтворите на PVA 
и върху параметрите на процеса на електроовлакняване. 

1. С повишаването на концентрацията на копринения хидрогел стойността на pH на 
разтворите се запазва.  

2. Електропроводимостта се увеличава пропорционално с увеличаване съотношението 
в полза на добавката. 

3. Времето на овлакняване съществено влияе върху масата на овлакняваната 
подложка.  

4. Влагането на копринения хидрогел в разтворите на PVA значително променя 
параметрите на разтвора, а също така и на носителя, въздухопропускливостта на 
който се променя значимо.  

5. Паропропускливостта на овлакнения пластир се изменя незначително. 
6. Потвърждават се резултатите, получени при наши предишни изследвания, 

извършени при стайна температура, че с  увеличаване на времетраенето на процеса 
електроовлакняване се получават по-стабилни настили.  

7. При съотношения на полимер/разтворител, по-малки от 1/60, в разтвора се 
забелязват с невъоръжено око части от неразградени влакна. Препоръчва се при 
бъдеща работа по проблема да бъдат променени концентрацията, температурата и 
времетраенето на процеса, което да доведе до пълното разтваряне на копринения 
протеин, за сметка на по-малко съотношение разтворител/основа. 

8. При направените изследвания върху маслоотблъскващите способности на 
материала, бе потвърдено запазването на хидрофилния характер на слоя. 

 
Заради своето въздействие, свойства и фактът че съставките на получените влакна са 

биоразградими, предстои да бъде изследвана тяхната биологична активност и кинетика на 
отдаване на добавката в стандартни физиологични разтвори. 
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Изпитване на кръглоплетен плат от гладка еднолицева плетка при двумерно 
многоциклово натоварване на опън в областта на малките опънови сили до 

гранично удължение: теоретична част 
 

Даниела Софронова 
 

Абстракт: В настоящия доклад обект на разглеждане е кръглоплетен плат от 
гладка еднолицева плетка, подложен на експериментално изследване при двумерно 
многоциклово натоварване на опън до гранично удължение. Изпитванията са проведени с 
кръстообразна форма на опитния образец при едновременно прилагане на сили на опън 
по бримков ред и бримков стълб, а снемането на хистерезисните криви е осъществено 
посредством многосензорна измервателна система. Дефинирани са основните 
параметри, които могат да бъдат извлечени от получените хистерезисни криви. 

 
Ключови думи: изпитване, двумерно натоварване, малки опънови сили, гладка 

еднолицева плетка, гранично удължение 
 

Experimental Testing The Circular Knitted Fabric of Single Jersey by Biaxial Cycle 
Loading with Low Tensile Forces to Limit Extension: Theoretical Part 

 
Daniela Sofronova 

 
Abstract: In the present work a circular knitted fabric of single jersey is subjected, submitted to 

experimental study in two-dimensional cycle tensile load up to limit extension. Tests were carried 
out with a cruciform shape of the specimen while simultaneously applying tensile forces at the 
courses and the wales, as to capturing of hysteresis curves is accomplished via a multi-measuring 
system. The main parameters illustrating the mechanical behavior of structures in two-dimensional 
tensile load that can be derived from hysteresis curves are defined. 

 
Key words: experimental testing, biaxial cycle loading, single jersey, limit extension 

 
Въведение 

 
Кръглоплетените структури, получени от гладка еднолицева плетка, намират широко 

приложение при изработване на облекло: горно и долно, плетени аксесоари и чорапи. Много 
често при проектирането на плетените облекла като цяло се взимат данни, получени при 
експериментално изследване на механичното им поведение при едномерно полу- или 
едноциклово натоварване на опън и то при сили около . Както е описано в [1], в процеса 
на експлоатация цялото или само част от плетивото се натоварва дву- и тридименсионално.  

Въпреки, че за биаксиалното натоварване се говори още през 20-30-те години на 
миналия век [8], до днес все още стоя отворени въпроси, касаещи деформационното 
поведение на бримковите структури при такива натоварвания. Това от една страна се дължи 
на липсата на точно дефинирани условия за провеждане на подобни изпитвания, а от друга 
на сложното нелинейно и анизотропно поведение на плетивата. Първото е пряко свързано и 
с липсата на стандарти, описващи процедурите за осъществяване на подобни натоварвания 
за различни групи плетени изделия (за облекло, за медицинско и техническо 
предназначение). Ето защо, при изследване на формоустойчивостта, еластичността и 
разтегливостта на бримковите структури, е важно изпитванията да се провеждат при дву- 
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Фиг. 1 Хистерезисна крива, 
характерна за плетените структури 

и/или тримерно многоциклово натоварване със сили, максимално близки до реално 
възникващите.  

Целта на настоящия доклад е експериментално изследване на механичното поведение 
на кръглоплетен плат от гладка еднолицева плетка при двумерно многоциклово 
натоварване на опън до гранично удължение и определяне на основни параметри от 
получените хистерезисни криви. Работата е разделена на две отделни части, като тук ще 
бъдат теоретично описани параметрите, които могат да бъдат снемани от хистерезисните 
криви, а в [6] са поместени и анализирани подробно получените експериментални 
резултати. 
 

Теоретично описване на хистерезисните криви 
 

Както е известно, за голяма част от текстилните площни материали, включително и 
плетените структури, е характерно, че при натоварване на опън и последващо разтоварване 
се наблюдава хистерезис. Хистерезисът е времево зависим, тъй като историята на 
протичащата деформация оказва влияние върху текущото вътрешно състояние на 
системата. Примерна хистерезисна крива е илюстрирана на фиг. 1.  

Хистерезисът на площните текстилни материали е анализиран първо от Kawabata и 
колектив при огъване и срязване, а този при опън от сравнително малко учени, например 
Matsuo и Yamada [12]. Анализът на хистерезиса при натоварване на опън и последващо 
разтоварване е сериозен проблем в материалознанието въобще.  

Познаването на механичното поведение на 
текстилните материали е изключително важно както в 
процесите на тяхното проектиране, така и при 
осъществяване на симулационно моделиране. 
Стремежът към последното се обяснява с навлизането 
на виртуалните игри, анимацията и желанието на 
потребителите за избор на възможно най-подходящ за 
тях модел облекло, без дори да е необходимо да се 
прави индивидуална проба. Стъпвайки върху 
съвременно развитие на компютърната техника по 
отношение на софтуерни продукти и повишаването на 
изчислителна мощност, в последните години се работи 
именно в следните направления: изграждане на 
компютърни 3D модели, 3D визуализиране на 
облеклото и симулации на драперията и пораждащите 
се напрежения и деформации. Но за тази цел трябва  
да се познава и да се изучи по-пълно механичното 
поведение на текстилните площни материали като 
цяло, и особено това на бримковите структури, за част от които е характерно, че губят 
своята формоустойчивост в течение на времето (цикли пране, сушене, носене) или пък 
причиняват налягане върху човешкото тяло по-голямо от допустимото, което пък е пряко 
свързвано с комфорта и здравето на човека. Последното важи особено за чорапите в 
областта на ластика. Следователно при проектирането на облеклото въобще трябва да 
бъдат задоволени в максимална степен и двете изисквания: висока формоустойчивост и 
комфорт при носене.  

 
Параметри на хистерезисните криви 
Основните параметри, които могат да бъдат изведени от хистерезисните криви и 

даващи представа за механичното поведение на бримковите структури при двумерно 
натоварване на опън, са: 
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 Коефициент на пластичност по ред и стълб - свързва се с промяната на размерите 
на опитните образци спрямо началните и дава информация за настъпилите остатъчни 
деформации по време на изпитването, т.е. при осъществяване на циклите 
натоварване-разтоварване.  

 

 

(1) 

 
Където:  е първоначалният размер на пробата, ; 

     – крайният размер на пробата, като , ; 
     - абсолютното удължение след даден цикъл натоварване, . 

Този параметър, въведен от Гиндев и Петров [7] през 1992 г. и наречен «коефициент на 
условно-остатъчна деформация», играе важна роля при конструирането на плетени 
облекла с различна степен на прилягане и би могъл да бъде получен директно от 
хистерезисните криви по ред и стълб, за разлика от едномерните изпитвания. Авторите са 
дали примерни стойности на коефициента като плетените структури са разделени в три 
основни групи: слабо-, средно- и силно деформируеми и неговите стойности варират от 

. Освен това, когато този параметър е определен от графики, получени при 
условия, близки до експлоатационните, се очаква да се получи основна конструкция, 
съобразена и отговаряща на реалното механично поведение на плетените облекла. 
 Загуба на сила - загубата на сила дава информация за спада на силата на опън след 

първия цикъл при натоварване до гранично удължение. 
 
 

 

(2) 

Където:  са силите на натоварване до достигане на зададено удължение 
съответно след първия и примерно петия цикъл, . 

 Хистерезисен коефициент – чрез него се дефинира широчината на хистерезиса и 
по-точно показва какво е отношението на регистрираните сили в процеса на 
натоварване и разтоварване при точно зададено удължение. 

 
 

 

(3) 

 

Където:  и  са опъновите сили съответно при натоварване и разтоварване в 

петия цикъл, . 

 Работа  или енергия при натоварване до фиксирано удължение или сила - 
площта под кривата при натоварване дава информация за извършената работа или 
енергия, която е необходима за достигане на зададено условие (сила или удължение). 
Колкото по-голяма е тя, толкова по-голямо количество енергия се използва за 
достигане на граничното удължение, т.е. структурата е по-малко разтеглива или е с 
по-голяма коравина, и обратно.  
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(4) 

 
  

 

(5) 

 
Където:  e извършената работа; 
          - абсолютно удължение; 
         – максимално достигнато или зададено абсолютно удължение; 
 
Колкото площта е по-голяма при достигане до гранична сила, толкова структурата е с 

по-голяма разтегливост.  
 

 Работа или енергия при разтоварване - аналогично на работа при натоварване, 
енергията при процеса разтоварване показва способността на изследваната структура 
да се възвърне в първоначално положение или загубата на вложената енергия. 
 
  

 

(6) 

 
 Линейност на кривата  - линейността на кривата е параметър, свързан с 

отклонението на получената крива при натоварване от права линия, която от своя 
страна е характерна при протичане на линейна деформация (например при 
натоварване на пружина). От означенията, илюстрирани на фиг. 1,  би могло да се 
дефинира чрез следната зависимост: 
 
 

 

(7) 

 
 

 

(8) 

 
Тези уравнения показват още, че максималното удължение е правопропорционално на 

енергията при натоварване и обратнопропорционално на линейността, т.е. колкото 
удължението е по-малко при еднаква сила, толкова  е по-висока и следователно 
структурата е по-стабилна и се характеризира с по-голяма възвръщаемост при 
разтоварване. В този случай не са достигнати пластичните деформации и тя запазва своята 
форма и геометрични размери. 

 
 Степен на възстановяване след опън  или динамична работа на 

възстановяване  - степента на възстановяване показва относителното количество 
енергия, останало в изследваната структура при процесите натоварване-
разтоварване или способността на площния текстилен материал да възвърне или 
доближи в максимална степен до първоначалното си състояние след прилагане на 
сили на опън.  
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(9) 

 
 

 

(10) 

 
Колкото  е с по-висока стойност, толкова структурата е по-стабилна и след 

разтоварване тя се възвръща до първоначалната си форма и размери. Или колкото е по-
малка разликата в площите под хистерезисната крива при процесите на натоварване и 
разтоварване, толкова степента на възстановяване е по-голяма. 

 
 Коефициент на съотношение на силите по ред и стълб за съответния цикъл - за 

отразяване на анизотропното поведение на бримковите структури би могло да се 
въведе коефициент, даващ отношението на достигнатите максимални сили по ред и 
стълб при осъществяване на двумерно натоварване до гранично удължение по ред и 
стълб, и би могъл да се изчисли за всеки проведен цикъл.  

 
 

 

(11) 

 
Във формула (11) е показано изчисляването на коефициента за 1-ви цикъл. 

 
 Коефициент на съотношение на абсолютните удължения по ред и стълб за 

съответния цикъл - подобно на горния коефициент, може да се въведе и 
коефициент на съотношение на удълженията (относителни или абсолютни) по ред и 
стълб при двумерно натоварване до гранична сила. 

 
 

 

(12) 

 
Примерно изчисляване на този коефициент за 1-ви цикъл е илюстриран чрез формула 

(12). 
 

 Корелационни функции, описващи отделните цикли – при осъществяване 
на двумерно многоциклово натоварване до гранично удължение е важно да се 
проследи как се променя съотношението на силите по бримков ред и бримков стълб 
за всеки цикъл. Тези функции биха могли да бъдат използвани в случаите, когато е 
необходимо да се получат силите по двете направления, но се знае изменението 
само на едната група сили.  

 
Метод за теоретично описване на зависимостта напрежение-деформация 
В литературата най-широко приложим метод за теоретично описване на хистерезисните 

криви е „методът на линеаризирането“ (“linearizing method”), въведен от Kawabata още през 
1980 год., но тогава не е направено достатъчно проучване на неговата валидност [10]. В 
своята същност този метод e заимстван от линейната теория на еластичността и може да се 
прилага за почти всички видове текстилни изделия, които се характеризират със 
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нелинейност и анизотропност. Връзката напрежение-деформация се линеаризира първо 
чрез използване на трансформирана или преобразувана деформация като например: 
 

 

(14) 

Където:  е преобразуваната деформацията като ; 

               – деформацията; 

               – константа; 

След това напрежението лесно се изразява посредством линейно уравнение с . Този 
метод е проверен от други автори [16], които установяват, че той има значителен капацитет 
за предсказване или описване на двумерното деформационно поведение на текстилните 
материали и то със задоволителна точност, но не и при плетива с различни видове плетки, 
характеризиращи се с различни механично поведение.  

За подобряване на точността на метода е възможно в някои случаи да се извършва 
линеаризиране на връзката напрежение-деформация в две или повече зони от 
деформацията, или с други думи казано, линеаризирането да се извършва на стъпки.  

Заключение 
В заключение може да се обобщи, че в настоящия доклад са изяснени и теоретично 

формулирани основните параметри, които могат да бъдат определени от хистерезисните 
криви. Всеки един от тях би могъл да бъде използван при проектирането и симулационното 
изследване на различни видове плетени структури. Разгледан е също методът на 
линеаризирането на Kawabata, който е прилаган често от различни автори и ще бъде по-
подробно анализиран и проверен в бъдещата работа на автора.  
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Изпитване на кръглоплетен плат от гладка еднолицева плетка при двумерно 
многоциклово натоварване на опън в областта на малките опънови сили до 

гранично удължение: експериментални резултати 
 

Даниела Софронова 
 

Абстракт: В настоящия доклад обект на разглеждане е кръглоплетен плат от 
гладка еднолицева плетка, подложена на експериментално изследване при двумерно 
многоциклово натоварване на опън до гранично удължение. Изпитванията са проведени с 
кръстообразна форма на опитния образец при едновременно прилагане на сили на опън 
по бримков ред и бримков стълб посредством изработен от автора стенд. Снемането 
на хистерезисните криви е осъществено чрез многосензорна измервателна система. 
Дефинирани са още основните параметри, илюстриращи механичното поведение на 
бримковите структури при двумерно натоварване в областта на малките опънови сили, 
които могат да бъдат извлечени от получените хистерезисни криви. 

 
Ключови думи: изпитване, двумерно натоварване, малки опънови сили, гладка 

еднолицева плетка, гранично удължение 
 

Experimental Testing the Circular Knitted Fabric of Single Jersey by Biaxial Cycle 
Loading with Low Tensile Forces to Limit Extension: Experimental Results 

 
Daniela Sofronova 

 
Abstract: In the present work a circular knitted fabric of single jersey is subjected, submitted to 

experimental study in two-dimensional cycle tensile load up to limit extension. Tests were carried 
out with a cruciform shape of the specimen while simultaneously applying tensile forces at the 
courses and the wales, as to capturing of hysteresis curves is accomplished via a multi-measuring 
system. The main parameters illustrating the mechanical behavior of structures in two-dimensional 
tensile load that can be derived from hysteresis curves are defined. 

 
Key words: experimental testing, biaxial cycle loading, single jersey, limit extension 

 
Въведение 

 
Настоящият доклад е продължение на [1], чиято основна цел е графично представяне и 

анализиране на получените експериментални резултати при двумерно многоциклово 
натоварване на опън до гранично удължение на кръглоплетен плат от гладка еднолицева 
плетка.  
 

Експериментална процедура 
 
Материали 
Провеждането на експерименталните изследвания са осъществени с кръглоплетен плат 

от гладка еднолицева плетка с линейна плътност на преждата       . Площната маса на 
плетения плат е        ⁄ , дължината на нишката в бримка         , линейният модул 
     , а гъстините по хоризонтала и вертикала са съответно                        и 
                     . 
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Фиг. 1 Кръстобразна форма на 
опитния образец 

Условия на изпитване 
Съществуват различни експериментални техники и форми на опитните образци за 

осъществяване на двумерно напрегнато състояние, които биха могли да бъдат разделени в 
две основни категории [10]. Към първата група спадат тези, при които натоварването е 
реализирано посредством една натоварваща система, поради което съотношението на 
опъновите сили зависи от геометрията и размерите на пробата, което се явява и техен 
основен недостатък. Към втората група натоварването се осъществява с две или повече 
независими натоварващи системи. В настоящия случай за осъществяване на 
експерименталното изследване е използван стенд с активна контролна система, описан в [3, 
4, 5, 6], за който е характерно, че се отнася към втората група техники.  

В [3, 6] са разгледани също възможните варианти за форми на опитните образци. При 
кръстообразна форма уредът трябва да отговаря на няколко изисквания: приложените 
скорости на движение по двете направления трябва да са напълно идентични, за да се 
избегне фалшиво срязване или възникване на огъващи сили; наложените ограничения по 
двете оси трябва да се гарантирано непроменящи се по време на изпитването; центърът на 
образеца трябва да остане на изходното си положение или осите трябва да се преместват с 
него. Ефективни методи за осигуряване на тези условия са чрез активна контролна система 
или чрез пасивни механични методи.  

Габаритните размери на пробите са 
           (  ) като се предвиждат по       от 
всяка страна за закачане между челюстите на 
стенда (виж фиг. 1).  

Определянето на площната маса на 
изследваните плетени структури е осъществено по 
БДС EN 12127:1999, съгласно който е необходимо 
да бъдат извършени измервания на масата на 
опитни образци с размери           . 
Измерването е реализирано с дигитална везна с 
точност до        .  

Теоретично възможните варианти на двумерно 
многоциклово натоварване са описани в [3]. В 
настоящия доклад ще бъдат разгледан само един 
вариант на натоварване, а именно този, при който 
натоварването е осъществено едновременно по 
две направления, т.нар. чисто двумерно 
натоварване и то до достигане на гранично 
удължение. Зададеното гранично абсолютно 
удължение е      , което е дефинирано в [3], а в [7] се препоръчва опитните образци да се 
удължават до 35% от първоначалната си дължина за слабо деформируемите плетени 
структури, но при осъществяване на едномерно натоварване. При едновременно прилагане 
на сили на опън по ред и стълб, дори при 12% удължение, регистрираните сили са над    . 
 

Резултати  
 
Резултати от проведените експериментални изследвания са разделени в две групи 

съгласно регистрираните сили и удължения по направление на бримковите редове и 
бримковите стълбове.  

 
А) Хистерезисни криви по бримков ред 
 
Броят на извършените опити е 5 като примерните графики сила-абсолютно удължение 

по бримков ред са представени на фиг. 2 и фиг. 3. При анализиране на хистерезисните 
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криви е удачно те да се разглеждат освен една по една за всеки цикъл, но и да се разделят 
съответно на криви при натоварване и такива при разтоварване, тъй като имат съвсем 
различен характер.  

 

 
а)        б) 

Фиг. 2 Графика сила-абсолютно удължение по бримков ред, а) за 1-ви цикъл, б) до 207-ми 
цикъл 

 
От представените графики ясно се вижда механичното поведение на изследваната 

плетена структура: нелинейна зависимост между силата и удължението, дори при прилагане 
на малки сили на опън (виж фиг. 3), като най-точна апроксимация е постигната с полиномни 
уравнения от 3 и 4 степен, съответно за кривата при натоварване и кривата при 
разтоварване; ясна тенденция за спадане на силата на опън след 150-ия цикъл, като за 207-
ия тя е с около 50% по-ниска от първоначално регистрираната. 

  
а)       (б) 

Фиг. 3 Апроксимация на кривата сила-абсолютно удължение по бримков ред за 1-ви цикъл,  а) 
при натоварване, б) при разтоварване 

 

Уравненията на кривите при натоварване и разтоварване за отделните цикли са 
изведени в табл.1.  
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Табл. 1 Апроксимационни криви по ред при натоварване и разтоварване за отделните цикли 

№ 
цикъл 

Крива натоварване Крива разтоварване 

1                             
        

                                    
        

50                                                                      
        

100                                                                        
        

150                                                                     
        

200                                                                

                

За по-добро онагледяване на изчислените параметри от хистерезисните криви по 
бримков ред, те са поместени в табл. 2, а теоретичното им описване е направено в [1]. 
Полиномните функции са използвани при изчисляването на енергията посредством 
уравнения (5 и 6) от [1] , вложена съответно при натовараване за достигане на зададеното 
гранично удължение и при разтовараване. 

Табл. 2 Параметри от хистерезисните криви по бримков ред 

                Параметър 
 
Натоварване 
по бр. ред 

      , 

 

 , 

mJ 

 

   
mJ 

   
 

      

1-ия цикъл 0,008 31.563 15.55 0.636 0.493 - 

50-ия цикъл 0,105 24.388 10.73 0.518 0.4399 - 

100-ия цикъл 0,114 22.03 8.02 0.489 0.364 - 

150-ия цикъл 0,121 17.55 6.72 0.429 0.383 0.012 

200-ия цикъл 0,129 9.338 2.66 0.428 0.284 0,327 

 

От представените в таблицата резултати за коефициента на пластичност се вижда, че 
той нараства от        и достига до       за     цикъла. Както е описано в [1], този 
параметър се прилага при дефинирането на основните широчини и дължини от основната 
конструкция на плетените облекла. Основната идея е създаване на облекло, което да 
запази максимално дълго своята форма. Но за тази цел е необходимо да се изследва още 
влиянието на циклите пране-сушене, които имат също съществено влияние върху физико-
механичните показатели на бримковите структури.  

Съществена загуба на сила    на изследваната структура по направление на 
бримковите редове се наблюдава след 150 ия цикъл, което се потвърждава и от 
изчислените данни за енергията  , която е вложена при натоварване – от           за 1-ви 
цикъл достига до          , т.е. около два пъти спада съпротивлението на плетения плат. 
   и    показва стабилността на структурата, т.е. нейната способност да възвърне 
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първоначалните си размери. В случая се вижда, че техните стойности също намаляват, 
което означава, че изследваният плат след 200 цикъла е загубил в голяма степен 
способността си да възвърне първоначалните си размери.  

Б) Хистерезисни криви по бримков стълб 
Аналогично на хистерезисните криви по бримков ред, представянето на хистерезисните 

криви по направление на бримковите стълбове е илюстрирано на фиг. 4 а и б, а пример за 
извършена апроксимация на кривата на натоварване и разтоварване е даден на фиг. 5 а и 
б. 

 

 
а)       б) 

Фиг. 4 Графика сила-абсолютно удължение по бримков стълб, а) за 1-ви цикъл, б) до 207-ия 
цикъл 

 
а)       б) 

Фиг. 5 Апроксимация на кривата сила-абсолютно удължение при натоварване по бримков 
стълб, а) за 1-ви цикъл, б) за 207-ми цикъл 

 
Уравненията, описващи кривите при натоварване и разтоварване по направление на 

бримковите стълбове, в табл. 3, от която се вижда, че отново най-подходящи за описването 
им са полиномните функции от трета и четвърта степен.  
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Табл. 3 Апроксимационни криви по стълб при натоварване и разтоварване за отделните цикли 

№ 
цикъл 

Крива натоварване Крива разтоварване 

1                                                                  

                

50                             
        

                                      
        

100                             
        

                                     
       

150                              
        

                                    
        

200                            
        

                                   
       

 

Табл. 4 Параметри от хистерезисните криви по бримков стълб 

              Параметър 
 
Натоварване  
по бр. стълб 

      , 

 

 , 

mJ 

   

mJ 

   

 

     
  

 

1-ви цикъл 0,067 96,576 39,665 1,241 0,411 0,533 

50-ия цикъл 0,010 69,714 43,568 0,896 0,625 1,511 

100-ия цикъл 0,008 68,342 42,533 0,878 0,622 1,499 

150-ия цикъл 0,007 68,321 42,512 0,908 0,622 1,551 

200-ия цикъл 0,006 44,182 27,055 0,866 0,612 1,896 

 
Получените резултати ясно показват, че вложената енергия по направление на 

бримковите стълбове е около 3 пъти по-голяма от тази по бримковите редове. Въпреки това, 
коефициентът на пластичност по бримковите стълбове за проведените цикли се запазва с 
относително малка стойност.  

На фиг. 6 е представена изведената корелационна функция като по ос х са нанеси 
стойностите на максималните сили по ред за отделните цикли, а по у тези по бримков стълб. 
Зависимостта между силите се описва най-точно с полиномна функция от четвърта степен. 
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Фиг. 6 Корелационна функция на максималните сили по ред и стълб  

Както е коментирано в [1], извеждането на подобна корелационна функция би имала 
смисъл в случаите, когато са известни силите по едно от направленията на натоварване и 
се търсят тези по другото. 

 
Заключение 
В заключение може да се обобщи, че е направено експериментално изследване на 

кръглоплетен плат, 100% П, с гладка еднолицева плетка при двумерно многоциклово 
натоварване на опън до гранично удължение в областта на малките опънови сили. 
Получени са хистерезисни криви, описващи изменението на анизотропното и нелинейно 
поведение на изследваните бримкови структури. От изчислените основни параметри на 
хистерезисните криви, може да се обобщи, че изследваната плетена структура губи в 
значителна степен своята еластичност след проведените 200 цикълa и съответно 
способността си да възвърне първоначалните си размери след приложеното многократно 
натоварване на опън. 
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Изпитване на кръглоплетен плат от гладка еднолицева плетка при двумерно 
многоциклово натоварване на опън в областта на малките опънови сили до 

гранична сила 
 

Даниела Софронова 
 

Абстракт: В настоящия доклад е направено експериментално изследване на 
механичното поведение на кръглоплетен плат от гладка еднолицева плетка при 
двумерно многоциклово натоварване на опън в областта на малките опънови сили до 
гранична сила. Изследванията са извършени на стенд, описан в [4, 5, 6], а в [2] е 
разгледано натоварване до гранично удължение. 

 
Ключови думи: изпитване, двумерно многоциклово натоварване, малки опънови сили, 

гладка еднолицева плетка, гранична сила 
 

Experimental Testing the Circular Knitted Fabric of Single Jersey by Biaxial Cycle 
Loading with Low Tensile Forces to Limit Force 

 
Daniela Sofronova 

 
Abstract: In the present work an experimental study of mechanical behavior of weft knitted 

fabric in single jersey in biaxial cycle tensile load on low stress to the limit force is made. Tests 
were performed on the device described in [4, 5, 6], and in [2] loading to limit elongation is 
discussed. 

 
Key words: experimental testing, biaxial cycle loading, low stress, single jersey, limit force 

 
Въведение 

 
Настоящият доклад продължава изследванията на [1, 2], като неговата цел е да се 

изследване експериментално кръглоплетен плат от гладка еднолицева плетка при двумерно 
многоциклово натоварване на опън до предварително зададени гранични сили, които от 
своя страна са близки до тези, възникващи в процеса на експлоатация на облекло от такъв 
плат.  
 

Експериментална процедура 
 
Материали 
 
Провеждането на експерименталните изследвания са осъществени с кръглоплетен плат 

от гладка еднолицева плетка с линейна плътност на преждата       . Площната маса на 
плетения плат е        ⁄ , дължината на нишката в бримка         , линейният модул 
     , а гъстините по хоризонтала и вертикала са съответно                        и 
                     .  

 
Условия на изпитване 
 
Експерименталните изследвания са проведени на специално проектиран и изработен за 

целта стенд, описан в [4, 5, 6], а теоретично възможните варианти за осъществяване на 
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двумерно многоциклово натоварване са подборно коментирани в [3]. Броят на проведените 
опити е 5, а формата на опитните образци е кръстообразна с габаритни размери 
           като от тях       са предвиждат за монтиране на пробата в челюстите на 
натоварващата система на стенда. 

В настоящия доклад ще бъдат разгледан само един вариант на натоварване, а именно, 
този, при който се прилагат сили на опън едновременно по двете направления до достигане 
на предварително зададената гранична сила. Измервателната система на стенда е 
изградена от четири сензори за измерване на сила, по един за всяка от натоварващите оси. 
Зададената стойност на граничната сила – 8  , представлява сумарната сила на 
направлението по бримков ред или по бримков стълб и се следи коя от двете е достигната 
по-рано. 

Експериментално изследване на същата плетена структура, но при друг вариант на 
натоварване, е разгледано в [2]. 

 
Параметри на хистерезисните криви 
 
Основните параметри, които могат да бъдат изчислени от хистерезисните криви са 

описани теоретично в [1]. Тук ще бъдат поместени данни, касаещи графичното представяне 
на хистерезисните криви и съответното числено изражение на параметрите. 

 
Резултати 
 
А) Хистерезисни криви по бримков ред 
Изменението на хистерезисните криви по направление на бримковите редове до 6-ия и 

13-ия цикъл е представено съответно на фиг. 1 а и б, а това от 17  21-ия на фиг.2 а.  
Първоначално регистрираната сила по направление на бримковите редове е около    , 

а впоследствие тя нараства до     при 6-ия цикъл, което се обяснява от една страна с това, 
че смяната на посоката на въртене се осъществява след достигнат лимит по едно от двете 
направления (фиг.2 а и б). Освен това, тъй като се наблюдава значително спадане на 
силата по бримков ред, то след всеки цикъл нейното нарастване се достига само за сметка 
на по-голямо удължение.  

 

 
а)       б) 

Фиг. 1 Графика сила-абсолютно удължение при двумерно натоварване до гранична сила по 
бримков ред, а) до 6-ия цикъл, б) до 13-ия цикъл 

 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 10 20 30

F, 
N

 

Δl, mm 

1 цикъл 
2 цикъл 
3 цикъл 
4 цикъл 
5 цикъл 
6 цикъл 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 10 20 30 40

F,
 N

 

Δl, mm 

7 цикъл 
8 цикъл 
9 цикъл 
10 цикъл 
11 цикъл 
12 цикъл 
13 цикъл 



Дизайн и технологии за облекло и текстил 227

 

На фиг. 2 б е направена апроксимация на кривата на натоварване и разтоварване за 1-
ви цикъл. Вижда се, че кривата на натоварване е линейна с висок коефициент на корелация, 
докато тази при разтоварване е полиномна от четвърта степен. За останалите цикли 
кривата на натоварване се променя и става също полиномна, но от втора степен. 
 

 

Фиг. 2 Графика сила-абсолютно удължение при двумерно натоварване до гранична сила по 
бримков ред, а) от 17 21-ия цикъл, б) апроксимация на кривата на натоварване и разтоварване 

за 1-ви цикъл 
 

Уравненията на кривите при натоварване и разтоварване за отделните цикли са 
изведени в табл.1.  

 
Табл. 1 Апроксимационни криви по ред при натоварване и разтоварване за отделните цикли 

№ 
цикъл 

Крива натоварване Крива разтоварване 

1-ви                                                              

5-ия                                                              

10-ия                                                              

15-ия                                                              

21-ия                                            

За по-добро онагледяване на изчислените параметри от хистерезисните криви по 
бримков ред, те са поместени в табл. 2, а теоретичното им описване е направено в [1]. 
Полиномните функции са използвани при изчисляването на енергията посредством 
уравнения (5 и 6) от [1] , вложена съответно при натовараване за достигане на зададеното 
гранично удължение и при разтовараване. 

От получените числени резултати се вижда, че въпреки нарастването на размерите на 
пробата при натоварване необходимата енергия за достигане на зададената сила намалява 
след 15-ия цикъл. 
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Табл. 2 Параметри от хистерезисните криви по бримков ред 

             Параметър 
 
Натоварване 
по бр. ред 

      , 

 

 , 

mJ 

 

   
mJ 

   
 

      

1-ия цикъл 0.061 38,236 11,885 1,23 0,384 - 

5-ия цикъл 0.107 32,183 17,883 1,292 0,554 - 

10-ия цикъл 0.153 37,341 26,210 1.296 0,702 - 

15-ия цикъл 0.176 30,472 18,235 1.347 0,598 0.012 

20-ия цикъл 0.199 22,596 13,804 1.502 0,611 0,327 
 

Коефициентът на пластичност по направление на бримковите редове от       за първи 
цикъл достига до       за последния реализиран цикъл, което означава, че изследваната 
плетена структура в значителна степен е загубила своята еластичност. След 18-ия цикъл се 
наблюдава постепенен спад на силата на опън. 

 
Б) Хистерезисни криви по бримков стълб 
 
Хистерезисните криви по направление на бримковите стълбове са илюстрирани на фиг. 

3 до 21-ия цикъл. 
 

 
а)       б) 

Фиг. 3 Графика сила-абсолютно удължение при двумерно натоварване до гранична сила по 
бримков стълб, а) до 6-ия цикъл, б) до 21-ия цикъл 

 
Отделните криви за 1-вия и 21-вия цикли и техните апроксимационни функции по 

бримков стълб са илюстрирани съответно на фиг. 4 а и б.  
В табл. 3 са изведени апроксимационните функции при натовраване и разтоварване за 

отделни цикли. Най-добра апроксимация на кривите на натоварване е постигната с 
полиномна функция от първа и втора степен, докато тези на разтоварване с полином от 
трета и четвърта степен. 
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а)     б) 

Фиг. 4 Апроксимация на кривата сила-абсолютно удължение при двумерно натоварване до 
гранична сила по бримков стълб, а) за 1-ви цикъл, б) за 21-ви цикъл 

 
 

Табл. 3 Апроксимационни криви по стълб при натоварване и разтоварване за отделните цикли 

№ 
цикъл 

Крива натоварване Крива разтоварване 

1-ви                           
                                      

        

5-ия                                                              

10-ия                                                             с 

15-ия                                                              

21-ия                                                              

 

Изчислените параметри от получените хистерзисни криви по бримков стълб са 
поместени в табл. 4. 

За разлика от вложената работа при натоварване по бримков ред, тази по бримков 
стълб намалява за всеки извършен цикъл. Освен това достигането на зададената сила на 
опън по бримков стълб се осъществява без съществено нарастване на абсолютното 
удължение, какъвто е случаят с хистерезисните криви по направление на бримковите 
редове. Ето защо коефициентът на съотношение на абсолютните удължения нараства в 
течение на изпитването. 
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Табл. 4 Параметри от хистерезисните криви по бримков стълб 

            Параметър 

 
Натоварване  
по бр. стълб 

      , 

 

 , 

mJ 

   

mJ 

   

 

     
  

 

1-ви цикъл 0.0052 41,375 14,78 0,977 0,357 1,021 

5-ия цикъл 0.059 27,674 17,75 0,535 0,641 1,459 

10-ия цикъл 0.0598 24,742 15.26 0,995 0,617 1,926 

15-ия цикъл 0.056 16,662 11,397 1,024 0,684 2.327 

21-ия цикъл 0.052 5,892 3,54 1,100 0,601 3.183 

 

От друга страна, коефициентът на пластичност по направление на бримковите стълбове 
се запазва за проведения брой цикли, докато по бримков ред той непрекъснато се 
увеличава. 

 
Заключение 
В заключение може да се обобщи, че е направено експериментално изследване на 

механичното поведение на кръглоплетен плат, 100 % П, от гладка еднолицева плетка при 
двумерно многоциклово натоварване на опън до достигане на предварително зададена 
гранична сила. Извлечени са хистерезисните криви, описващи изменението на 
анизотропното и нелинейно поведение на изследваната бримкова структура и са изчислени 
основните им параметри. За разлика от резултатите, получени при натоварване до гранична 
удължение [1], изпитванията до гранична сила показват, че изследваният плетен плат много 
по-бързо, т.е. за по-малък брой проведени цикли, загубва формоустойчивостта си по 
направление на бримковите редове и бримковите стълбове.  
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Изследване на разтворимостта на матрици от електроовлакнени 

нановлакна след термична и УВ обработка 
 

Маргарита Незнакомова 
 

Резюме: Изследвана е промяната на разтворимостта на нетъкан текстил от 
нановлакна получени чрез електроовлакняване на поливинилалкохол (PVA) след термична 
обработка и облъчване с УВ254. Използвайки този метод, получените омрежени влакна 
стабилизират структурата си и поставени във вода или физиологичен разтвор могат 
контролирано да отделят включената в тях добавка от лекарствени средства, ензими, 
протеини и т.н.   

Ключови думи: Електроовлакняване, нановлакна,  поливинилалкохол, омрежване 
 

Study of the solubility of  electrospun nanofibers mats 
after thermal and UV treatment 

 
 Margarita Neznakomova 
 
Abstract: Studied is the change in the solubility of the non-woven fabrics from nanofibers, 

obtained by electrospinning of PVA, after the heat and irradiation with UV 254 treatment. Using this 
method, the resulting cross linked fibers, stabilize the structure and placed in water or saline can 
be controlled emit included therein an additive of drugs, enzymes, proteins, etc. 

Keywords: Electrospinning, nanofibers, polyvinyl alcohol (PVA), crosslinking.  
 
Въведение 
Използването на полимерни материали за медицински цели става все по-популярно, 

особено в рамките на биотехнологиите. Тези материали се подбират в зависимост от такива 
критерии като механична устойчивост, биосъвместимост, разграждане/скорост на 
разграждане, пропускливост, разтворимост или прозрачност. По този начин те вече са част 
от много хирургични методи, включително тъканното инженерство, системи за доставка на 
лекарства и генна терапия [1-3].  

Полимерите могат да бъдат използвани като биотехнологичен материал, матрици за 
имобилизация на ензими, клетки и протеини [4, 5]. Сред множеството полимери, предлагани 
за тази цел, много често се използва поливинилалкохол (PVA) поради редица негови 
качества. Той е безцветен, разтворим във вода синтетичен биополимер, лесно се синтезира 
с различно молекулно тегло и има масово приложение в области като производството на 
хартия, текстил, кожарската промишленост, козметиката и селското стопанство. По 
отношение на биологичните приложения е установено, че полимерът е неимуногенен, т.е. не 
предизвиква създаване на ING антитела, не е  мутагенен и канцерогенен за хора [6]. 

По този начин PVA се очертава като особено обещаващ за биотехнологиите. Той е 
първият полимер, използван за получаване на хирургични конци, заместител на 
естествените продукти. Многостранните възможности за приложение в индустрията и 
медицината са свързани не на последно място и със сравнително ниската му цена. 
Използването му като пространствен стабилизатор за получаване на полимерна дисперсия, 
предназначена за електроовлакняване на нановлакна с органични и неорганични добавки 
дава възможност за получаване на нови хибридни и смесени материали с различно 
предназначение. 

Свойствата на PVA, при определено молекулно тегло на полимера (водоразтворимост, 
точка на топене, повърхностно напрежение) зависят от съдържанието на неосапунените 
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ацетатни групи. Така например, при нагряване до 140˚С не се забелязват никакви 
изменения, но при нагряване над тази температура протича омрежване, отделя се вода и в 
зависимост от продължителността на термообработката, разтворимостта се променя. При 
5%-но съдържание на ацетатни групи, полимерът се разтваря трудно при температура на 
водата 65 - 70˚С, докато полимер с 20%-но съдържание на ацетатни групи се разтваря във 
вода с температура 35 - 40˚С, като след охлаждане остава в разтвор. Има възможност за 
обработки, които да го направят неразтворим във вода, когато това е необходимо 
(термообработка при 200 - 220˚С; обработка с формалдехид, глутаралдехид, образуване на 
комплексни съединения с борна киселина, биохромат и др.). PVA е съвместим с някои 
формалдехидни смоли, които му придават термореактивност. 

Водонеразтворими PVA мембрани от електроовлакнени нановлакна често се 
произвеждат по двустепенен процес: първо се овлакнява воден разтвор на PVA до 
получаване на настил/мембрана от хаотично разположени влакна. Като втори етап влакната 
се омрежват по два различни метода – радиационно и химично в разтвор на органичен 
разтворител (ацетон или етанол) и силна киселина.  

Напоследък се предлагат и методи, при които, за да се контролира скоростта на 
отделяне на биоактивните добавки от мембрани от  електроовлакнени  микро- и нановлакна, 
се използва електроовлакняване на PVA, с добавка на малеинов анхидрид в присъствието 
на силна киселина и хитозан, омрежен с глутаралдехид [7, 8]. При тези изследвания 
промени във вискозитета на полимерния разтвор не са били установени след въвеждане на 
добавката на омрежващото средство в разтвора от PVA. 

Въпреки простотата на изпълнение на процеса на електроовлакняване, самият 
механизъм на формиране на нановлакна е сложен и засега не достатъчно изучен, 
независимо от  огромния масив от информация. Процесът на електроовлакняване зависи 
както от вида и структурата на полимера, който се използва, така и от вискозитета, 
електрическата проводимост на разтвора, и повърхностно му напрежение. Свързани с тези 
свойства на полимерния разтвор, се определят и условията на провеждане на процеса като 
приложено напрежение, положение на дюзата спрямо колектора, разстоянието между тях и 
скоростта на подаване на полимера. 

Целта на настоящата работа е, след получаване на матрица от нановлакна от PVA, да 
се изследва възможността за контролираното им омрежване без добавка на химични 
средства, само след термична и радиационна обработка за различно време.  

В настоящата работа са представени резултати от влиянието на параметри като 
температура, времетраене и продължителност на обработката при два типа третиране - 
топлинно и радиационно, върху разтворимостта на матрица от нановлакна, 
електроовлакнени от разтвори с 9%-тна концентрация на полимера. Омрежаването е 
интересно, тъй като се получават неразтворими или частично неразтворими нановлакна във 
всички разтворители и се повишават механичните свойства на получаваните от тях 
мембрани, което е необходимо за филтрите и материалите с медицинско приложение. In situ 
фотоомрежeни полимерни влакна са получени чрез включване на източник на 
ултравиолетова светлина в базовата настройка на камерата за електроовлакняване [9, 10], 
но това усложнява значително изпълнението на процеса електроовлакняване. 

Омрежените хидрофилни мембрани oт нановлакна имат потенциално приложение и за 
разделяне на органично-водни смеси при первапорация. Первапорацията е мембранен 
процес за разделяне на течности, при който обикновено полимерни или зеолитни мембрани 
се използват като сепарираща бариера [11]. Процесът се използва при обезводняването на 
органични разтворители, отстраняването на разредени органични вещества от водни 
разтвори и разделянето на органични смеси. 

 
Експериментална част. 
Влакната са електроовлакнени от водни разтвори на PVA с концентрация 9%. 

Приложеното напрежение е 15 kW при разстояние дюза-колектор 12 cm. Средният диаметър 
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на получаваните нановлакна е (294±45) nm. Вискозитетът на използвания разтвор е 385,0 
mPa.S, а електропроводимостта – 1,02 mS. 

Термообработката на мембраните от нановлакна се извършва след отделяне на слоя от 
колектора при температура 120, 130 и 140О С в продължение на 10, 20 и 30 min. 
Облъчването с УВ254 е в продължение на 2, 3 и 5 min, при температура 20,5 оС. 

Определя се тегловно промяната на масата на матрицата след съответната обработка. 
Масата на пробата, за която е изследвана разтворимостта, е около 0,1000 g и е определена 
с точност до четвъртия знак. Пробата се поставя в епруветка с 10 ml физиологичен разтвор 
от 0,9% натриев хлорид и 5% глюкоза. Всички проби се обработват едновременно в 
ултразвукова вана, в продължение на 20 min при 25ОС. След това течността се филтрува 
през стъклен филтър G1  и се измерва масата на сухия остатък след сушене 4 часа при 105 
о С. Изчислява се процентната загуба в теглото.  

 
Анализ на получените резултати. 
На Фигура 1 са дадени СЕМ снимки на участъци от матрицата и съответно - видът на 

влакната преди и след термообтаботка при 140ОС.  
  

 
 

Фиг. 1 СЕМ снимка на нановлакна преди и след топлинна обработка при 140ОС 
 

Както може да се види, термичното омрежване не променя морфологията на матрицата. 
Това се дължи на факта, че то се осъществява след оформянето на влакната в камерата за 
електропредене. И в двата случая топлинно и радиационно омрежване протича с 
образуване на прости етерни напречни връзки, по схемата дадена на Фигура 2. 

 

 
 

Фиг. 2 Реакция на омрежване на PVA 
 

В резултат на това се получава нарастване на твърдостта на полимера и стабилизиране 
на неговата структура във физиологичен разтвор. Koski и др. [12] допускат, че при високи 
молекулни тегла след омрежване сравнително влажните влакна са леко сплеснати след 
овлакняване поради намалената скорост на изпаряване на разтворителя и повишения 
вискозитет.  

След като обработката за омрежване се провежда като втори етап, промяна на вида на 
влакната и структурата на матрицата не се наблюдава. Получените данни за промяната на 
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масата на матриците от нановлакна след топлинна и радиационна обработка са 
представени в Таблица 1. 

                                                                                                                        Таблица 1 
Промяна на масата на матрицата от нановлакна след топлинна и радиационна 

обработка 
Термообработка при 120оС 

Продължителност на 
топлинна обработка, 

min 
10 20 30 

Маса, g 0,4168 0,4127 0,4098 
Термообработка при 130о С 

Маса, g 0,4148 0,4143 0,4045 
Термообработка при 140о С 

Маса, g 0,4075 0,4073 0,4019 
Oбработка УВ 254 

Продължителност 
на облъчване с 

УВ 254, min 
1 2 3 

Маса, g 0,4834 0,4597 0,4173 
 
Графично резултатите за влиянието на температурата и продължителността на 

третиране са представени на Фигура 3. За да се осигури достоверност на резултатите, една 
и съща проба се обработва при различно времетраене.  

  

                              
Фиг.3 Влияние на температурата и продължителността на третиране 

върху масата на матрицата 
 

Намалението на масата, което се наблюдава в резултат на продължителността и 
температурата на обработка, се дължи на отделянето на физично и химично свъзаната 
вода. За разлика от повечето други полимери, oрганичният PVA има прост строеж и се 
поддава на образуването на структури с високо процентно съдържание на въглерод поради 
присъствието на хидроксилни групи, които лесно могат да се отстранят. Окислението на 
въздух при 200°С води до частична дехидратация на PVA и следователно до увеличаване 
на броя на двойните връзки С = С.  Анализ на изходен и термично омрежен PVA  показва 
увеличение на броя на двойните връзки на 5.11 х 10-4 mol /g до 1.26 × 10-3 mol/g [13] 

Най-малка маса се наблюдава след обработка при 140ОС и продължителност 30 min, 
което съответства на литературните данни, че активно омрежване започва от тази 
температура. Наблюдава се също така незначително пожълтяване, за разлика от резултата 
след 5 min обработка в УВ254 поле, където пробата запазва първоначалната си белота.  

Отново една и съща проба се подлага последователно на обработка 1, 3 и 5 минути.  
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Фиг.4 Влияние на продължителността на облъчване с УВ светлина 
 

Вижда се, че с увеличение на времетраенето на облъчване масата намалява, което 
вероятно също е свързано с отделяне на свързаната по различен начин вода в полимера. 
Този ефект обаче се проявява при значително по-кратко времетраене на третиране поради 
активността на ултравиолетовата светлина с посочената дължина на вълната, която е много 
активна химично.  

Същите проби са изследвани за разтворимост, като резултатите от тестовете са 
представени на Фигури 5 и 7, а снимка на промяната е дадена на Фигура 6.  

 

                         
 
 

Фиг.5 Разтворимост във физиологичен разтвор  след термична обработка 
 

На графиката са дадени масите преди и след поставяне във физиологичния разтвор, 
както и намалението на масите в абсолютна стойност, установено след сушене в 
продължение на 2 часа при 105о С. Малка е промяната, както може да се очаква, след 
обработка при 140оС и времетраене 30 минути. Известно е, че изпарението на физично 
свързаната вода се извършва при 80оС, а в интервала 140-180о С се извършва омрежване. 
Поради това може да се препоръча в бъдеще, термообработката да се извършва при по-
висока температура, но съобразено със степента на пожълтяване.   
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Фиг. 6 Снимка на матрица от нановлакна 

преди и след поставяне във физиологичен разтвор 
 

 Разтворимостта след обработка в ултравиолетово поле също пада (Фиг. 7). Това е 
обработка, която се използва успешно винаги, когато се цели промяна на свойства, защото 
се осъщестява лесно и при това с ниска цена.   

 

                                    
 

Фиг. 7 Разтворимост във физиологичен разтвор след радиационна обработка. 
                                                                           

                                                                Таблица 2 
Количество отделен полимер при избраните условия на разтваряне 

Продължителност, 
min 

Концентрация на PVA в 
разтвора, g/l 

1 1,9355 

2 1,8387 

3 0,9677 
 
Както може да се види, количеството разтворен PVA намалява с увеличаване на 

времетраенето на обработката. Поради характера на получените резултати, може да се 
препоръча при електроовлакняване от смесени разтвори с различни добавки, които 
функционализират свойствата на матриците от нановлакна, да се използва като втори етап 
обработка с УВ254. С този тип третиране е възможно контролиране на разтворимостта на 
базовия полимер, чрез което да се осигури отдаване на биоактивната добавка с определена 
скорост.  
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Изводи 
От проведеното изследване за определяне влиянието на типа на допълнителната 

обработка върху разтворимостта на нановлакна от PVA и получените резултати могат да се 
обобщят в следните изводи: 

1. И при двата типа вторично третиране, термично и радиационно, се извършва 
омрежване на базовия полимер. 

2. Степента на омрежване зависи от условията, при които то се провежда. 
3. От гледна точка на ефективност на обработката се препоръчва тя да се провежда в 

УВ поле 254. 
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Въведение 
Необходимостта от качествени дрехи и екипировка с нови защитните свойства за 

полевите бойни облекла и индивидуалната бойна екипировка налага въвеждането на 
високите технологии в областта на отбраната. С разработването на такива проекти, се 
разширява практическото приложение за нанотехнологиите. 

В последните години все по значително място в оборудването на личния състав на 
полето на боя придобиват защитните жилетки за балистична защита(1). 

Модерните бронежилетки днес са много по-усъвършенствани, използвайки нови 
материали на базата на арамидни (кевлар) и стъклени влакна, заедно с керамика и 
карбонов епоксид. Kevlar е синтезиран в разтвор от мономерите 1,4 - фенилен-диамин 
(пара-фенилендиамин) и терефталоил хлорид. 

Бронежилетките днес могат да поемат множество удари, имат добра устойчивост срещу 
пожар и пушек, имат ниски антитоксични характеристики. Проучване (2,3), което е проведено 
от университетите в Ливърпул, Алабама САЩ и Флорида САЩ потвърдава възможността от 
използването на нанотехнологията с цел намаляване  тежеста на бронежилетките и 
същевременно запазване на гъвкавостта и защитните им характеристики с оглед 
физическата дейност.  

Експериментални изследвания 
През последните години, нанотехнологиите се използват с основна функция да подобрят 

(в сравнение с класическите пълнители) такива важни свойства на еластомерните 
материали като парапропускливост, механичната здравина, устойчивост на изтриване, 
устойчивост на стареене, устойчивост на химични реагенти, водоустойчивост и др. 
Нанокомпозициите подобряват структурните и балистични характеристики на основния 
материал. Изследователите понастоящем откриват комплексните структури на новите 
материали, чрез използването на съоръжения за рентгенова фотоелектронна спектроскопия 
с висока резолюция (CCLRC). Не се наблюдават химически връзки в новите структурни 
елементи. 

Изследванията върху възможностите за прилагане на нанокомпозитни материали  се 
развиват в две основни направления: 
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- специално текстилно облагородяване (придават се нови свойства на повърхността на 
влакната чрез въвеждане на наночастици по методите на класическата мокра апретура, 
импрегниране на тъкани). 

- електропредене - формиране на влакна в електрично поле /електроовлакняване на 
нановлакна/ 

За експериментиране се използва емулсия от полисилоксани за импрегниране и 
поливинилалкохол  за получаването на нановлакна върху арамидната тъкан. Тъканта е 
изработена от кевларени влакна(безкрайни нишки), 60 текс, в сплитко лито. Има площна 
маса 180 гр/кв.м, здравина на нишка 200 сN/tex, гъстина  120/120 нишки/ см. 

Импрегнирането на кевларената тъкан се извършва с 40 % воден разтвор на 
наносиликони във вана за около 10 мин. Изстисква се материала до 100-150 % течно 
съдържание и се суши.  

Силиконите са необикновена комбинация на неорганична верига подобно на силикатите 
със странични органични метилови групи. В резултат на това повърхността обработена с тях 
е с ниска повърхностна енергия. Връзките Si–O са силно поляризирани и водят до стабилни 
междомолекулни взаимодействия. Свръхмалкият размер на наночастиците и високата 
концентрация на емулгиращи елементи водят до по-ефективно транспортиране на 
активните вещества. Понижените размери на частиците, които съставляват наноемулсията, 
й позволяват да бъде по-устойчива и самоемулгираща се. Във функционалната фаза, 
благодарение на употребата на тези наномицели, проникването на продукта в различните 
субстрати нараства забележително, следователно покрива по-широка повърхност. 
Подобрява комфорта на дрехата при контакт с кожа и придава удобство при носене (сетивен 
комфорт)(2). Устойчив е на сила на срязване. 

Вискозитетът на тази емулсия радикално се увеличава при въздействие с образуването 
на така наречената „напречно сгъстяваща се течност” (2). 

Споделеният обхват по време на балистично действие превръща течността в твърдо 
състояние. Преди въздействие, частиците в напречно сгъстяващата се течност са състояние 
на равенство, след въздействието, те се свързват заедно, образувайки твърди структури. 

Когато даден предмет удря или пробива кевлара, течността мигновено се втвърдява и 
прави кевлара по-здрав. В резултат се получава  разсейване на енергията получена при 
първоначалния удар по време на попадението на осколките или пробождането. 

Електроовлакняването се извършва на лабораторна установка с диаметър на дюзата - 
0.7 mm;  напрежение – 10 – 25 kV;  разстояние между иглите и колекторния екран: 90 - 350 
mm;  дебит на полимера – за спринцовки с обем 5 и 20 ml и индекс на помпата за дебита 5.0 
и 7.0;  тегловните концентрации, които са изпитани са  9 % ПВА. За получаване на 
равномерен разтвор се  разбърква 20 - 60 мин.  с магнитна бъркалка при нагряване 75-

.  Филтрува 
се за отстраняване на по-едрите частици неразтворен полимер и примеси. На фиг.1 са 
показани образуваните ПВА влакна. 

 
Фиг.1 Поливинилалкохолни нановлакна 

Поради малкия размер на лабораторните проби не беше възможно да се извършат 
сравнителни физико-механични изпитания за сравнение на показателите. Тук по принцип не 
се и очакват някакви забележими въздействия върху здравините на влакната, които са 
достатъчно високи, а количествата на нанесените материали са нищожни. Повърхностите на 
обработените тъкани са заснети с лабораторен микроскоп  (фиг.3,4). ПВА нановлакна се 
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виждат като  повърхностни отлагания (фиг.4), докато наносиликоновите частици са 
абсорбирани във вътрешността на нишките (фиг.4).   

 
Фиг.2 Изходна тъкан - необработен материал 

 

 
Фиг.3 Обработена (импрегнирана) тъкан 
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Фиг.4 Обработена чрез електроовлакняване на нановлакна 

Предстоят изпитания на балистичните характеристики на обработените тъкани и 
устойчивостите на механични въздействия. 

Заключение 
 
Проведените обработки дават основание да се приеме за възможно отлагането на 

нанопродукти на повърхността на тъкани от кевларени влакна, които се характеризират с 
изключителната си резистетност.  
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Електроовлакнени нановлакна с включен ензим кисела целулаза 
 

Маргарита Незнакомова, Сашо Александров 
 
 

Резюме: Изследвано е влиянието на добавка от кисела целулаза към базисен разтвор 
на ПВА (поливинилалкохол), предназначен за получаване на нановлакна чрез 
електроовлакняване. Определени са както свойствата на разтвора с и без добавка, 
викозитет и електропроводимост, така и основните параметри на получавания слой от 
нановлакна. Изследвани са масата, дебелината и въздухопропускливостта на 
акумулирания нанослой. Проведени са първоначални опити за доказване възможността 
за имобилизиране на ензима в обема на нановлакната и активността му спрямо 
елулазанишесте.  

 
Ключови думи: нановлакна, ензими, имобилизация, кисела целулаза 
 

Investigation on the influence of Acidic cellulase enzyme by producing of 
nanofibres by electrospinnning 

 
Margarita Neznakomova, Sacho Aleksandrov 

 
Abstract: Investigation on the influence of an additive of Acidic cellulase enzyme in PVA (polyvinyl 

alcohol) solutions by electrospinning  has been carried out. Viscosity and the air permeability have been 
determined as well as the weight of the accumulated nano layer and  its immobilization ability. 

Keywords: nanofibers,  enzyme,  immobilization, acid cellulase 
 
Увод:  
Eнзимитe са високоефективни и селективни биокатализатори. Характерно за тях обаче е  

липсата на стабилност, което често ограничава тяхното практическо приложение. За да се 
използват като биокатализатори, е необходимо те да бъдат имобилизирани. Това води до 
намаляване на опасността от замърсяване на продукта и се облекчава възстановяването 
им, което позвoлява повторна им употреба.  

Имобилизацията от друга страна води до намаляване на  каталитичната активност на 
ензимите. Действието на  имобилизирания ензим зависи до голяма степен от  структурата 
на носещия материал и нановлакната се считат за перспективни материали в това 
отношение, поради тяхната висока специфична повърхност.  

Целта на настоящата работа е да се определи възможността за включване на ензим в 
електроовлакнени нановлакна, получавани на база поливинилалкохол. 

Използвана е кисела целулаза, която се капсулира в обема на електроовлакнените 
нановлакна от поливинилалкохол (PVA). 

Получените влакна след термична или химична обработка могат да бъдат с 
контролируема разтворимост във вода при повишена температура, с което може да се 
осигури имобилизация на ензима. В резултат на това биха могли да се използват при 
билогичното очистване на замърсени води или за извършване на редица процеси от 
областта на текстилното облагородяване.  

В тази първа част от изследването се доказва, че могат да се получат електроовлакнени 
нановлакна с включен ензим - кисела целулаза. Те запазват структурата си при накисване 
във вода, което предполага, че това може да бъде перспективен метод за имобилизация на 
ензими в един етап. 
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В сравнение със свободните ензимни препарати, имобилизирани имат следните 
значителни предимства:   

- Висока стабилност, няколко хиляди пъти по-висока от тази на ензимите в свободно 
състояние, поради което могат да бъдат активни по-дълго; 

- Лесно се отделят от реакционната среда, което дава възможност за получаване на 
чист реакционен продукт; 

-  Имобилизацията дава възможност за многократно използване на  ензимния препарат; 
-  Имобилизираните ензими са технологични, което позволява непрекъснато провеждане 

на процесите, регулиране на скоростта им, възможност за извеждане на продукта от 
системата във всеки един  момент и спиране на реакцията;  

- При подбор на носителя и методите на имобилизация може целенасочено да се 
изменят някои свойства на ензимите за оптимизиране на процеса [1]. 

Носителите за имобилизиране от своя страна също трябва да имат определени 
свойства: 

- висока биолoгична и химична устойчивост; 
- неразтворимост; 
- висока механична здравина;  
- значителна хидрофилност, която да осигурява свързване на ензима с носителя във 

водна среда; 
- достатъчна пропускливост спрямо ензими, коензими, субстрати и реакционни продукти, 

порестост и развита специфична повърхност; 
- лесна активация на комплекса «фермент – носител»; 
- възможност за създаване на различни  структури (мембрани, пластини, тръбички, 

гранули); 
- ниска  цена. 
Естествено, нито един от използваните в момента материали като носители, не 

отговарят напълно на горните изисквания. Обикновено се предлагат подложки, пригодни да 
имобилизират ензими в конкретни условия. 

За ензимите са валидни всички общи свойства на катализаторите: 
1) Увеличават скоростта на спонтанно протичащи реакции, без да изместват химичното 

равновесие. 
2) Променят в еднаква степен скоростта на правата и на обратната реакция до 

достигане на химично равновесие. 
3) Действат в незначителни количества. 
4) Понижават активиращата енергия на реакцията. 
Ензимите обикновено са специфични както по отношение на реакцията, която 

катализират, така и по отношение на веществата, които влизат в нея. Целулазите 
представлява комплекс от три ензима: целобиохидролаза, ендоклюконаза и β-глюкозидаза. 
Eнзимът действа само на повърхността на влакната и хидролизира аморфните участъци. 

Целулазните ензими са полипротеини, които имат катализиращо действие и могат да 
хидролизират полизахариди. Киселата целулаза в текстилното облагородяване се използва 
за обработка на памук, лен, смесени тъкани, за премахване на мъх, за получаване на гладка 
повърхност, поддържане на оригиналния цвят на тъканта. С тяхна помощ може да подобри 
качеството, гладкостта и мекотата на текстилния материал.  

Киселата целулаза е еднокомпонентeн (съдържащ само белтъчна част) ензим с 
определена реакционна и субстратна специфичност. Реакционната специфичност се 
определя от възможностите на групите в активния център да образуват или разграждат 
определен тип химични връзки. Субстратната специфичност се обяснява с високите 
стерични изисквания на активния център спрямо субстрата, произтичащи от определена 
ензимна конформация. Синтетичните полимерни носители, благодарение на голямото си 
разнообразие и достъпност, са групата, която се използва широко за носители при 
имобилизация. Това са полимери на основата на стирол, акриловата киселина, поливинил- 
алкохола, полиамидните и полиуретановите полимери. Повечето от тях имат добра 
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механична здравина, възможност за вариране в широки граници на размера на порите и 
възможност за въвеждане на различни функционални групи. Много от синтетичните 
полимери могат да бъдат получени в различна физическа форма (тръбички, влакна, 
гранули). Всички тези свойства създават различни възможности за имобилизация [2]. 

Има няколко възможности за включване на ензим към полимерни влакна, включително 
нановлакна и това е показано на Фигура 1 [3]. 

        

 

 
A 
 
 
 
B 
 
 
 
 
C 
 
 
 
D 

Фиг. 1  Възможности за използване на нановлакна за обездвижване / имобилизация на 
ензими: (А) Адсорбция върху полимерни влакна; (Б) ковалентно прикрепване към 

повърхността на полимерни влакна (С) капсулиране на ензим в полимерни влакна и (D) 
капсулиране на ензим в коаксиални влакна 

 
Използван е апарат за електроовлакняване, конструиран от екип на ТУ-София, под 

ръководството на проф. М. Незнакомова [4]. 
 

 
Фиг. 2  Схема на използваната конструкция 

 
Електропреденето е процес, при който от разтвор или стопилка на полимер се получават  

влакна с малък, нано-диаметър, чрез изтегляне, в резултат на взаимодействието на  
електрическо поле със струята на полимера.  

Апаратът, който се използва за електропредене е със сравнително проста конструкция, 
състояща се от: високоволтов източник с позитивен и негативен поляритет; помпа с 
контейнер за полимерния флуид (спринцовка) и/или тръбички, по които да се движи 
разтворът дюза (игла) и колектор. Това е конструкция, която позволява да се получат влакна 
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с различни добавки при незначителни корекции на работната зона и параметрите на 
процеса. Поради интензивното развитие на нанотехнологиите, в момента се предлагат 
апарати с различни конструкции и производителност, включително индустриални 
инсталации, но от изследователска гледна точка в момента, едно от най-перспективните 
направления в областта, е да се получават влакна от смесени полимери, хибридни и 
бикомпонентни коаксиални влакна. 

 
Експериментална част: 
За изследванията e  използван базов воден разтвор на PVA с концентрация 9,0% с 

добавка на ензим, кисела целулаза в количество 2:1. Таблица 1 представя 
последователността за провеждане на изследването. Овлакняването се извършва след 
определяне на количеството сухо вещество на базовия полимет след сушене при 105о С до 
постоянно тегло. Използвани са разтвори с еднакво количество сухо вещество от PVA. Тези 
проби са означени като PVA 3 (с ензим) и PVA 5 (само базов полимер).   

 
Таблица 1 

План за провеждане на изследването 
Разтвор Маса 

сухо 
в-во 

Електро- 
прово-
димост 

Виско-
зитет 

Маса 
овлакнен 

слой 
(5 проби) 

Дебелина на 
овлакнената 

подложка 
(5 проби) 

Въздухо- 
пропускли 

вост  
(5 проби) 

Време за 
овлакняване 

(5 проби) 
30 
min 

60 
min 

90 
min 

120 
min 

PVA3 x x x x x x x x x x 
PVA5 x x x x x x x x x x 

 
Електроовлакняването е проведено за време: 30, 60, 90 и 120 min. С помощта на 

дебеломер “SCHMIDT” с натоварване 0,1 кРa се определя дебелината на 5 места, а на 
везна (Sartorius Atilon) е определено нарастването на масата при различно време на 
овлакняване. Поради хидрофилността на PVA полимера, измерването на масата на слоя е 
извършвано след престой 24 часа при стандартни климатични условия в ексикатор. 
Съпоставени са получените данни за масата и дебелината след овлакняване в зависимост 
от времето. Измерва се вискозитетът на разтвора с вискозиметър тип Fungilab Expert Series, 
а въздухопропускливостта - с уред Metrimpex FF-12. Електропроводимостта се определя  
като реципрочна стойност на съпротивлението. 

Овлакняването се извършва при промяна на разстоянието между колектора и дюзата и 
напрежение 25 kV. Дебитът на подаване на полимерния разтвор е 2 ml/h. Процесът се 
извършва с прекъсване на определени времеви интервали, като след всеки интервал 
масата се измерва, за да се проследи кинетиката на нарастването ѝ.  

 
Анализ на получените резултати: 
За да се осъществи стабилен процес на образуване на нановлакна, от основно значение 

е вискозитетът на получените разтвори и влиянието на добавката върху него. Високият 
вискозитет на разтвора затруднява изтичането му от дюзата и може да се стигне до нейното 
запушване. При нисък вискозитет се получава електронапръскване. Поради тази причина бе 
избрана концентрация на базовия полимер от 9 тегловни %, при която се получават влакна с 
минимален брой дефекти.  

На Фигура 3 е даден измереният вискозитет след добавката на ензима към базовия 
полимер, а на Фигура 4 - съответното изменение на електропроводимостта на разтворите. 
Поради разликата във вискозитета и електропроводимостта на двата разтвора оптимални 
резултати се получават, когато разстоянието между колектора и дюзата е равно на 19 cm 
при  електроовлакняване с 9% ПВА5 и 17 cm при овлакняване с 9% ПВА3 +ензим.  
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Фиг. 3 Изменение на вискозитета на 
разтвора след добавка на кисела 

целулаза 
 

Фиг. 4 Електропроводимост на разтворите 

След добавката на ензим, вискозитетът значително намалява, което се вижда от 
графиката на Фигура 3, но едновременно с това, в обратна посока, се изменя 
електропроводимостта. Тя нараства поради влиянието на добавения разтвор от ензим, а по-
високата електропроводимост означава, че повече заряд (респ. полимер) се пренасят за 
единица време. 

Средният диаметър на получените влакна от разтвор на PVA с ензим е (254 ± 68 nm)  
сравнен с този от чист PVA (233±29 nm).  

 

А. В. 
Фиг. 5 СЕМ снимки на настил от нановлакна А- PVA 3 и В- PVA5 

 
От снимките се вижда, че плътността на слоя от нановлакна, получени за едно и 

също време, е по-голяма, когато се овлакнява полимер с добавка на ензим. Вероятно това 
се дължи на по-високата електропроводимост на разтвора и по-ниският вискозитет в този 
случай. Получените влакна са по-равномерни, докато при тези без добавка на ензим се 
наблюдават слепвания и по–неравномерно разпределение по среден диаметър.  

На Фиг. 6 и Фиг. 7 са представени масата и дебелината на овлакнения нанослой в 
зависимост от времето на овлакняване. Данните показват, че с повишаване на времето за 
овлакняване не само масата, но и дебелината на овлакнения слой расте.  
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Фиг.6 Нарастване на масата на 
овлакнения нанослой с времето  

 

Фиг. 7 Нарастване на дебелина на 
овлакнения нанослой с времето 

 
Масата и дебелината на овлакнения слой оказват влияние и върху 

въздухопропускливостта на получения настил. Добавката на ензим прави процеса на 
електроовлакняване по-ефективен, което потвърждава данните от Фиг. 6 и 7. Процесът  
само с PVA е по-нестабилен. Също така, влияние върху въздухопропускливостта оказва и 
по-малкият размер на влакната, и по- голямата плътност на настила. Забелязва се и 
логичното намаляване на въздухопропускливостта с нарастване на времето за овлакняване. 

 

 
 

Фиг. 6 Въздухопропускливост на настилите от PVA3 и PVA5 
 

Бяха проведени предварителни изследвания за поведението на имобилизирания в 
настила от нановлакна ензим за хидролиза на нишесте. Две успоредни проби от двата 
продукта  с еднакво тегло се поставят в разтвор на 0,15 g нишесте в продължение на 30 min 
при температура 50 ͦ С. Предварително бе установено, че поради ниската чуствителност на 
качествената реакция, концентрацията на нишестето оказва влияние. Наблюдава се 
промяна на цвета на разтвора в който е потопена пробата от влакна, съдържащи ензим при 
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накапване на 5 капки йод. Предлаганата методика подлежи на уточнение, но все пак показва 
активност на влакната, съдържащи кисела целулаза. 

 
Заключение: 
В заключение може да се каже, че са получени нановлакна с включен в обема им ензим 

- кисела целулаза. 
1. Вискозитетът и електропроводимостта на разтворите, предназначени за 

електроовлакняване се променя след добавката, а полученият настил е по-равномерен и с 
по-голяма плътност. С повишаването на тяхната концентрация пропорционално се 
повишава вискозитетът. 

2. Електропроводимостта незначително варира своята стойност в интервала на 
стотните.  

3. Времето на овлакняване съществено влияе върху масата, дебелината и 
въздухопропускливостта на овлакнения нанослой.  

4. Влагането на силиконизиран протеин в разтворите на ПВА значително променя 
параметрите на разтвора, а също така и на носителя, въздухопропускливостта на който се 
променя значимо.  
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Възможности за придаване на водо- и маслоотблъскване на текстилни 
материали 

 
Михаил Панчев 

 
В статията са представени резултатите от придаване на специална обработка на 

текстилни материали за водо- и маслоотблъскване чрез използване на наноразтвор на 
SiO2. Това изследване установява ефективността от получената специална обработка. 

Ключови думи: наноразтвор, „лотос ефект”, ефект на „розата”  
 

 
Using the possibility of inorganic nano solution for special gentrification 

 
Mihail Panchev 

 
The article presents the results of giving special treatment of textile materials for water- and oil-

repellency using nano-solution of SiO2. The aim is to determine the efficiency of the treatment. 
 
Въведение 
В съвременният свят на забързаност, стрес, липса на време, се поставят редица 

изисквания за облекчаване на ежедневието ни. Такива са и изискванията свързани с 
текстилните изделия. В това отношение се прилага специалното текстилно облагородяване 
за придаване на нови свойства на текстилните материали, каквито влакната не притежават 
и от каквито се нуждаят изделията, като намалена мачкаемост и стабилност на формата и 
размерите, термоустойчивост, понижена горимост, понижена замърсяемост, устойчивост на 
плесени и микроорганизми, стабилизиране на формата и размерите и др. [1]. 

Основните принципни възможности за придаване на нови свойства са: 
 механични въздействия – постигане на постоянство на размерите и формата чрез 

процеса на санфоризация, различни устойчиви каландрови ефекти и др.; 
 химически изменения на повърхността на текстилните материали, като се 

прилагат методи на модификация; 
През последните десет години с навлизане на натотехнологите стана възможно 

използването и прилагането им в текстилното специално облагородяване. Характерно за 
наноразтворите, е че те обхващат няколко различни специални обработки. Най-често 
използваната комбинирана обработка на текстилните материали е за придаване водо- и 
маслоотблъскващ слой [2]. 

Чрез едновременната обработка на текстилните материали за намаляване на водо- и 
маслоотблъсване се постига лесно отстраняване на замърсяванията по текстилната 
повърхност като се постига тъка наречения „лотос ефект” или ефект „роза” [3, 4]. 

Съществуващата хидрофобност на повърхността може да бъде подобрена чрез 
корекция в грапавостта й. Двата ефекта се възползва от микро- и наноструктурите на всяко 
и имат за цел да осигурят максимална грапавост на хидрофобната повърхност. Терминът 
венчелистче описва факта, че една водна капка върху повърхността на роза успява да 
запази сферична си форма. Също така капката не променя позицията си дори, когато се 
обърне на 180°. Водните капки поддържат своята сферична форма, благодарение на голяма 
хидрофобност и успяват да не се плъзгат благодарение на съществуващата голяма 
адхезивна сила. 
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Фигура 1 – ефект „Роза” и ефект „ Лотос” [4] 

Листото на лотоса има рехаво грапава повърхност, което означава, че не е в състояние 
да омокри микрострукторните пространства между грапавините му. Това позволява на 
въздуха да остане вътре в структурата, създавайки хетерогенната повърхност (въздух-
твърдо). В резултат на което адхезивната сила между водата и твърдата повърхност е 
изключително ниска, което позволява на водата да се претърколи лесно (явление – 
самопочистване). От друга страна микро и наноструктурите на листо роза са по-големи от 
тези на лотос, което позволява по-голямо навлизане на течният филм. Въпреки това както 
се вижда на фиг.1, течността може да запълни както големи така и малки вдлъбнатини. 
Когато течността омокря големи вдлъбнатини, адхезивната сила между водата и 
повърхността е много голяма. Това обяснява защо капката няма да падне, дори ако 
венчелистчето е наклонено под ъгъл или се обърне с главата надолу. Този ефект няма да 
бъде възможен, когато обема на капката е по-голям от 10 µL, тогава се нарушава баланса 
между тегло и повърхностно напрежение. 

 
Целта на настоящото изследване е да се установи възможността за използване на 

емулсия от 2% наноразтвор на SiO2 за придаване на водо- и маслоотблъскване върху 
текстилни материали. 

 
Експериментална част. 
Експериментите се извършват в лаборатория  на катедра „Текстилна техника”. 
Използвани са три вида материал, на които предварително е направен анализ за 

химичният състав и вида на преждата, линейна плътност, гъстини.  
Първият материал е тъкан със следните характеристики:  

състав на основните и вътъчни нишки П/ПЕ 67/33 %,  
линейна плътност на основните нишки, вътъчни нишки 15 tex,  
гъснита но основните нишки 340 н/10 cm,  
гъстина на вътъчните нишки 300 н/10 cm,  
площна маса 110 g/m2 
сплитка лито.  

Характеристиките на трикотажния плат, съответно са: 
нишка едно 100% П, линейна плътност 20 tex, 
нишка две 100% ПЕ, линейна плътност 20 tex, 
гъстина по бримков ред 70 бр.р/5 cm, 
гъстина по бримков стълб 80 бр.ст./5 cm, 
площна маса 130 g/m2, 
плетка гладка еднолицева покрита. 
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Третият материал за изследване е със състав на ватката ПЕ/ПП 50/50 % заздравена 
чрез иглонабиване, площна маса 340 g/m2. 

След определяне характеристиките на текстилните материали се изрязват проби с 
размери 10 х 10 cm и се обработват с 2% емулсия от наноразтвор съдържаща SiO2. 
Нанасянето на нанразтвора се извършва по метода на напръскване. То се извършва с 
постоянно количество от водната емулсия е постоянно, което е 50 ml на 1 m2, след което 
пробите се сушат при температура 20 оС и влажност 50 % в продължение на 24h. 

За да се установи влиянието на прането върху обработените проби два от текстилните 
материала се подлагат на пране при 40 oC, с 20g перилни препарати в перална машина в 
продълженията на 1 h. След първите проби се изважда и се сушат, а следващите се перат 
при същите условия до изчерпване и на последните проби.  

 
Анализ на получените резултати 
Установяване на ефекта от обработката се извършва, чрез нанасяне на капка от 

течности с различно повърхностно напрежение, като се използва парафин, слънчогледово 
олио, прясно мляко, кафе, машинно масло.  
Ефективността от обработката на материал 1 (тъкан) е представен на фиг.2. На първата 
част от фигурата се вижда как капката се разлива и попива в текстилният материал. След 
обработката с неограничен наноразтвор капката се оформи като „перла”. Това се дължи на 
намаляване повърхностното напрежение на текстилният материал с което се доказва 
ефективността на направената обработка.  

 

 
А 

 
1  2   3   4  5 

Б 
Фиг. 2. Снимки на капки върху плат преди и след обработка 

1 – парафин, 2 – слънчогледово олио, 3 – прясно мляко, 4 – кафе, 5 – машинно масло.  
А – преди обработка, Б – след обработка 
Намаляването на повърхностното напрежение на пробите от трикотажен плат също е 

значително, като се има в предвид, че този материал е с по голяма порьозност спрямо 
материал 1 (фиг.3). 
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А 

 
       1          2   3       4  5 

Б 
Фиг. 3. Снимки на капки върху трикотажният плат преди и след обработка 

1 – парафин, 2 – слънчогледово олио, 3 – прясно мляко, 4 – кафе, 5 – машинно масло.  
А – преди обработка, Б – след обработка 
 
Въпреки по-голямата порестост в трикотажният плат концентрация която се използва 

при обработката на пробата е достатъчен за да се образува тънък, защитен слой върху 
материята като обгръща всяко влакно поотделно и така позволява защитата от проникване 
на вода, кафе, мляко, и мазнини. 

При обработката и изследването на третият материал, който е с влакнеста структура 
нещата са значително по различни фиг. 4. Представени са само резултатите след обработка 
на материала с наноразтвор.  

 
Фиг. 4 Снимки на капки върху нетъканият текстил след обработка 

1 – парафин, 2 – слънчогледово олио, 3 – прясно мляко, 4 – кафе, 5 – машинно масло.  
 
Характера на структурата не позволява чрез метода на напръскване наноразтвора да 

достигне до голяма част от влакната и да образува достатъчен защитен слой. Въпреки 
всичко има задържане на течности от кафе и мляко, които са с по-голямо повърхностно 
напрежение от колкото маслата. За постигане на добър ефект от нанасяне и образуване на 
филм върху по-голяма част от влакната се препоръчва да се използва друг метод за 
нанасяне – чрез пълно напояване, който значително ще оскъпи обработката. 
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След определяне ефективността от нанесеният наноразтвор пробите от материал 1 и 2 
се подлагат на пране при постоянна температура и променливо време за да се установи 
устойчвостта на полученият филм от наночастици върху влакната. Част от резултатите са 
представени на фиг. 5.  

 
1      2          3          4               5 

А 

 
1        2   3  4  5 

Б 
Фиг. 5 Снимки на капки върху материал 1 и 2 след подлагане на пробите на пране  

1 – парафин, 2 – слънчогледово олио, 3 – прясно мляко, 4 – кафе, 5 – машинно масло. 
А – проба от тъкан след четвъртата обработка на пране, Б – проба от трикотажен след 

четвъртата обработка на пране 
 

На фиг 5 са представени резултатите от изследванията сед подлагане на материалите 
на пране при температура 40 оС и времетраене 4 h. С това изследване се доказва, че 
прането на текстилните материали не разрушава повърхностният тънък филм от нано 
частици и тази обработка може успешно да се използва за дрехи. 

 
Изводи:  
От проведените експериментални изследвания за определяне възможността за 

използване на неорганичен 2 % наноразтвор на SiO2 върху различни текстилни материали 
за водо и маслоотбълскване могат да се направят следните изводи: 

1. Обработка на тъкани и плетива по метода на напръскването с 2% емулсия от 
наноразтвор на SiO2 води до добри резултати и повишава водо- и 
маслоотблъскващият ефект на пробите. 

2. Прането на текстилните материали при 40 оС в перални машини с текстилни прахове 
не оказва влияние и не разрушава защитният слой за масло и водоотблъскване. 
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Проектиране на защитни облекла за пожарникари 
 

Диана Германова-Кръстева  
 

Дефинирани са основните изисквания при проектиране на облекла за пожарникари по 
отношение на избора на материали, структура на площните изделия и конструкция на 
облеклата. Изследвани са показателите на два вида многослойни текстилни структури 
и е оценено съответствието им на БДС EN 469:2006 Защитно облекло за пожарникари. 
Изисквания за изпълнение на защитно облекло за пожарогасене. 

 
Ключови думи: проектиране, защитно облекло за пожарникари, изисквания, 

многослойни структури  
 

Design of Protective Clothing for Firefighters 
 

Diana Germanova-Krasteva  
 

Defined are the basic requirements for designing clothing for firefighters regarding materials, fabric 
structures and clothing construction. The properties of two multilayer textile structures are determined and 
their compliance to BDS EN 469:2006 Protective clothing for firefighters - Performance requirements for 
protective clothing for firefighting are assessed. 

Key words: design, protective clothing for firefighters, requirements, multilayer structures 
 

Въведение 
Професията на пожарникарите е свързана с много рискове, поради което е необходимо 

по време на работа използването на лични предпазни средства (ЛПС) като: защитно 
облекло, аспиратор, каска, ботуши, ръкавици, дихателни апарати, както и т.нар. PASS 
(Personal Alert Safety System) система за лична безопасност и предупреждение [10]. 

Значението на защитното облекло за опазване на живота и здравето на пожарникарите 
е от особена важност, което е наложило и разработването на специален стандарт, задаващ 
изисквания към качествените му показатели. В БДС EN 469:2006 са определени 
минималните нива на изискванията за изпълнение на защитното облекло, което се използва 
при пожарогасителни операции и свързаните с тях дейности [21]. Включени са общи 
изисквания към облеклото и неговата конструкция, минимални нива на показателите на 
влаганите материали, както и методи за изпитване на заложените показатели. В обхвата на 
този стандарт е и превенцията от опасности, предизвикани от случайни пръски от течни 
химични продукти и запалими течности. Не се разглеждат специалните облекла за други 
оперативни действия с голям риск, например отразяващо защитно облекло срещу 
излъчване на топлина и защита от други опасности като химични, биологични, електрически 
и радиологични опасности, за които са разработени отделни стандарти. 

За хармонизиране на законодателствата на държавите-членки в областта на ЛПС 
(Директива 89/686/ЕИО), спазване на заложените в стандартите изисквания и лоялна 
конкуренция у нас е създадена Българска асоциация на производителите, вносителите и 
търговците на лични предпазни средства. Тя обединява 14 фирми, като дейността на някои 
от тях включва проектиране и производство на защитно облекло за пожарникари, например 
Превента ООД – София, Бултекс 99 ЕООД – Пловдив и др. [7] 

Цел на изследването 
Целта е да се дефинират основни критерии при проектирането на защитно облекло за 

пожарникари; да се обобщят стандартите, на които трябва да отговарят материалите и 
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облеклата и да се изследват свойствата на две многослойни структури и съответствието им 
на заложените изисквания. 

Проектиране на защитно облекло за пожарникари 
При проектиране на защитно облекло за пожарникари се поставят изисквания по 

отношение на: 
 вида, химичния състав и свойствата на влакната; 
 вида и характеристиките на площните текстилни изделия за изработване на облеклото; 
 конструкцията на облеклото. 

Влакна 
За производство на облекла за пожарникари се използват както влакна с понижена 

горимост, така и такива, на които негоримостта е придадена чрез допълнителна 
заключителна обработка или модификация [5]. 

Чрез допълнителна обработка с флуоридни комплекси на титаний и цирконий се 
подобрява негоримостта на  вълнените материали, т. нар. Zirpro вълна [1-2]. За памучни 
влакна се прилагат методите Proban [8], Pyrovatex [16-18] и Afflamit [13]. 

Чрез обработка или модификация на класически химични влакна като полиестер, 
визкоза и др. могат да бъдат придадени свойства като трудногоримост и термозащита. 
Производителите поставят към наименованието на продукта най-често съкращението FR 
(Flame Retardant) или CS (Comfort and Safety). Примери за такива влакна са Trevira FR и 
Trevira CS [14], FR Viscose [15], Lenzing FR® [12], Danufil® CS [11] и др. 

На пазара се предлагат широк асортимент от влакна, чиито химичен състав и строеж 
предопределят ниска горимост и висока термоустойчивост. Тук следва да се отбележи, 
че способността на материала да забавя горенето и термоустойчивостта са отделни 
свойства и се оценяват по различен начин. 

Способността за забавяне на горенето се оценява чрез индекса LOI (Limiting Oxygen 
Index), показващ минималната концентрация на кислород, необходима за поддържане на 
горенето.  

Термоустойчивостта е свойство, което показва устойчивостта на материала на 
продължително температурно въздействие и се оценява чрез температурата, при която той 
не деструктира (Continuous Operating Temperature) при такова въздействие. 

Счита се, че един материал е трудногорим при стойности на LOI > 25% и е 
термоустойчив при температура на продължително въздействие в границите на 375 до 600 
F (от 190 до 315°С). 

В Табл. 1 са обобщени химичните влакна с най-широко приложение за пожарникарско 
облекло, като са дадени и показателите за оценка на горимостта и термоустойчивостта. 

Таблица 1 
Химични влакна с понижена горимост и висока термоустойчивост [6] 

Влакна LOI, % Оперативна 
температура, °С 

Търговски наименования 

m-арамидни 30 205 Nomex® (DuPont), TeijinConex®, 
TeijinConex HT® (Teijin) 

р-арамидни 25 - 28 190 Kevlar® (DuPont), Twaron® (Acordis), 
Technora® (Teijin) 

флуоркарбонови (PTFE) 95 260 Teflon® (DuPont), Toyoflon® (Toray) 
полифенилен сулфидни 
(PPS) 

34 260 Ryton® (Amoco/Successor), Procon® 
(Toyobo), Toray PPS® (Toray) 

меламинови 32 205 Basofil® (BASF) 
полифенилен 
бензобизоксазолни (PBO) 

68 288 - 315 Zylon® (Toyobo) 

полибензимидазолни (PBI) 41 250 PBI (Celanese) 
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Влакна LOI, % Оперативна 
температура, °С 

Търговски наименования 

полиимидни 38 260 P-84® (Inspec) 
карбонови прекурсори  60 200 Lastan® (Asahi) 
карбонови 45 - 55 300 - 530 Panox® (SGL Technologies), Pyron®, 

Panex 35® (Zoltek Toray), Tenax® 
(Toho Tenax) 

 
Площни текстилни материали 
Структурата на площните текстилни материали трябва да гарантира защита както от 

директното действие на огъня, така и от радиационния топлинен поток. Те трябва да 
притежават определена маса, плътност, стабилност на размерите и т.н. 

При тъканите платове това се постига чрез подходящ избор на нишки и сплитки. 
Гъвкавата структура на трикотажните платове и високата им порестост ги прави 
неподходящи за външна защита, затова те намират приложение главно за качулки под 
защитната каска, за бельо или като слой от т. нар. „сандвичова“ структура. Нетъканите 
текстилни материали имат висока обемност и ниско съпротивление на механични 
натоварвания. Те са добри изолатори на топлината и са подходящи за пълнежни материали. 

Защитните свойства се подобряват с увеличаване на дебелината на изделието, но 
повишаването й трябва да бъде до степен, която не нарушава комфорта при носене и 
свободата на движенията. 

Защитните свойства на облеклото се осигуряват главно от използваните за 
производството му площни текстилни материали и затова основните изисквания се поставят 
именно към тях.   

Към тези основни изисквания спадат [17-24]: 
 ограничено разпространение на пламък (EN 532:1995) – самостоятелно горене 

след отстраняване на пламъка ≤ 2 s и остатъчно тлеене ≤ 2 s; 
 преминаване на топлина при въздействие с пламък (БДС EN 367:1999) - HТI24 ≥ 

13 s; 
 предаване на лъчиста топлина (EN 366:1993) - коефициент на предаване на 

топлина ≤ 60%; 
 остатъчна здравина на тъканите след въздействие на лъчиста топлина  по метод 

А съгласно БДС 366:1985 (БДС EN ISO 13934-1:2013) - здравина ≥ 450 N; 
 остатъчна здравина на раздиране след въздействие на лъчиста топлина  (БДС 

EN ISO 13937-1:2002) - здравина ≥ 25 N; 
 устойчивост на топлина (БДС EN 469:2006) - материалът не трябва да се стопява, 

да капе, да се запалва или да има свиваемост ≥ 5 %; 
 водоотблъскване (БДС EN 24920:1996) - външната страна на лицевата тъкан да 

има степен на водоотблъскване ≥ 4 бала; 
 изменение на размерите (БДС EN ISO 5077:2008) ≤ 3 %; 
 проникване на течни химически продукти (БДС EN ISO 6530:2005) като NaOH, 

HCI, Н2SО4, C2H5OH - комплектът многослойно облекло да има 80 % отблъскване, 
като не се допуска проникване до най-вътрешната повърхност; 

За да се осигурят необходимите защитни свойства, пожарникарското облекло се 
изработва от два или три слоя текстилни площни материали. За лицев материал най-често 
се използват тъкани, които имат в състава си арамидни или полиимидни влакна, с или без 
мебрана (Gorе-Tex или Sympatex). Сплитката най-често е кепър 2/1, кепър 2/2, панама или 
рипс-топ, а специфичната площна маса е в границите от 180 до 300 g/m2. 

За защитно облекло за пожарникари най-често се прилагат „сандвичовите“ структури. 
Широко приложение намират следните 3 структури: 
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 трислойна монолитна структура (трикотажен плат, мембрана, лицева тъкан) – 
площните изделия са свързани чрез дишаща водонепропусклива мембрана (Фиг. 
1); 

 структура с два свободни слоя (свободна лицева тъкан и четирислойна подплата, 
състояща се от хастар, прошит с нетъкан текстил, водонепропусклива 
трудногорима мембрана и трикотажен плат) – конструкцията е много по-
функционална от първата (Фиг. 2); 

 структура с три свободни слоя (външна лицева тъкан, мембрана с трикотажен 
плат или нетъкан текстилен материал и подплата с нетъкан текстилен материал 
или тъкан със специална конструкция) – осигурява отлична изолация, 
благодарение на затворения между слоевете въздух (Фиг. 3). 

 

 
Фиг. 1 Трислойна монолитна структура 

 

 
Фиг. 2 Структура с два свободни слоя 

 

 
Фиг. 3 Структура с три свободни слоя 

 
За изработване на подплатите, самостоятелни или в състава на сандвичовите 

структури, се използват тъкани със същия състав като лицевата тъкан, но в сплитка лито и с 
по-малка площна маса (в границите от 130 до 190 g/m2). 

Мембраните са водонепропускливи и дишащи, с площна маса от 30 до 100 g/m2, която 
при комбиниране с тъкани, плетени или нетъкани изделия достига до 140 – 510 g/m2. 

Плетените платове се изработват в структури интерлок 1/1 или ластик 1/1 от Nomex® 
III, Nomex® Comfort (95% m-арамид и 5% p-арамид), памук или негови смеси (с обработка за 
негоримост), най-често с площна маса 250 g/m2. 

Конструкция на облеклото 
Защитното облекло за пожарникари трябва да гарантира защита на врата, ръцете над 

китките, краката над глезените, горната и долната част на тялото на пожарникаря, с 
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изключение на главата, ръцете до китките и краката под глезените. Съгласно БДС EN 
469:2006 то трябва да се състои от: 

 горно облекло от една част или 
 горно облекло от две части, състоящо се от полушуба и панталон, като 

полушубата покрива минимум 30 cm от панталона, или 
 серия горно и долно облекло, предвидени да се носят заедно. 

Облеклото трябва да бъде конструирано така, че във възможно най-малка степен да 
възпрепятства движенията на носещия. То трябва да бъде съвместимо с останалата 
защитна екипировка като ботуши, каска, ръкавици и дихателен апарат. Тъй като панталонът 
се носи върху ботушите, в долната част на крачолите трябва да се оформят шлицове, които 
да улесняват обуването им, или да се предвиди по-голяма прибавка за свобода. 

Яката трябва да е достатъчно висока, за да предпазва врата, и същевременно да не 
пречи за поставянето на каската. 

Облеклото трябва да позволява бързо поставяне и закрепване на дихателния апарат. В 
конструкцията на облеклото се предвиждат подплънки, които да намалят дискомфорта от 
носенето му. 

Когато се използват комплекти от многослойно облекло, отделните слоеве трябва да са 
закрепени трайно един за друг или да притежават етикет, на който ясно да е обозначено, че 
отделните изделия трябва да се ползват винаги в комплект. 

Шевовете трябва да са изпълнени така, че да влияят възможно най-малко на загубата 
на здравина и защитната пригодност на облеклото. Конците също трябва също да бъдат 
трудногорими. Шевовете на дишащите мембрани се подлепват, за да се запази 
водоупорността на облеклото. 

Твърдите аксесоари, които преминават през външния материал, не трябва да са в допир 
с най-вътрешния слой от комплекта, за да се избегне топлопредаване чрез тях. 
Затварящите системи трябва да са изпълнени така, че да отговарят на изискванията за 
защитна пригодност на облеклото. Върху циповете задължително се поставя пластрон. 
Съгласно БДС EN 469 от 2006 г. всички аксесоари към защитното облекло за пожарникари 
трябва да бъдат трудногорими. 

Облеклото трябва да има светоотразяващи елементи, съответстващи на изискванията 
на потребителя, при условие че не намаляват защитната пригодност на облеклото. 
Светоотразяващите елементи трябва да осигуряват на пожарникарското облекло видимост, 
която да отговаря на тази за облекла клас 3 според БДС EN 471:2003. Цветът и 
разположението на светоотразяващите ленти се определя от ранга на носещия облеклото. 

Краищата на ръкавите трябва да са изпълнени така, че да защитават китките на ръцете 
и да предотвратяват проникването на горящи частици. Те не трябва да затрудняват 
обличането и да позволяват носенето на защитни ръкавици. 

Облеклото трябва да бъде възможно най-леко, а постигането на изискваната защита да 
не бъде за сметка на комфорта при употреба. То трябва да позволява лесно почистване, а 
етикетите и принадлежностите - да не влошават защитната пригодност на облеклото. 

Изследване на свойствата и оценка на пригодността на многослойни структури за 
пожарникарско облекло 

Изследвани са две многослойни структури: 
I вариант: 

 лицева тъкан от Nomex Outershell Tough (75% Nomex, 23% Kevlar и 2% P140 
антистатик) и площна маса 220 g/m2; 

 двуслойна термоподплата, състояща се от: 
вътрешен слой от тъкан Nomex Outershell Tough с ланциран вътък от 
предпрежда Kevlar и площна маса 195 g/m2; 
външен слой от нетъкан текстил Sontara® (100% Kevlar) с водонепропусклива 
дишаща мембрана и площна маса 195 g/m2. 
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II вариант: 
 лицева тъкан от Nomex Outershell Tough  и площна маса 190 g/m2; 
 термоподплата с площна маса 410 g/m2, състояща се от: 

тъкан Kevlar/Viscose FR 50/50; 
нетъкан текстил от 100% Kevlar; 
мембрана – водонепропусклива, дишаща, негорима; 
трикотажен плат – интерлок от модакрилни влакна. 

В Табл. 2 са обобщени резултатите от измерванията за определяне на характеристиките 
за оценка на пригодността на материалите и системите от материали за облекло за 
пожарникари. 

Представените средни стойности са изчислени на базата на три опита.  
Таблица 2 

Характеристики за оценка на защитно облекло за пожарогасене 

Характеристика Стандарт I вариант II вариант 
Свиваемост, % 
  - по основа 
  - по вътък 

БДС EN 469:2006 
 

-0,7 
-0,7 

 
0,2 
0,6 

Продължителност на остатъчното 
запалване (с точност до цяло число), s 
   - по основа 
   - по вътък 

EN 532:1995 

 
 
0 
0 

 
 
0 
0 

Продължителност на остатъчното горене (с 
точност до цяло число), s 
   - по основа 
   - по вътък 

 
 
0 
0 

 
 
0 
0 

Долен край, достигнат от пламъка от 
вътрешната страна не не 

Падане на горящи остатъци не не 
Образуване на дупки не не 
Преминаване на топлина при въздействие с 
пламък 
   - време на покачване на температурата  
   с 12°С – HTI12 
   - време на покачване на температурата  
   с 24°С – HTI24 
   - HTI12 - HTI24 

БДС EN 367:1999 

 
 

13 
 

19 
 
6 

 
 

13 
 

17 
 
4 

Предаване на лъчиста топлина 
   - плътност на топлинния поток q0, kW/m2 
   - предаден поток qе, kW/m2 
   - коефициент на предаване TF, % 
   - време за пресичане на температурната  
   крива с кривата от ниво 1 (праг на болка) 
   - време за пресичане на температурната  
   крива с кривата от ниво 2 (праг на  
   изгаряне II степен) 
   - време, необходимо на предавания поток  
   да достигне 2,5 kW/m2 

EN 366:1993 

 
40,01 
16,0 
39,0 
21 
 

28 
 
 

11 

 
39,98 
15,6 
38,9 
23 
 

29 
 
 

10 

Максимална здравина до скъсване след 
въздействие с лъчиста топлина, daN 
   по основа 
   по вътък 

 
БДС EN ISO 
13934-1:2013 

 

 
 

119,5 
121,5 

 
 

109,4 
115,8 



Дизайн и технологии за облекло и текстил 261

Характеристика Стандарт I вариант II вариант 
Удължение до скъсване след въздействие с 
лъчиста топлина, % 
   по основа 
   по вътък 

 
БДС EN ISO 
13934-1:2013 

 
 

14,8 
10,7 

 
 

15,33 
10,10 

Здравина на раздиране след въздействие с 
лъчиста топлина, N 
   в надлъжно направление 
   в напречно направление 

БДС EN ISO 
13937-1:2002 

 
 

88,58 
65,86 

 
 

89,94 
70,02 

Устойчивост на повърхностно омокряне на 
тъкани (чрез напръскване) 

БДС EN 
24920:1996 4* 5* 

Изменение на размерите при пране и 
сушене 
   в надлъжно направление 
   в напречно направление 

БДС EN ISO 
5077:2008 

 
 

-0,3 
-0,3 

 
 

-0,3 
-2 

Устойчивост срещу преминаване на 
течности (минерален терпентин) 
   коефициент на проникване IP, % 
   коефициент на отблъскване IR, % 

БДС EN ISO 
6530:2005 

 
 
0 
0 

 
 

94,4 
89,3 

* Бал 4 = никакво омокряне, освен малки капчици, проникнали в повърхността на напръскване 
* Бал 5 = никакво омокряне, отсъствие на капчици в повърхността на напръскване  
 

От двата варианта многослойни структури са проектирани и изработени облекла, които 
са изпитани с помощта на Thermo-Man® на DuPont™ [25]. Облеклата са подложени на 
открит пламък, подаван от 12 газови горелки, в продължение на 8 s. Върху манекена на 
човешката фигура са разположени 122 сензора за топлина, които позволят обективна 
оценка на защитния ефект на проектираното облекло. 

Резултатите от изследването показват, че областите с изгаряния II степен са 6% за I 
вариант и 11% - за II вариант, а тези III степен – 6% за I вариант и 9% - за II вариант. При 
анализа на резултатите трябва да се има предвид, че изгарянията III степен са в областта 
на главата, която е незащитена зона и при двата варианта. 

Зоните на поражение са представени на Фиг. 4. 
 

 а    б 
Фиг. 4 Области с изгаряния (а – I вариант, б – II вариант) 

Изгаряния II степен 

Изгаряния III степен 
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Софтуерът на уреда дава възможност за изчисляване на вероятността за оцеляване при 
използване на защитното облекло, като се отчитат възрастовите особености. На Фиг. 5 са 
представени изчислените вероятности за I вариант и II вариант комбинирани структури. 

 

 
Фиг. 5 Вероятност за оцеляване при използване на защитно облекло 

 
Анализът на получените резултати показва, че и двата изследвани варианта отговарят 

на изискванията на БДС EN 469:2006.  
В случаите на оценка на ефективността на площно текстилно изделие или облекло за 

защита от директно въздействие на пламък и радиационен топлинен поток като критерий се 
използва нараняването на човешкото тяло. Степента на изгаряне се определя както от 
температурата на нагряване на кожата (за опасна граница се счита температура над 45°С), 
така и от продължителността на въздействието. При топлинно въздействие, водещо до 
повишаване на температурата на кожата до 55°С, и продължителност 20 s, се получава 
изгаряне I степен. При същата температура с повишаване на продължителността на  
въздействието се достига до изгаряния II или III степен (II степен изгаряне се получава при 
достигане на общо топлинно въздействие върху кожата 2 cal/cm2). Данните показват, че по 
време на пожарогасене топлинният поток може да достигне 100 cal/(cm2.s). 

Отчитайки гореспоменатите съображения, за изработване на пожарникарското облекло 
(Фиг. 6) е използван I вариант. 

 
Фиг. 6 Техническа рисунка на защитно облекло за пожарникари (полушуба и панталон) 
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Комплектът включва полушуба и панталон с подвижна, двуслойна подплата. 
Полушубата е в прав силует и без конструктивни срязвания. Яката е висока. Ръкавът е 

двушевен. На раменете на шубата има усилващи елементи. Закопчаването е отпред, с цип, 
покрит с два пластрона. Ръкавите на подплатата са с ластичен маншет. При всички отвори 
на полушубата са вложени мембрани. Джобовете са: един горен, външен, с капак (за 
радиостанция) и два долни, прорязани с капак. Полушубата е със светоотразяващи ленти, 
отговарящи на облекло клас 3. 

Панталонът е с прави крачоли, широк колан с ластик и презрамки. На коленете са 
поставени усилващи елементи. Закопчаването е отпред, с цип, покрит с пластрон. При 
всички отвори на панталона са вложени мембрани. Панталонът е със светоотразяващи 
ленти, отговарящи на облекло клас 3. 

Анализ на резултатите 
Анализът на получените резултати позволява да се направят следните изводи: 
1. За изработването на текстилни площни изделия, предназначени за пожарникарски 

облекла, се използват влакна с ниска горимост и високи термозащитни свойства. 
Тези свойства могат да се дължат както на природата и химичния строеж на 
полимера, така и на допълнително проведена обработка за негоримост.  

2. При производство на защитно облекло за пожарникари се използват многослойни 
текстилни структури, известни като „сандвичови” структури. Те включват различни 
комбинации от тъкàни, плетени и нетъкани площни изделия, вкл. и мембрани, което 
позволява пълноценно използване на специфичните характеристики на всяко 
отделно изделие. Сандвичовите структури са подходящи и поради наличието на 
въздушни обеми между отделните слоеве, които служат за допълнителна изолация 
от топлинните въздействия. 

3. Комбинацията от текстилни структури и конструкцията на пожарникарското облекло 
трябва да осигуряват защита на човешкото тяло, без да нарушават комфорта му. 
Защитните свойства и изискванията за осигуряване на оптимална защита са 
регламентирани в европейските стандарти и спазването им е строго контролирано. 

4. В резултат на направените проучвания са избрани две комбинации от текстилни 
площни изделия и са проведени изследвания за оценка на техните защитни свойства 
в съответствие с БДС EN 469:2006, както и изпитване с Thermo-Man®, което не е 
задължително. Сравнителният анализ позволи да бъде определена по-добрата 
комбинация, а именно I вариант, който е изработен от лицев плат с по-висока площна 
маса и съдържа по-висок процент Nomex®. 

5. Във фирма „Превента“ ООД – гр. София, е проектирано облекло, отговарящо на 
изискванията на БДС EN ISO 13688:2013 и БДС EN 469:2006. 

Заключение 
Пожарникарската професия е високорискова и изисква специално защитно облекло. 

Качествените изисквания и нормите, на които то трябва да отговаря са стандартизирани в 
българското и европейското законодателство и се спазват стриктно, за да се гарантира 
живота и здравето на пожарникарите. 

Проектираното от фирма „Превента“ ООД облекло вече се произвежда от фирма 
„Веселин Стоичков – Веско“ ЕТ и е сертифицирано в лабораториите на DuPont. 

  
Авторът изказва благодарност на фирма „Превента“ ООД в лицето на маг. инж. 

Татяна Влашева и управителя маг. инж. Бойка Стоичкова. 
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Анализ на научните решения и добри практики в шевното производство

Динка Господинова

Представени  са  научни  решения  и  добри  практики  прилагани  за  подобряване  на
организацията  на  шевното  производство.  Анализирани  са  разработените  програмни
алгоритми,  компютърни,  евристични  и  симулационни  методи  за  балансиране  на
поточните линии. Направен е анализ на пригодността им и постигнатите резултати. 

Ключови  думи:  организация,  шевно  производство,  симулационно  моделиране,
балансиране

Analysis of Scientific Decisions аnd Good Practices in the Sewing Production

Dinka Gospodinova

Scientific  decisions  and  good practices  applied  to improve the organization  of  the sewing
industry are presented.  The developed program algorithms, computer,  heuristic and simulation
methods for balancing of assembly line are analyzed. Analysis of their suitability and performance
results are made.

Key words: organization, sewing production, simulation model, balancing

Въведение
Шевното  производство  е  подчинено  на  модата.  Модните  тенденции  се  променят

непрекъснато,  което  води  до  необходимост  от  честа  смяна  на  номенклатурата  и
пренастройка на процесите.  Добрата организация и синхронизирана работа на поточната
линия са ключът към повишаване на ефективността на работа. 

Балансирането  на  поточните  линии  е  свързано  с  регулирането  на  времето  на
изпълнение на производствените процеси по работните места. Развитието на концепцията
за балансиране на поточната линия (Assembly Line Balancing - ALB) спомага за повишаване
на ефективността, иновативността и гъвкавостта на производствените системи. Основната
цел е да се произведат продукти в най-кратки срокове, използвайки минимални средства,
отговарящи  на  изискванията  на  пазара  както  по  количество,  така  и  по  качество  [13].
Постигането на тази цел е сложна задача,  поради което в последните години се търсят
съвременни подходи за намиране на оптимални решения. 

За вземане на стратегически решения се използват широка гама от евристични методи
като:  позиционен  метод  за  ранжиране  на  операцията  спрямо  тежестта  й,  динамично
програмен  алгоритъм, методи на Килбридж и Уестър, Муди Янг, матрица на Хофмън  и
базирани  на  мета-евристиката  методи  като  Генетичен  алгоритъм,  Табу  търсене,
Оптимизация на мравуняк и др. [25]

През последните години, освен евристичните методи, в шевното производство все по-
широко приложение намира компютърната симулация. Този метод е един от най-динамично
развиващите  се  методи  за  моделиране  на  обекти  и  процеси  [16,  19].  С  помощта  на
симулационен  модел  е  възможно  да  се  направи  абстрактно  описание  на  изследваната
производствена система. За създаването на моделите,  предназначени за организация на
производствените  системи,  се  използват  различни  симулационни  продукти  като  Arena,
Еnterprise Dynimics, Witness, ProModel и др. С помощта им се извършва задълбочен анализ
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на  поведението  на  производствените  системи,  определят  се  проблемни  зони  и  се
намаляване на времето на производствения цикъл [2].

Цел на изследването
Целта на настоящото изследване  е да се направи анализ на научните решения и добри

практики в шевното производство.

Балансиране на поточните линии
Според Jay и Barry балансирането е техника, чрез която производствените операции се

разпределят  между  работниците  с  цел  свеждане  до  минимум  забавянията  при
изпълнението  им  [20].  При  балансиране  на  поточната  линия  и  провеждане  на
изследванията, авторите в областта спазват основни важни правила [6, 21].

• Връщане на детайли назад в поточна линия е забранено; 
• Групират се операции от един и същи вид; 
• Общото време за изпълнение на всяка организационна операция е близо или кратно

на такта;
• Групират се операции, които се изпълняват на един вид машини;
• Работниците се групират по работните места в зависимост от квалификационните им

умения.

При  балансиране  на  поточната  линия  съществуват  две  важни  условия,  които  са
разгледани обстойно в статията на Andrew [6, 21]:

• Приоритетни  ограничения –  ограничения,  породени  от  технологичната
последователност  за  изработване  на  изделието,  които  показват,  че  определени
операции  не  могат  да  бъдат  изпълнени,  докато  други,  наречени  приоритетни,  не
бъдат завършени;

• Времеви ограничения – ограничения, свързани с разликите във времетраенето на
отделните операции в производствения цикъл, което води до времеви отклонения
след обединяването им по работни места.

През 20-те години на IX вeк  Henry Ford създава концепцията за поточните линии. Той
предлага  решаването  на  оптимизационна  задача  с  голямо промишлено  значение,  чиято
основна цел е намаляване на производствените разходи. По-късно, през 1954 г., с проблемa
се  занимава  Bryton [7].  В  своето  изследване  той  приема броят  на  работните  места  за
константа, а времето за изпълнение на операциите – за равно на всички работни места.
Първата статия за балансиране на поточните линии е публикувана през 1955 г. от Salveson
[29]. Той разработва целочислен програмен модел, насочен основно към проблема, свързан
с местоположението на работните места и начина на разпределение на задачите.

В следващите изследвания се разширяват насоките, в които се разглежда проблемът.
При балансиране  и  синхронизиране  на  поточната  линия от  значение  е  както  начина  на
разположение на работните места, така и вида на транспортните средства. Предлагат се
интегрирани решения като U-образни линии или успоредно разположени работни места [29].

Съвременни  автори  като  Scholl и  Becker обединяват  задачите,  свързани  с
балансирането  на  поточни  линии  (Assembly  Line  Balancing  Problem)  в  две  групи  –
еднокритериална (SALBP – Simply Assembly Line Problems) и многокритериална (GALBP -
General Assembly Line Problems) оптимизация [23]. По-късно, през 2008 г.,  Tasan и  Tunali
класифицират задачите, свързани с балансирането на поточните линии спрямо избраните
за оптимизиране целеви функции [26]:

• ALBP I – намаляване на броя на работните места за определен период от време;
• ALBP II – намаляване на производствения цикъл за определен брой работни места;
• ALBP III – увеличаване на натоварването за определен брой работни места;
• ALBP  IV  –  увеличаване  на  производството  чрез  организиране  на  задачите  по

работните места;
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• ALBP V – обединяват целите на ALBP III и ALBP IV.

За  решаване  на  проблемите  при  балансиране  на  поточните  линии  са  разработени
следните методи:

• Евристичен метод за ранжиране на операциите спрямо тежестта на процесите,
разработен от  Helgeson ve Birnie [12].  Този метод се основава на приоритетните
ограничения.  Определя се тежестта на производствените операции.  Операцията с
най-голяма тежест се възлага на първото работно място,  останалите операции се
възлагат по работните места спрямо първата.

• Компютърен  метод  COMSOAL  (Computer  Method  of  Sequencing  Operations  for
Assembly  Lines),  разработен  от   Arcus  [3].  Компютърният  метод  се  използва  за
синхронизация на операциите на поточните линии. Авторът го прилага за решаването
на математическите  процедури за  моделиране на сложни проблеми.  COMSOAL е
универсален  метод  за  решаване  на  производствени  задачи,  базиран  на  метода
Монте Карло.

• Динамично програмен алгоритъм (DPA). Създаден през 1989 г. от Bard. Използва
се за решаване на ALB проблемите чрез паралелно разположени работни станции.
Този алгоритъм отчита връзката между минимален брой необходими работни места и
непродуктивно време [3].  През 2002 г.  алгоритъмът е усъвършенстван от  Nicosiа.
Основната  му цел е да се сведат до минимум производствените средства. Авторът
подробно изучава проблема, възникващ при изпълнение на операции с определена
последователност на неидентични работни места [18]. 

• Генетичен алгоритъм (Genetic Algorithm), разработен от Holland  през 1975 г. [12]. С
еволюцията на изчислителната техника методът GA получава широко приложение и
се прилага успешно в много изследователски области. Авторите прилагат успешно
генетичния алгоритъм за решаване на проблемите в шевното производството. През
2005 г. Wong и колектив използват генетичния алгоритъм за решаване на въпросите,
свързани с  оптимизацията  на ръчните  процеси в  шевното  производство.  Основен
недостатък на GA е липсата на специфична информация и се работи усилено за
подобряването му [27].

Симулационно моделиране
Schriber определя симулацията  като „моделиране на процес,  при който  се имитират

събитията,  които  се  извършват  в  реална  система,  в  определен  момент  от  време”  [24].
Разработени са сравнително малко симулационни модели, при това с ограничен и тясно
специализиран  обхват.  Първоначално  за  разработване  на  моделите  е  използван  GPSS
(Processor General Purpose Simulation System) [30], който датира от 1959 г. и до края да 90-те
години. Системата намира широко приложение в много производствени сектори. 

Livingston и Sommerfeld  разработват модел на шевно предприятие за производство на
дамско  и  мъжко  облекло,  като  е  използват  програмният  език.  Авторите  определят
натоварването  на  работниците  и  машините,  незавършеното  производство  и  нивото  на
запасите.  Rosser разработва  дискретен  симулационен  модел  на  шевно  предприятие  за
производството  на  панталони,  с  помощта  на  който  се  следят  оперативно  ключови
показатели като производителност, брой работни места, равнища на запаси, престои и др.
[17].

Wang и Ziemke разработват симулационен модел на модулна производствена система в
шевно предприятие, при която движение на детайлите се осъществява според принципите
на  системата  на  Toyota.  Детайлите  в  поточната  линия  винаги  се  движат  напред,  а
работниците  първоначално  напред  с  детайла,  а  впоследствие  назад  за  допълнителна
работа или за нов детайл. Авторите  установяват,  че производствената система показва
висока производителност, въпреки че времето на изработка на всяко работно място варира
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значително. Те доказват, че след определено време работниците формират свои собствени
модели на работа [26].

Kitaw и колектив разработват симулационен модел, с помощта на който разработват
различни  сценарии  на  реален  производствен  процес  за  изработване  на  поло  блуза,
идентифицират  тесните  места  и  подобряват  характеристиките  на  производствената
система. Моделът е разработен с помощта на софтуерния продукт SIMUL8. Операционните
времена се определени чрез хронометриране. За определяне на законите за разпределение
за всяка операция са използван продуктът Arena Input Analyzer. Установено е състоянието
на дисбаланс в производствената система, както и нуждата от допълнителни работни места
за повишаване на производителността [15].

Dai  и Chen разглеждат основния проблем за постигане на балансирана поточна линия в
шевното  производство  -  различен  темп  на  работа  на  всяко  работно  място.  Авторите
групират технологичните операции в общ каталог, като отчитат характерните изисквания за
групиране  на  работните  операции.  Избира  се  първата  операция  от  технологичната
последователност за изработване на изделието и се търси  друга, подходяща за групиране,
като се отчита стойността на такта на поточната линия и машините, на които се извършват
операциите [8].

Güner  и колектив  извършват сравнителен анализ на петте метода - за ранжиране на
операциите  спрямо  най-дългото  операционно  време,  най-късото  операционно  време,
тежестта на процеса, най-много последващи операции, най-малко последващи операции. Те
установяват, че ефекта, който се постига с прилагането им при производство на Т-шърт, е
еднакъв.  Те  предлагат  подобрен  метод,  при  който  се  добавят  паралелно  разположени
работни места и по този начин постигат по-висока ефективност от определената до момента
[9].

Кръстева и Господинова са  разработили  симулационен  модел  за  производство  на
дамска  права  пола.  Производствените  операции  са  групирани  по  работни  места  в
съответствие  с  технологичната  последователност  за  нейното  изработване  и
нормовремената на операциите. Създаден е алгоритъм за моделиране на шевните процеси,
като  е  използвана  симулационната  програма SimCad Pro.  Симулационните  резултати  са
анализирани  по  отношение  на  ефективност  на  процесите  и  натовареност  на  работните
места [1]. 

Eryuruk   и колектив  изследват  две  евристични техники  за  балансиране  на поточна
линия,  известни  като  „Ранжиране  на  операциите  спрямо  тежестта  на  процеса”  и
„Вероятностна  техника  за  балансиране  на  линии”.  Те  ги  прилагат  за  решаване  на
проблемите при двумоделна поточна линия. Сравнена е ефективността на двете техники,
като по-добри резултати се постигат при прилагането на метода „Ранжиране на операциите
спрямо тежестта на процеса” [10]. 

Bahadir се фокусира върху разработването на симулационен модел за производството
на  панталон.  Използван  е  софтуерът  Enterprise  Dynamics.  Провеждат  задълбочени
изследвания  върху  работата  на  работниците  и  времето  на  производствения  цикъл.  За
оценка на закона за разпределение използват различни проверки на статистически хипотези
като χ2 критерия на Pearson, на Kolmogorov–Smirnov и  и Anderson-Darling. Основната цел на
разработката  е  да  се  премахнат  тесните  места  и  да  се  балансира  производствената
система.  Разработват  се  възможни  сценарии,  и  чрез  прилагането  на  what-if  анализи  се
повишава ефективността на производствената система [9].

Atan се фокусира върху времето на производствения цикъл. Той моделира и симулира
производствена  система  за  производството  на  Т-шърт  с  къс  ръкав,  като  използва
софтуерния продукт ProModel. Моделът се състои от четири вида елементи: работни места,
обработвани детайли,  генератор  (пусково  устройство)  на детайли и обработващи възли.
Почти през цялото време обработваните детайли са в процес на изчакване. За балансиране
на  поточната  линия  са  добавени  работници,  там  където  има  претоварне  на  работните
места. По този начин количеството на произведените изделия се увеличава, а времето на
производствения цикъл намалява [4].
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Kalaoglu и Sarican също разглеждат производствена система, изградена на модулен
принцип  [14].  Разработват  модел  на  шевна  фирма,  която  разполага  с  ограничен  брой
квалифицирани работници. Операциите, които се извършват на един и същ тип машини, са
комбинирани по работни места,  подредени в  U-образна линия.  Авторите  прилагат  трите
принципи на движение – Метод „Гонене на зайчето”, Метод на свързаните клетки и Метод на
споделените  клетки.  Анализирано  е  влиянието  на  промяната  в  броя  на  работниците  от
гледна точка на натоварване на работниците и машините, пропускателно време, дължина на
производствения цикъл и средно ниво на производствените задели. Oт трите принципа на
движение най-подходящ се оказва „заешката гонитба”.

Güner и колектив разработват пет алтернативни модела, които се различават по броя
на работниците за всяка операция. Групират операциите по работни места и разпределят по
различни  начини  операциите  по  работни  места.  Операциите,  които  не  са  достатъчно
натоварени, се реорганизират или се премахват работници. Моделите са оценени според
производителността и степента на натоварване на работните места. Моделът е приложен и
за  модулна  производствена  система.  Получените  резултати  са  много  по-добри  по
отношение на производителност [11].

През  2004  г.  полският  професор  Zieliński,  съвместно  с  Czacherska,  разботват
симулационен  модел  за  оптимизиране  на  работата  на  шевния  отдел.  Проектът  за
организиране на шевния участък е разработен в съответствие с критерия за свеждане до
минимум на загубата на време. За разработване на модела е използвана методологията,
предложена  от  Więźlak   и  Szmelter  през  60-те  години  на  XX  век.  Параметрите,  които
разглеждат  са:  ритъм,  брой  работни  места,  максимален  брой  паралелно  разположени
работни места,  средна ефективност на работното място,  относително време на загуби и
синхронизация на бригадата [29]. След като анализират ефективността на организацията на
бригадата,  установяват,  че  при  понижаване  на  ефективността  на  работа,  ритъмът  се
увеличава. При по-малък ритъм на работа се постига по-добра синхронизация на работата в
екип. 

Заключение
Въз  основа  на  направеното  литературно  проучване  могат  да  се  направят  следните

изводи:
• За ефективно синхронизиране на операциите в шевното производство, приложение

намират  алгоритмични,  евристични  и  симулационни  методи.  С  помощта  им  са
решени важни въпроси, отнасящи се до ефективността на производството. Като най-
подходящ от методите може да се посочи симулационният.

• Успешно  се  прилагат  различни  методи  за  балансиране  на  поточните  линии  чрез
ранжиране  на  операциите  спрямо  най-дългото  операционно  време,  най-късото
операционно  време,  тежестта  на  процеса,  най-много  последващи  операции,  най-
малко последващи операции.

• Изследователите  прилагат  успешно  генетичния  алгоритъм  за  решаване  на
проблемите, свързани с оптимизацията на ръчните процеси в шевното производство.
Същественият недостатък на този подход е липсата на специфична информация за
това производство и много автори работят усилено за подобряването му.

• Методът,  с  най-широко  приложение  за  решаване  на  проблемите  в  шевното
производство,  е  симулационният.  Разработени  са  модели  за  тениски,  поло-блузи,
якета,  мъжки панталони,  които  изследват  ефективността и производителността  на
производствените системи.
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Възможности на машинното бродиране за създаване на дизайнерски 
интерпретации 

 
Даниела Софронова 

 
Абстракт: В настоящия доклад е направен обзор върху възможностите на 

съвременните бродировъчни автомати за получаване на дизайнерски интерпретации на 
бродерии върху различни по вид площни текстилни материали и по-специално върху 
такива за производство на облекло. Проучени са основните видове бодове, използвани в 
далечното минало и е установено, че намират приложение и днес, и са заложени в 
софтуерните продукти за изграждане на бродировъчни програми. 

 
Ключови думи: дизайн, бродерия, бод сатен. 

 
Possibilities for Making Design Interpretations and Solutions in Machine 

Embroidery  
 

Daniela Sofronova 
 
Abstract: This report gives an overview on the possibilities of modern embroidery machines to 

obtain designer interpretations of embroideries on different types of textiles and in particular on 
such for clothing manufacturing. The main types of stitches enclosed in the past are studied and 
was found that they are used in the modern designs of embroidery also. 

 
Key words: design, embroidery, satin stitch. 

 
Въведение 
Бродирането може да се определи като вид изкуство за едноцветно и/или многоцветно 

декориране на площно текстилно изделие посредством конци и/или други нишковидни 
материали. Целта на бродерията е внасяне на допълнително украшение върху облекло, 
аксесоари, кърпи, спално бельо, завеси, покривки и други видове текстилни продукти, или за 
реклама. Много често тя служи за оформяне на лога, изписване на събития (конференции, 
семинари, симпозиуми), послания в различни аспекти към околните и т.н. 

В началото на миналия век създаването на бродерията е било само ръчно, но с 
навлизането на индустриалната революция машинната бродерия измества ръчното 
бродиране. Ето защо бродирането понастоящем може да се дефинира и като по-
усъвършенстван процес на шиене. От 1980 г., когато е създадена първата компютърна 
графика на бродерия на миникомпютър от Welcom, до днес би могло да се каже, че 
развитието на тази група машини е достигнало до едно високо технологично ниво. 
Съвременните бродировъчни автомати, освен че са напълно автоматизирани, се 
характеризират и с голям брой шевни глави (до 50) като всяка една от тях работи с до 18 
игли. Освен това могат да се използват и други, различни по вид допълнителни материали, 
при което се постига огромно разнообразие както в структурно, така и в дименсионално 
отношение.  

Дизайнът на бродерията може да бъде вдъхновен от различни източници, като 
например природата (мотиви от растения, животни, хора), културата на дадена страна, 
архитектурата, геометрични фигури, анимационни филми, детски рисунки, картини и много 
др. 

Целта на настоящия доклад е да се направи обзор върху техниките за получаване на 
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бродериите посредством най-новите достижения на съвременните бродировъчни автомати 
и как успешно те могат да бъдат приложени за внасяне на уникалност и неповторимост в 
дизайна на различни по вид текстилни продукти, включително и за облекло. 

 
Видове машинна бродерия 
Един от най-древните и често използвани бодове е бодът сатен, за който е характерно, 

че може да бъде разположен успоредно един до друг или под някакъв радиус, като идеята е 
да се получи пълно закриване на основния материал на лицевата и опаковата страна.  

 

   
а) къси и дълги бодове б) бодове сатен, 

имитиращи тъкан 
в) бодове, имитиращи 

подреждането на тухли 

Фиг. 1 Основни видове бодове, използвани в миналото за бродиране 
От направеното проучване е установено, че в далечното минало основните видове 

бодове, използвани за бродиране, произлизат от бода сатен, и са:  

 къси и дълги бодове – за тях е характерно, че се редуват, при което дългите бодове 
навлизат в пространството отляво на късите бодове (фиг. 1 а). Чрез припокриване 
на бодовете на различни дължини и цветове се получава деликатен оттенъчен 
ефект. Направлението на този вид бод е изключително важно за постигане на 
желания ефект и неговата дължина варира от  за най-късите бодове, от 

 за средните и от   или повече за дългите;  

 бодове сатен, имитиращи тъкан (encroaching) – видът им наподобява тъкан и по 
своята същност представляват слоеве от близко разположени прави бодови редове 
(фиг. 1 б). Опъването на нишката е по-малко, придавайки обемен и лъскав ефект. 
Има различни подходи за запълване с този вид бод. Първият е запълване на обекта 
с единичен малък бод, а вторият с разделяне на пространството на няколко части и 
запълване с определен брой къси бодове. Понякога големината на бода е еднакъв, 
а в други случаи не е, за разлика от бодовете сатен, които са напълно еднакви по 
големина и успоредно разположени едни до други;  

 бодове, имитиращи подреждането на тухли (brick) - направлението на бодовете 
може да бъде вертикално, хоризонтално, диагонално под ъгъл  или 
мултиаксиално (фиг. 1 в).  

Понастоящем ръчната бродерия не се използва в текстилната индустрия. Тя е напълно 
заменена от машинната, заради високата производителност при постоянно поддържане на 
високо качество и голямо разнообразие от мотиви. Освен класическата машинна бродерия, 
която се получава в резултат на определено подреждане на различни по вид бодови редове 
чрез преплитане на горен и долен конец, съвременните бродировъчни автомати позволяват 
използване на специфични допълнителни материали. По този начин се създават бродерии с 
уникални и неповторими дизайни. Наименоването на този вид бродерии би могло да се 
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направи съгласно предадения краен визуален ефект след бродиране и извършените 
заключителни обработки. Доставянето на едната група от допълнителните материали се 
осъществява посредством специално конструирани приспособления, които се монтират в 
края на бродировъчната глава (виж фиг. 2). 

      
         а)       б)     в) 
Фиг. 2 Конструкция на бродировъчните автомати 

а) конструкция на бродировъчната глава, б) допълнително приспособление за 
водене на ленти на фирма ZSK, Германия  в) допълнително приспособление за 

водене на ленти и шнурове на японско-китайската фирма Tajima 
 
Класифицирането на дизайните на бродерия е направено по следните критерии: 

 Бродерии, получавани посредством пришиване на ленти и шнурове: 
 Бродерия чрез пришиване на шнурове – обикновено те се пришиват по централната 

осева линия – фиг. 3 а; 
 Бродерия чрез пришиване на шнурове с плюшена повърхност – фиг. 3 б и в; 
 Бродерия чрез пришиване на ленти - лентите се фиксират чрез бодове по 

централната им осева линия. Максималната широчина на лентите е от  , а 
дебелината им варира от . За лентите с различни размери се използват 
различни доставящи приспособления. Дизайнът не трябва да съдържа твърде 
много ъгли или остри ръбове, защото движението на лентата и нейното огъване са 
ограничени от конструкцията на устройството. Ето защо обикновено се използват 
дизайни с гладки криви линии. Вместо обикновени ленти могат да се използват и 
ленти със завласена повърхност (фиг. 3 г). При пришиването на лентите в краищата 
им се получава разновидност на разглежданата бродерия (фиг. 3 д); 

 Кубична бродерия – тук също се използват ленти, усукващи се еднократно всеки път 
след пробождане на игла – фиг. 3 ж; 

 Бродерия чрез пришиване на ленти с голяма широчина – фиг. 3 з; 
 Бродерия чрез пришиване на ленти, но със скрити шевове – този вид бродерия е 

алтернатива на бродериите с шнурове, но бодовете за присъединяването им към 
основния плат остават скрити, фиг. 3 и; 

 Заключена бродерия, получавана от лента – тук също се използват ленти, но те се 
обвиват с конец преди пришиването им, фиг. 3 й; 

 Бродерия с лента с набор – за получаване на този вид бродерия направляващото 
устройство за лентите извършва постъпателно движение нагоре и надолу като по 
този начин лентата се фиксира към плата само, когато тя е в контакт с него. 
Получава се прегъната лента като линиите на дизайна при такава бродерия не бива 
да прекръстосват много пъти, защото дебелината на лентите ще повлияе върху 
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правилното им позициониране в момента на пробождането на иглата, фиг. 3 к. 

 Бродерии, получавани чрез използването на конци с висока линейна плътност – 
по този начин се получава тримерен ефект на дизайна, фиг. 4 а. Дебелината на 
конците може да достигне до 200-300 дение. Следователно иглите трябва да бъдат с 
по-голямо ухо като е препоръчително също дизайнът да бъде изграден с бодове с 
малка гъстина. Този вид бродерия е подходяща за вълнени платове, тъй като ефектът 
на бродерията ще изпъкне в по-голяма степен в сравнение с другите техники, 
използващи конци с дебелина 120 дение; 

 Бродерии, получавани чрез използването на метални нишки – характерно за тези 
нишки е, че са меки и плоски, поради което се късат лесно. За целта е разработено 
специално устройство с видоизменена конструкция, изградена от ротационна плоча и 
стоманена еластична пружина за направляване на движението на нишките. 
Използването на този вид нишки придава на бродерията блясък, благодарение на 
отразяването на светлина от повърхността им, фиг. 4 б.  

 
      а)            б)             в)              г) 

 
      д)    е)                                ж) 

 
з)   и)   й)                 к) 

Фиг. 3 Примери за видове бродерии, получавани чрез прилагане на различни 
техники за пришиване на ленти и шнурове, [4] 

 
 Бродерии, получавани от пайети и скъпоценни камъни: 

 LOCHROSE – фиг. 4 в; 
 Бродерия със скъпоценни камъни – фиг. 4 г; 
 Бродерия с пайети - пайетите изискват инсталиране на допълнително 

устройство към бродировъчния автомат, чрез който се осъществява изрязване на 
единични пайети автоматично от лента. След това те се фиксират индивидуално чрез 
ленти (обикновено транспаранти) или конци (PE) съгласно предварително избрана 
последователност, разстояние едно от друго и мотив върху плата, фиг. 4 д. На фиг. 4 е 
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и ж са представени видовете бодови редове, използвани при разглеждания вид 
бродерия. Пайетите се изработват от РVC и имат различна форма, като например 
окръжност, диамант, или цветоподобна форма и др. с големината от . 

 Набръчкана бродерия – този ефект се получава чрез използване на подлепващи, 
свиващи се при топлинна обработка. Най-подходящи са синтетичните платове като 
полиестерните, полиамидните и изкуствените коприни – фиг. 4 з; 

 Бродерии чрез тъфтинг – в този случай се използват специални игли за тъфтинг, 
посредством кукичките им влакната от кадифен плат се издърпват навън, фиг. 4 и, 
като резултат се получава мека и приятна на допир бродерия; 

 Бродерии с отвори – това е техника, при която се използва пробивно устройство и се 
получават малки отвори в плата, които след това се обвиват с конци в бод сатен, фиг. 
4 й. По този начин не само се добавят бодове върху плата, но също така се създават 
и отвори, чиито форма и размери зависят от наличните на пробивното устройство, 
като най-често се използват такива с кръгообразна форма.  

 
а)   б)   в)   г) 

 
д)    е)    ж) 

 
з)    и)    й) 

Фиг. 4 Примери за други видове бродерии чрез прилагане на различни техники 
 

 Тримерна бродерия: 

 3D бродерия чрез използване на поддържащи материали – получава се тримерен и 
„твърд“ ефект чрез добавяне на поддържащ материал от етилен-винил ацетатен 
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кополимер върху плата, който след това се увива от конци. Дебелите и твърди 
материали правят процеса на бродиране труден за реализиране. За тази цел се 
използват игли с по-голяма здравина, като например такива, изработени от титан. 
Освен това гъстината трябва да бъде достатъчна, за да покрие напълно 
поддържащия материал, фиг. 5 а; 

 3D бродерия, получена чрез използването на разтваряща се пяна – като 
поддържащ материал най-често се използва полистеренова пяна за формиране на 
бродерията, фиг. 5 б. Чрез нея се постига тримерен ефект на примките, които 
оставят да стоят над повърхността след разтваряне на пяната, като височината на 
примките се определя от дебелината й. За постигане на ефективно отмиване на 
пяната, гъстината не трябва да е много голяма, за да може детергентите да се 
отмият напълно.  

 Бродерия със стърчащи конци – процесът и видът на използваните материали са 
подобни на първия вариант за тримерна бродерия, фиг. 5 в. Поддържащият 
материал също се отстранява след бродиране и конците остават над повърхността 
на плата; 

 
        а)                   б)               в) 

Фиг. 5 Примери за тримерни бродерии чрез използване на различни по вид 
поддържащи материали 

 
 Бродерия с аплике – чрез тази технология може да се постигне също тримерен 

ефект посредством поставяне на допълнителен плат върху повърхността на лицевия: 
 Обикновено или стандартно аплике - изрязани мотиви се поставят в предварително 

очертан контур, след което се изработват присъединяващи бодове, най-чест в 
бодове сатен и/или запълващите бодове; 

 Аплике с лазерно рязане - не е необходимо предварителна подготовка на мотивите, 
т.е. допълнителният плат се поставя директно върху основния, след което 
изрязването на излишния плат се осъществява посредством лазер [3]; 

 Аплике с адхезия - за осигуряване на невъзможност за приплъзване на 
допълнителният плат по време на бродиране се поставя адхезив между него и 
основния плат; 

 Обратно аплике - платът за апликето се поставя от обратната страна на основния 
плат и след очертаване на мотива от лицевата му страна се извършва изрязване на 
лицевия плат. 

 Бродерия, получена чрез използване на допълнително подложен площен 
текстилен материал - в повечето случаи се използва вата, изработена от различни 
по вид синтетични суровини. В случаите, когато се използват вати със силно 
завласена повърхност, е необходимо поставяне на стабилизатор върху ватата с оглед 
постигане на безпрепятствено преминаване на крачето на бродировъчния автомат: 
 Класическо трапунто – първоначално се бродира само тази част от дизайна, която 

желаем да изпъкне, след което излишният слой стабилизатор се изрязва, поставя 
се лицевият плат и се очертава останалата част от мотива [5].  

 3D puff бродерия - намира най-често приложение за изработване на мотиви върху 
шапки [4] като очертаването и запълването се извършва директно върху ватата. 
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Изрязването на излишната вата се постига чрез прилагане на различни техники. 
 

Заключение 
Проучени са и най-често използваните бодове за изграждане на бродерии в далечното 

минало и е установено, че те са напълно идентични със тези, включени и в съвременните 
софтуерни продукти за създаване на дизайни на бродерии. Направен е още обзор върху 
основните техники за получаване на бродерии на съвременните бродировъчни автомати 
посредством прилагане на различни видове допълнителни материали, с което се създават 
огромни възможности за дизайнерски интерпретации. 
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Относно зависимостите между дизайн, конструкция и 
технологии за изработване на облекло 

 
Радка Атанасова, Венета Бекярова 

 
В разработката са проследени зависимостите между дизайн, конструктивно 

оформяне на характерни възли от шевните изделия и технологиите за тяхното 
изработване. Целта е разработване на библиотека с алгоритми за автоматизирано 

проектиране на конфигурацията на работните шаблони за характерни възли от 
раменни и поясни изделия, всеки с възможност за избор между няколко варианта за 

технологична обработка. Изследването е извършено на примера на десет възела, сред 
които различни видове джобове, отвор за закопчаване с цип при панталон, шлиц за ръкав 

на блузи и ризи, шлиц за гърба на раменни изделия с подплата и др. 
 

Ключови думи: технология на облеклото, конструиране, алгоритми, CAD. 
 

Concerning the Relations between Design, Pattern Making and Clothing Technology 
 

Radka Atanasova, Veneta Bekyarova 
 

Тhe paper deals with the relations between the design, pattern making of the typical parts of the apparel 
pieces and the technology for their manufacturing. The aim is to develop library with algorithms for 

automated pattern design of the production patterns for typical parts of top and bottom garments, each with 
the possibility for choice between several variants of sewing technology. The subjects of this study are ten 

typical parts, among which are various pocket types, zipper-fly by trousers, sleeve vent for shirts and 
blouses, jacket’s vent and etc. 

 
Увод 
Динамичното развитие на модната индустрия и повишаващите се изисквания на 

потребителите за разнообразие на асортимента налагат работа с малки серии облекла, 
честа смяна на моделите в производството, кратки срокове за доставка, високо качество 
както по отношение на точността на прилягане, така и качествена технологична обработка. 
Сложността на моделите в последно време се засилва, което налага прилагане на 
автоматизирани CAD/CAM системи за проектиране и производство. За намаляване на 
времето за производство спомага и използването на оптимални технологии за изработване 
на облеклата, както и възможностите на съвременните машини и съоръжения в шевната 
индустрия. 

Създаването на едно шевно изделие е сложен процес, подготвителната фаза на 
който се състои от разработването на дизайн (скица на модела); подбор на основни и 
спомагателни материали за изработване на изделието; проектиране на основна 
конструкция; моделиране върху основната конструкция; градиране на детайлите; избор на 
технология за производство съобразно наличното оборудване и работна сила; проектиране 
на работни шаблони за основните и спомагателни детайли (подплата, подлепващи и 
укрепващи вложки); съставяне на оптимални размерки за кроене (маркери). Конфигурацията 
на работните шаблони е в пряка връзка с избраната технология за производство, в този 
смисъл от огромно значение е добрата комуникация между дизайнер, конструктор и 
технолог в процеса на създаване на конструкцията на облеклото. 

Възможностите, които предлагат съвременните графични системи, благоприятстват 
автоматизиране на процеса на проектиране на конструкцията на облеклото. След проучване 
и в областта на съвременните технологии за изработване на изделия и възможностите на 
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машините и съоръженията за производство на облекла, които в момента се предлагат на 
пазара, се оказва възможно и целесъобразно създаването на библиотека с алгоритми за 
автоматизирано проектиране на конфигурацията на работните шаблони за характерни 
възли от раменни и поясни изделия, всеки с възможност за избор между няколко варианта 
за технологична обработка. 

 
Същинска част 
Проектирането на работни шаблони и подплата предполага голямо количество 

рутинна работа и множество субективни грешки. В резултат се оказва отрицателен ефект 
върху еднородността и качеството на продукцията. Клиентите имат различни изисквания за 
технологична обработка на даден възел в зависимост от допустимия разход на плат, 
желаното качество и цена на готовия продукт. Изследването на зависимостите между 
дизайн, конфигурация на работните шаблони и технологията за изработване на облеклото 
дава възможност за структуриране на алгоритми за компютърно проектиране на детайлите 
от основен плат и подплата при избран технологичен вариант. 

Разработените алгоритми за характерни възли от раменни и поясни изделия 
подпомагат използването на графична система в процеса на конструиране на облеклото и 
дори са причина за избягване на грешки от некомпетентност на конструктори с малко 
практически опит, на които обикновено се възлага „не толкова отговорната” задача да 
проектират работни шаблони и подплата например. Чрез прилагането на готови алгоритми 
се съкращава времето в подготвителната фаза за промишлено производство на шевното 
изделие. 

 
 

 
 
 

Фиг. 1а. Шлиц за ръкав на блузи и ризи - първи конструктивен и технологичен вариант 
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Изследването в настоящата разработка е извършено на примера на десет 
характерни възела от облеклото с възможност за избор между два варианта за 
технологична обработка при един и същ външен изглед (дизайн) на възела, както следва: 

1. Джоб в страничен шев, тип „италиански“: 
1.1. Горната торба е пришита директно към предната част за оформяне отвора 
на джоба, долната и горната торба са обединени в един детайл; 
1.2. За стабилизиране и по-качествено оформяне на отвора на джоба има 
допълнителен детайл преди горната торба, долната и горната торба са 
отделни детайли. 

2. Джоб по форма в страничен шев: 
2.1. За стабилизиране и по-качествено оформяне на отвора на джоба има 
допълнителен детайл, пришит върху горната торба, долната и горната торба 
са обединени в един детайл; 
2.2. Горната торба е пришита директно към предната част за оформяне отвора 
на джоба, долната и горната торба са отделни детайли. 

3. Прорязан джоб с две филетки: 
3.1. Филетките са обединени в един детайл, горната и долната торба също; 
3.2. Всяка филетка е самостоятелен детайл, торбите са две- долна и горна, 
долната торба в последствие се пришива в колана. 

4. Отвор за закопчаване с цип и подшлиц по линия на предната среда при панталон: 
4.1. Шлицът е интегриран под формата на прибавка към предната част на 
панталона; 
4.2. Шлицът е отделен детайл. 

5. Колан при панталон: 

 
 

Фиг. 1б. Шлиц за ръкав на блузи и ризи - втори конструктивен и технологичен вариант 
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5.1. Колан от две части (вътрешен и външен колан); 
5.2. Колан от една част, от която в процеса на шиене се формират вътрешен и 
външен колан. 

6. Маншет по линия на дължината при панталон: 
6.1. Маншетът се оформя от основните детайли на панталона с характерно 
нагъване, гладене и изминаване на укрепителни шевове по линия на 
дължината и локално в страничния шев; 
6.2. С отделно скроен маншет. 

7. Яка за блузи и ризи: 
7.1. С отделно скроено столче; 
7.2. С имитация на столче (яката и столчето са обединени в един детайл). 

8. Външнопришит джоб за блузи и ризи (и двата технологични варианта са 
подходящи както са двулицев, така и за еднолицев плат, и при двата варианта 
капакът и торбата са обединен в един детайл): 

8.1. С имитация на капак; 
8.2. С капак. 

9. Шлиц за ръкав на блузи и ризи: 
9.1. С допълнителния детайл се обработват както долната (вътрешната), така 
и горната част на разреза за шлиц; 
9.2. С допълнителен детайл се обработва само горната част на разреза за 
шлиц, долната се завършва с преподгъване и укрепителен шев. 
 

 
Фиг. 2. Подплата за гърба на мъжко сако – първи и втори конструктивен вариант 
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Табл. 1. Алгоритъм за компютърно проектиране на I конструктивен и технологичен вариант 
 

№ Меню Функция Команди Елементи от чертежа Стойност, 
мм 

1 Draw Line от т.1 ← 1-12=1,5 см 15 
2  Line от т.2 ← 2-13=0,5 см 5 
3  Spline от т.12 ~ гладка линия 12,13,3 до 

пресичането на линия 6,7 → т.6΄ 
 

4 Modify Mirror линия маркиране на линия 6,7 до 
линия на дължината и задаване 
на огледален образ спрямо 
линия 6-8 → линия 7΄- 8΄ 

 

5  Offset  линии 
6-7΄- 8΄← 

успоредна линия на разстояние 
П1Ш = 1,0 см и → линия 6΄,7΄΄,8΄΄ 

10 

6  Offset  линии 
5-9 ↑ 

успоредна линия на разстояние 
П1Ш +ППОДГЪВ = 1,0+4,5 = 5,5 см 
→ линия 15,16 

55 

7 Draw Line от т.10 → 10-14 = 0,5 см 5 
8  Spline от т.16 ~ гладка линия 16,14,11 → 

странична линия на подплатата 
 

 
Табл. 2. Алгоритъм за компютърно проектиране на II конструктивен и технологичен вариант 

 

№ Меню Функция Команди Елементи от чертежа Стойност, 
мм 

1 Draw Line от т.3 ↑ 3-5 = 12,0 см ,свобода на 
подплатата в средния шев 

120 

2  Line от т.5 ← 5-6 = 1,5 см 15 
3  Line от т.1 ← 1-13 = 1,5 см 15 
4  Point  от т.6 → 6-7 = 5-6, линия 6-7 е 

продължение на линия 5-6 до 
пресичането на средния шев на 
сакото от основната 
конструкция 

15 

5  Spline от т.4 ~ гладка линия през т. 4, т.6   
6  Spline от т.1 ~ гладка линия през т. 1, т. 2, т.6΄   
7 Modify Offset  линии 

1, 2, 6,15← 
успоредна линия на разстояние 
П1Ш =1,0 см → линия 12, 13, 4,15 

10 

8  Offset  линии 
6, 4, 9΄← 

успоредна линия на разстояние 
П1Ш =1,0 см → линия 6΄, 4΄, 9΄΄ 

10 

9  Offset  линии 
8-10↑ 

успоредна линия на разстояние 
П1Ш +ППОДГЪВ = 1,0+4,5 = 5,5 см 
→ линия 15,16 

55 

10 Draw Line от т.11 → 11-14 = 0,5 см 5 
11  Spline от т.16 ~ гладка линия 16, 14, 12 → 

странична линия на подплатата  
 

 
10. Шлиц за гърба на горни и връхни раменни изделия с подплата, в случая шлиц в 
средния шев на гърба за мъжко сако: 

10.1. Дясната част на подплатата на гърба е сходна по конфигурация със 
съответния детайл от лицев плат; 
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10.2. Конфигурацията на работните шаблони на подплатата в областта на 
шлица силно се отличава от конфигурацията на съответните детайли от лицев 
плат. 

Технологиите за изработване на избраните възли от облеклото в проучването са 
илюстрирани чрез технически рисунки, таблици с технологична последователност за 
изработване [2], [3], [4], разрези, снимки и технологични карти. За всеки функционален възел 
са изработени по два броя материални мостри. 

Конструктивните чертежи в разработката за дамско облекло са типоразмер 44 
(170/88/92), за мъжко облекло – размер 50 (176/100/94), проектирани по методика за 
конструиране на облекло [1]. На Фиг. 1а и 1б са дадени примери за два начина на 
конструктивно оформяне на допълнителния детайл за шлиц при ръкав на блузи и ризи, 
което логично следва от съответните избрани технологични варианти за изработка, 
представени на същите фигури с разрези и номера на технологичните операции за 
изпълнение. Фиг. 2 показва два конструктивни варианта за оформяне на работните шаблони 
за подплатата на гърба при мъжко сако. Конструкциите отново са разработени след анализ 
на технологията за изработване и прикачане на хастара. 

Примери за таблично представяне на разработените алгоритми са дадени в Табл. 1 
и Табл. 2, съответно за първи и втори конструктивен и технологичен вариант при 
проектиране на конструкциите от Фиг. 2. Алгоритмите за компютърно проектиране са 
илюстрирани с помощта на универсалната графична система AutoCAD. Означенията в 
колони „Меню“ и „Функция“ са от синтаксиса на AutoCAD. Означенията в колона „Елементи 
от чертежа“ са направени съгласно Фиг. 2. За практическото приложение на алгоритмите в 
шевните фирми се препоръчва те да бъдат реализирани на специализирана CAD система 
за облекло, поради редицата предимства, които притежават този вид системи.  

 
Заключение 

С настоящата разработка е създадена библиотека с алгоритми за автоматизирано 
проектиране на конфигурацията на работните шаблони на детайлите от основен плат и 
подплата за десет характерни възела от раменни и поясни изделия. Предоставена е 
възможност за избор между няколко варианта за технологична обработка. 
Алгоритмизирането на процеса на проектиране е извършено вследствие на изследваните 
зависимостите между дизайн, конструктивно оформяне на съответните възли от облеклото 
и технологиите за тяхното изработване. Използвайки съвременните компютърни технологии, 
прилагането на готовите алгоритми съкращава времето в подготвителната фаза за 
промишлено производство на шевното изделие. По подобен метод на работа, 
разработената библиотека с алгоритми ще бъде разширена и допълнена с други характерни 
възли от облеклото и нови технологични варианти за изработване. 
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Проектиране на дамски гащеризони за бременни 
 

Христо Петров 
 

В статията е изложено оразмеряването и геометричното построение на базова 
конструкция и два модела на дамски гащеризони за жени в напреднала бременност 

 
Ключови думи: проектиране, базова конструкция, дамски гащеризон, бременни 

 
Designing for pregnant women overalls 

 
Hristo Petrov 

 
The article outlined the geometric dimensioning and construction of the base frame and two 

models of women's jumpsuits for women in advanced pregnancy 
 

Key words: design, basic design, women's overalls, pregnant 
 

Увод 
 
В периода на бременност телосложението на жените значително се отличава от това в 

обикновено състояние. Съществува зависимост между срока на бременност и нарастването 
на обиколните размери в гръдната и коремната област, което се свързва с увеличаването на 
масата на тялото. Макар за различните индивиди то да протича по различен начин в 
повечето случаи за първите два – три месеца, масата на тялото почти не се променя, или се 
увеличава незначително – до 2 kg. От четвъртия месец нарастването е с около 350 g на 
седмица, като за цялата бременност може да достигне до (10 – 15) kg. Нарастването на 
обиколката в коремната област се изменя в твърде широки граници – от 4 до 15 cm. 

 

 
 

Фиг.1 Базова конструкция на дамско облекло до линията на талията 
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С напредването на бременността напрежението в кръста става все по-голямо, тъй като 
коремът нарства и натежава. При движение тялото на бременната жена неволно се изнася 
назад, като по този начин се натоварва кръста, което може да доведе до болки в по-късен 
етап. Специалните еластични колани помагат на бъдещата майка да запази правилната си 
стойка и активен начин на живот дори и през късните етапи на бременността. 

 

 
 

Фиг.2 Базова конструкция на дамски панталон без прибавки за шев 
 
 

Всички тези и други изменения в организма на бременната жена оказват влияние както 
върху нейното поведение, така и върху начина ѝ на обличане. Облеклото на бременните 
трябва да е с много добри хигиенни свойства, да е удобно при носене и движение на тялото, 
лесно да се облича и съблича, да не дразни кожата, да не нарушава кръвообращението, да 
не натоварва психически от гледна точка на цвят, маса и т.н. Затова облеклата за 
бременните жени се проектират в трапецовидни, прави и овални силуетни форми и 
обикновено са с лесно променящи се форми в отделни участъци и с регулируеми елементи 
за закопчаване. 
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Едно от препоръчваните изделия за бременните жени през различните сезони е 
гащеризона. Той се явява като едно много удобно и функционално изделие, независимо 
дали бременната е все още на работа или е в отпуск. Дамският гащеризон е комбинация 
между дамската блуза и панталон, обединени по линията на талията. В зависимост от 
модела гащеризона може да е с или без яка, с или без ръкави, със закопчаване по линия на 
предната среда, или отстрани и т.н. В различни части от гащеризона могат да са изработени 
външно пришити, прорязани, или комбинирани джобове, които са с функционално 
предназначение. 

Горната част се строи върху основната конструкция на дамската блуза (Фиг.1), а 
долната – на дамския панталон (Фиг.2), оразмерени за стандартен типоразмер 164/92/100. 
Върху тях се извършват следните построения (Фиг.3), които са в съответствие с 
разработените по-нататък моделни варианти.  

 
Същинска част 
За Фиг.3а: построява се гладка линия Т1

//Т2
// успоредна и отстояща нагоре от линията 

Т1
/Т2

/ на разстояние 2,0 cm;   Т2
// – 13 = 4,5 cm;   секторът К213Т2

//К2 се завърта по посока на 
часовниковата стрелка спрямо т. К2, така че Т2

//Т2
/// = 5,0 cm,  13/Т2

///С3;   гладка линия 
С3К4Д4, където К2К4 = 1,0 cm и Д2Д4 = 0,5 cm. 

За напасването между горната и долната част се извършват следните трансформации. 
Гърбът се поставя, така че т. Т1 да съвпадне с т. Т2

/// от задната част на панталона, а 
линията Т1В да е продължение на линията на седалищния шев на панталона;   гладка линия 
Г3Т1

//Х1С1К3Д3, където К1К3 = 1,0 cm и Д1Д3 = 0,5 cm.           
За Фиг.3б: построява се гладка линия Т1

//Т2
// успоредна и отстояща нагоре от линията 

Т1
/Т2

/ на разстояние 2,0 cm;   Т1
// – 14 = 4,5 cm;   секторът К114Т1

//К1 се завърта в посока 
обратна на часовниковата стрелка спрямо т. К1, така че Т1

//Т1
/// = 4,5 cm,  14/Т1

///;   Т2
// – 15 = 

4,5 cm;   секторът К215Т2
//К2 се завърта по посока на часовниковата стрелка спрямо т. К2, 

така че Т2
//Т2

/// = 4,5 cm,  15/Т2
///С3;   гладка линия С3К4Д4, където К2К4 = 1,0 cm и Д2Д4 = 0,5 

cm.   
Трансформира се раменната свивка на предната част в талийна и се поставя, така че т. 

Т3
// да съвпадне с т. Т1

/// от предната част на панталона;   оформят се две гладки линии:  
В8Г5Т2

///С3 и Г3Т3
//К3Д3, където К1К3 = 1,0 cm и Д1Д3 = 0,5 cm;   Т3 – Т6 = 13,0 cm;   гладка линия 

Т5Т6.  
На Фиг.4 и Фиг.5 са показани два модела на дамски гащеризони, предназначени за жени 

в напреднала бременност. Моделните разработки се извършват върху построената вече 
конструктивна основа по следния начин. 

ЗА МОДЕЛ 1 (Фиг.4): 
За Фиг.4а (гръб и задна част):  В2 – 16 = 2,5 cm;   16 – 17 = 7,5 cm;    Т1 – 18 = 25,0 cm;   

Т1 – 19 = 5,5 cm;   Г3 – 20 = 17,0 cm;   20 – 21 = 13,0 cm;   Г3 – 22 ≈ 12,0 cm;   22 – 23 ≈ 5,5 cm. 
За Фиг.4б (предна част): Г3 – Т6 = 2,5 cm;   очертава се нова гладка линия Т5Т6;   В7

/ – 24 
= 2,5 cm;   24 – 25 = 7,5 cm;   Г5 – 26 = 12,0 cm;   26 – 27 = 3,5 cm;   Т6 – 28 = 20,21 от задната 
част;   Т6 – 29 = 5,0 cm;   29 – 30 = 4,0 cm;   25 – 31 ≈  2,0 cm и 24 – 31 = 7,5 cm. 

ЗА МОДЕЛ 2 (Фиг.5): 
За Фиг.5а (гръб и задна част):  В2 – 16 = 5,0 cm;   16 – 17 = 5,0 cm;   Г3 – 18 = 17,0 cm;   18 

– 19 = 13,0 cm;   Г3 – 20 ≈ 16,0 cm;   20 – 21 = 4,0 cm;   оформя се гладка линия 18,22 като 
продължение на гладката линия от предната част Т6Т5, след съединяване на двата основни 
детайла;   Т7 – 23 = 5,0 cm. 

За Фиг.5б (предна част): В7
/ – 24 = 5,0 cm;   24 – 25 = 5,0 cm;   В8 – 26 = 15,0 cm;   26 – 27 

= 15,0 cm и 26,27 е успоредна на Г5Г6;   27 – 28 = 5,0 cm;   Т6 – 29 = 13,0 cm;   Т6 – 30 = 6,0 cm;   
гладка линия Т9Т10 успоредна на Т6Т5 и отстояща надолу от нея на разстояние 5,0 cm; 27 – 
31 =  6,0 cm;   Т10 – 32 = 8,0 cm;   25 – 33 ≈  2,0 cm и 24 – 33 = 5,0 cm. 
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                                              а                                                                  б   
               

Фиг.3 Построяване на базовата конструкция на гащеризона за двата модела 
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                                     а                                                                                    б 
 

Фиг.4 Модел 1 на дамски гащеризон  
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                                     а                                                                                    б 
 

Фиг.5 Модел 2 на дамски гащеризон 
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Заключение 
Предложен е вариант за оразмеряване и геометрично построение на една базова 

конструкция и два модела на дамски гащеризони за бременни. Основните детайли се 
отнасят само за лицевия плат и са без прибавки за шев. Алгоритамът е съставен от 
логически стъпки, които са общи както за традиционния начин на чертане, така и за работа с 
приложна графична програма. 
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