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Моделни изследвания с цел, оценка на възможността за повишаване на 
температурата на парата, при минимални товари на работа на енергийните 

блокове в ТЕЦ ЕЙ И ЕС Марица Изток 1 
 

Генади Алтънов  Тотьо Тотев 
 
Резюме: С помощта на специализиран софтуер е верифициран и валидиран симулационен 
модел на енергиен блок в ТЕЦ. Чрез моделни изследвания е установено, че при минимален 
експлоатационен режим на натоварване се получава неравномерно топлинното 
натоварване по нагревните повърхности на парогенератора и прегряване на свежата 
пара до значително по-ниски експлоатационни температури спрямо проектните. В тази 
статия са изследвани няколко мерки за повишаване на температурата на прегрятата 
пара. Направена е оценка за топлинната икономичност на термодинамичния цикъл на 
енергийния блок, при различните симулирани случаи. 
 
Ключови думи : енергиен блок, оптимизация, GateCycle, парогенератор 
 

Model research for obtaining assessment of possibilities for raising the steam 
temperature at minimum load of power units in TPP AES Maritza East 1  

 
  Genadi Altanov              Totyo Totev 

 
Summary: Through specialized software simulation model of a power unit in TPP was verified and validated.  
The model research show that at minimum operating mode there is unequal heat load on the heat 
exchangers of the steam boiler and superheating to significantly lower operating live steam temperatures, 
compared to the design temperatures. In this paper is studied several solutions for rising the temperature of 
the superheated steam. An evaluation is made for the thermal economy of the power unit at the different 
simulated cases. 
 
Keywords : power unit, optimization, GateCycle, steam boiler 
 

I. Въведение 
 

Надеждната и гъвкава работа на енергийните блокове в термичните електрически 
централи, изгарящи прахообразно гориво от въглища, е от голямо значение за 
електроенергийната система (ЕЕС) на страната. Основна цел, при тяхната експлоатация, е 
те да работят надеждно на пълна мощност продължително време и с достатъчно висок 
експлоатационен КПД. В действителност, когато консумацията на електрическа енергия от 
ЕЕС е ниска, се налага енергийните блокове да работят на минимални натоварвания.  

Чрез прилагане на компютърен симулационен подход за изследване на сложни и 
големи топлоенергийни обекти, бе изграден, верифициран и валидиран компютърен модел 
на енергиен блок от ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Марица Изток 1“ с номинална мощност от 343 MWe [1], 
[2]. 

От експлоатационните данни, бе установено, че при някои режими на натоварване на 
парогенератора (ПГ), температурата на първично прегрятата пара и на парата от вторичния 
прегрев, не може да достигне проектната си стойност. Значително отклонение от проектните 
параметри на първично и вторично прегрятата пара е установено при работа на минимален 
товар [3]. Поради тази причина, обект на изследване и оптимизация е именно този 
експлоатационен режим на натоварване на енергийния блок. 
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Изследвано е влиянието на промяната на няколко експлоатационни параметри върху 
температурата на първично и междинно прегрятата пара. На основата на компютърни 
симулации са получени моделни резултати и е направен анализ за топлинната 
икономичност на енергийните блокове в тази централа. 

 
II. Параметри влияещи върху температурата на първично и междинно прегрятата 

пара при минимален режим на работа на блоковете. 
 

Както е известно, по-високите начални параметри на свежата пара и парата от  
междинното прегряване водят до повишаване на термичния КПД. Повишеният термичен 
КПД води от своя страна до по-добра топлинна икономичност на термодинамичния цикъл. 

Според проектното изчисление за минималния режим на натоварване, параметрите на 
първично и вторично прегрятата пара трябва да са съответно 544 °C / 168,8 bar и 522 °C / 
18,3 bar.  

От експлоатационните данни на работа на блоковете (които са използвани за 
валидирането на изградения симулационен модел [3]), при минимален режим на 
натоварване на енергийните блокове, параметрите на първично и вторично прегрятата пара 
са съответно  503,63 °C/ 166,2 bar и 492,04 °C/ 16,11 bar. Повишаването на началната 
температура, при постоянно налягане, води до увеличаване на специфичния обем на парата 
и намаляването на влажността й в последните стъпала на турбината. Поради този факт се 
налага, да бъдат потърсени средства, чрез предприемане на различни технологични мерки 
за повишаване на началните параметри на парата, като в същото време се направи и 
оценка за топлинната икономичност на енергийния блок. 

Тези мерки преди да бъдат предложени и евентуално реализирани е необходимо да 
бъдат проверени, използвайки симулационно пресмятане. 

Изследвани са следните въздействия, които оказват влияние върху температурата на 
прегрятата пара :  

 Случай 1 : понижаване на налягането по пароводния тракт на парогенератора; 
 Случай 2 : понижаване на температурата на подхранващата вода, чрез байпасиране 

на подгревател високо налягане; 
 Случай 3 : повишаване на температурата на студения въздух след парните 

калорифери; 
 Случай 4 : комбинирани въздействия : Случай 1 + Случай 3; 
 Случай 5 : комбинирани въздействия : Случай 1 + Случай 2; 
 Случай 6 : комбинирани въздействия : Случай 1 + Случай 2 + Случай 3; 

 
Съществуват и други мерки за оптимизация на началните параметри на парата, но 

поради ограничения в софтуера няма възможност за тяхното симулиране. 
Проведените различни цифрови експерименти, са реализирани при еднакви начални 

условия за всеки един от тях, а именно 
1) Един и същ разход на гориво; 
2) Еднаква топлината на изгаряне на горивото; 
3) Еднакъв състава на горивото; 
4) Един и същ коефициент на излишък на въздуха на изход от пещната камера; 
5) Еднакви загубите на топлина с химично и механично нереагиралото гориво; 
6) Едни и същи: разход и температурата на охлаждащата вода на вход в 

кондензатора; 
7) Липса на разход на вода за впръсковете на пароохладителите; 

 
III. Анализ на моделните резултати 
 

Получените моделни резултати за технологичните параметри, на разглежданите 
случаи са представени в таблица 1.  
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   Таблица 1. Моделни резултати за технологичните параметри 

Технологичен параметър Дименсия 
Минимален 
режим на 

работа 

PПП = 
146,68 

bar 

Байпаси-
ране  

на ПВН7 
Тв-х = 
85°C 

Случай 
4 

Случай 
5 

Случай 
6 

Електрическа мощност на Блока MW 150,25 149,414 149,608 150.177 149,127 148,912 148,496 

Разход  на свежа пара kg/s 127,45 126,61 120,60 124.38 123,63 119,89 116,98 

Налягане на свежата пара bar 166,2 146,68 165,92 166.15 146,61 146,36 146,28 

Температура на свежата пара ℃ 503,63 515,27 507,03 518.70 528,61 518,08 531,43 
Налягане на отработилата пара от 
ЦВН bar 17 17,03 17,04 17 17,02 17,06 17,04 

Температура на отработилата пара 
от ЦВН 

℃ 261,07 287,77 263,42 274.43 299,49 289,44 301,01 

Разход  на пара към ЦСН kg/s 112,26 111,48 113,88 109.46 108,78 113,17 110,26 

Налягане на парата към ЦСН bar 16,11 16,11 16,12 16.11 16,10 16,12 16,11 

Температура на парата към ЦСН ℃ 492,04 498,40 491,19 508.36 514,34 498,03 514,58 

Разход на ПВ kg/s 128,09 127,25 121,21 125 124,26 120,49 117,57 

Температура на ПВ ℃ 203,29 204,31 170,68 203.88 204,77 170,88 171,33 

Температура на изходящите ДГ ℃ 149,72 152,01 145,02 156.83 159,16 146,99 155,8 

Налягане в Кондензатора bar 0,0345 0,0344 0,0347 0.0342 0,0341 0,0347 0,0343 

КПД бруто на ПГ по прав баланс % 76,89 76,67 77,28 75,31 75,04 77,12 75,42 

 
В колоната „минимален режим на работа“ са представени резултатите от валидиран 

модел на работата на блока при този режим на работа. Получените стойности съвпадат с 
известно допустимо отклонение, спрямо експлоатационните данни [3]. В следващите 6 
колони са представени получените резултати за изследваните 6 различни въздействия 
(посочени по-горе). 

В таблица 2 е представено, полученото топлинно натоварване на нагревните 
повърхности за различните симулирани случаи. 

 

Таблица 2. Топлинна мощност на нагревните повърхности, MWt 

 ИЧ КПП1 КПП3 МПП2 КПП2 МПП1 ЕКО2 ЕКО1 ВП 

Топлинна 
мощност 
ВН+СН,  

MWt 
Минимален 
режим на 

работа 
167,017 29,507 34,254 26,023 31,668 31,435 26,318 20,919 107,335 367,141 

Случай 1      170,803 29,29 32,097 24,317 33,002 27,27 27,365 21,961 110,702 366,105 

Случай 2 162,590 28,46 32,453 26,351 30,444 31,096 31,674 25,936 100,352 369,004 

Случай 3 150,028 30,117 31,773 21,791 36,657 34,64 31,579 27,21 121,089 363,795 

Случай 4 154,056 29,96 29,173 20,509 37,520 30,691 33,011 27,672 125,026 362,592 

Случай 5 166,057 28,22 30,135 24,457 31,816 27,390 32,934 27,246 103,278 368,255 

Случай 6 150,854 29,44 26,897 20,510 35,887 31,048 38,039 31,675 119,373 364,35 
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Топлинната икономичност на всяка кондензационна централа се оценява, чрез нейния 
коефициент на полезно действие (КПД), като отношение на произведената електроенергия 
към внесеното количество топлина. В таблица 3 е представен брутния КПД за всеки един от 
симулираните случаи при изследвания минимален режим на натоварване, специфичния 
разход на топлина на енергийния блок и фактическия специфичния разход на натурално и 
условно гориво за производство на електрическа енергия. 

 
Таблица 3. Технико-икономически показатели 

 Дименсия 
Минимален 
режим на 

работа 
Случай 

1 
Случай 

2 
Случай 

3 
Случай 

4 
Случай 

5 
Случай 

6 

Брутен КПД на 
енергийния блок % 33,06 32,88 32,93 33,05 32,82 32,77 32,68 

Специфичен разход на 
топлина на енергийния 
блок 

kJ/kWh 10891 10948 10934 10892 10970 10985 11016 

Специфичен разход на 
натурално гориво g/kWh 1701,7 1710,7 1708,4 1701,9 1714,1 1716,5 1721,3 

Специфичен разход на 
условно гориво g/kWh 371,57 373,54 373,04 371,63 374,27 374,80 375,85 

 
Анализът на получените резултати за съответните въздействия включва: 
 
Понижаване на налягането по пароводния тракт на парогенератора: 
Съществуват два режима на работа за понижаване на налягането пред парната 

турбина – „същинско“ и чрез дроселиране. При „същинско“ понижаване на налягането, 
мощността на блока се контролира изцяло чрез промяната на налягането на парата в ПГ. 
Регулиращите клапани на турбината са в напълно отворено положение или близо до 
напълно отворено положение и модулират много малко потока. При понижаване на 
налягането, чрез дроселиране, първоначалното понижение на натоварването, от пълно към 
частично натоварване се постига, чрез затваряне на някои от регулиращите клапани на 
парната турбина, като същевременно се запази налягането на дроселиране на вход [4]. 

При разглеждания случай e симулирано „същинско“ понижаване на налягането. 
Понижението на налягането е осъществено, като е понижено налягането на изхода от 
подхранващата помпа от 173,24 bar на 153,98 bar. В следствие на това, работното налягане 
на изхода от конвективен паропрегревател 3 (КПП3) се понижава от 166,2 bar на 146,68 bar. 
В резултат на приложеното въздействие, температурата на първично и вторично прегрятата 
пара се повиша, като достига до температури съответно 515,27 °C и 498,4 °C (таблица 1). 

 Понижаването на налягането по пароводния тракт на ПГ води до промяна на 
топлинното разпределение по газовия тракт (таблица 2). Изпарителната част на ПГ 
възприема с 3,786 MWt повече топлина, топлинното натоварване на економайзерната част 
се повишава с 2,089 MWt, конвективен паропрегревател 2 (КПП2) възприема с 1,334 MWt 
повече топлина, а останалите нагревни повърхности възприемат с общо 8,245 MWt по-малко 
топлина, спрямо минималния експлоатационен режим на работа. Температурата на димните 
газове на изход от регенеративния подгревател (РВП) се повишава с 2,29 °C, в следствие на 
което, се намалява брутния КПД на ПГ, определен по прав баланс, с 0,22 %.  

Полученото топлинно разпределение по паропрегревателите и економайзерната част 
се дължи на получената по-висока температура на отработилата пара от цилиндър високо 
налягане (ЦВН), която при симулираното въздействие е 287,77 °C, а при минималния 
експлоатационен режим на работа е била 260,98 °C. Тази получена по-висока температура 
на отработилата пара от ЦВН се дължи на по-малкия преработен топлинен пад в парната 
турбина, поради промяната на началните параметри на парата. 
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Симулираното въздействие, влияе върху електропроизводството на енергийния блок, 
като то се понижава с 0,836 MWe, в следствие на което, се понижава КПД на блока с 0,18% 
(таблица 3) и се повишава специфичния разход на топлина за производство на 
електрическа енергия с 57 kJ/kWh. Фактическия специфичен разход на натурално гориво се 
запазва, но специфичния разход на условно гориво се повишава с 1,97 g/kWh, тъй като се 
променя брутния КПД на енергийния блок. 

 
  Понижаване на температурата на подхранващата вода, чрез байпасиране на 

подгревател високо налягане: 
Понижаването на температурата на  ПВ води до нарастване на економайзерния 

участък в ПГ, повишаване на рециркулацията през барабана на ПГ и до понижаване на 
паропроизводството, като по този начин температурата на прегрятата пара се повишава. 

 Понижението на ПВ е извършено, чрез байпасиране на ПВН №7, в следствие на което 
температурата на ПВ се понижава от 203,29 °C на 170,68 °C (таблица 1). В резултат на това 
въздействие, температурата на първично прегрятата пара се повишава до 507,03 °C, а 
температурата на вторично прегрятата пара намалява на 491,19 °C. 

 При понижаване на температурата на подхранващата вода (ПВ) разходът на гориво за 
един тон пара се увеличава, паропроизводството на ПГ намалява с общо 24,66 t/h, КПД 
бруто се повишава поради по-голямото топлинно възприемане на економайзерната част 
(таблица 2), в следствие на което се понижава температурата на изходящите димни газове 
на изхода от регенеративния въздухоподгревател (РВП).  

Работа на блока с изключен подгревател, води до снижаване на икономичността на 
паросиловия цикъл, но спрямо случай 1, тя се повишава (таблица 3). 

 
Повишаване на температурата на студения въздух след парните 

калорифери: 
Следващото въздействие, което е приложено върху симулационния модел е 

повишаване на температурата на студения въздух след парните калорифери. Тя е 
повишена от 77,73 °C на 85 °C. Температурата на първично и вторично прегрятата пара се 
повишава съответно до 518,70 °C и 508,36 °C (таблица 1).  

Внесеното количество топлина с въздуха при 85 °C е 28,676 MWt.Температурата на 
подгретия въздух след РВП се повишава от 270 °C на 290,20 °C. Това води до по-ниско 
топлинно натоварване на ПК (таблица 2). В резултат на приложеното въздействие, се 
забелязва повишено топлинно възприемане от КПП2, МПП1 и економайзерната част, 
поради по-високата средна температура на димните газове в тези нагревни повърхности. 
Тук съществена роля за повишаването на температурата на първично прегрятата пара има 
КПП2, като температурата на парата, на изхода от паропрегревателя, се повишава от 426,19 
°C на 438,93 °C. В резултат на това повишено топлинно възприемане на КПП2, 
температурата на изхода от КПП3 се повишава на 518,70 °C.  

Отрицателен ефект, който се получава при прилагането на това въздействие е, че 
температурата на димните газове на изход от РВП се повишава с 7,11 °C. 

От представените данни в таблица 3 за технико-икономическите показатели е видно, 
че брутния КПД на енергийния блок се понижава минимално спрямо експлоатационния, като 
разликата между тях е 0,01%,. Също така, при случай 3 се забелязва и най-нисък 
специфичен разход на топлина, както и най-нисък специфичен разход на условно и 
натурално гориво, спрямо останалите симулирани случаи, но спрямо минималния 
експлоатационен режим, тези технико-икономически показатели почти се доближават до 
експлоатационните, 

 
Една от възможностите за допълнително експериментиране и изследване е по-горните 

въздействия да се комбинират помежду си и да се оцени ефекта от прилагането им. 
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Понижаване на налягането по пароводния тракт на парогенератора и 
повишаване на температурата на студения въздух след парните калорифери: 

При случай 4 са приложени въздействията от случай 1 и случай 3. Моделните 
резултати, представени в таблица 1, показват, че температурата на първично и вторично 
прегрятата пара се повишават, съответно до 528,61 °C и 514,34 °C. 

Повишаването на температурата на студения въздух след парните калорифери има за 
цел да понижи до някаква степен топлинното възприемане на пещната камера, което в 
следствие на понижаване на налягането по пароводния тракт ще се увеличи. При 
прилагането на тези въздействия се наблюдава повишено топловъзприемане от КПП2 и 
економайзерната част на ПГ (таблица 2). 

Отрицателен ефект, който се появява в следствие на приложените въздействия е, че 
температурата на димните газове на изхода от РВП се повишава с 9,44 °C, а брутния КПД 
на ПГ се понижава с 0,95%. Промяната на началните параметри на прегрятата пара, при 
симулирания случай, води до понижаване на технико-икономическите показатели, спрямо 
случай 1, 2 и 3 (таблица 3). 

 
Понижаване на налягането по пароводния тракт на парогенератора и 

понижаване на температурата на подхранващата вода, чрез байпасиране на 
подгревател високо налягане: 

Комбинираното въздействие, при случай 5, е понижаване на налягането по пароводния 
тракт на парогенератора и понижаване на температурата на подхранващата вода, чрез 
байпасиране на подгревател високо налягане №7, респективно случай 1 и случай 2. Целта е  
да  се изследва как се променя топлобмена по нагревните повърхности, ако се приложат и 
двете въздействия. 

Температурата на парата от първичния и вторичен прегрев се повишава съответно до 
518,08 °C и 498,03 °C (таблица 1). 

От данните за топлинното разпределение по нагревните повърхности, представени в 
таблица 2, отново се наблюдава важната роля на КПП2, който започва да възприема по-
голямо количество топлина от димните газове, спрямо експлоатационния режим на работа и 
прегрява парата на изход от себе си до 435,24 °C, спрямо 423,65 °C при минималния 
експлоатационен режим на работа. Това прегряване до по-висока температура на парата на 
изход от паропрегревателя, се дължи на по-високата средна температура на димните 
газове, преминаващи през паропрегревателя. Наблюдава се повишено топлинно 
възприемане от економайзерната част, поради навлизането на подхранваща вода в първата 
степен на економайзера, с по-ниска температура (170,88 °C). Топлинното възприемане от 
междинните паропрегреватели се понижава и температурата на парата към ЦСН се 
повишава незначително. 

Паропроизводството на парогенератора намалява с 27,216 t/h, в следствие на което 
произведената електрическа енергия намалява с 1,338 MWe. В резултат на това се влошава 
брутния КПД на енергийния блок, като се понижава с 0,29 %. Специфичния разход на 
топлина, фактическите специфични разходи на натурално и условно гориво се увеличават 
спрямо случаи 1,2,3 и 4 (таблица 3). 
 

Понижаване на налягането по пароводния тракт на парогенератора, 
понижаване на температурата на подхранващата вода, чрез байпасиране на 
подгревател високо налягане и повишаване на температурата на студения въздух 
след парните калорифери: 

При случай 6 са приложени и трите основни въздействия върху системата. Достигат се 
по-високи температури на прегрев на първично и вторично прегрятата пара, спрямо 
останалите разгледани случаи. Температурите, които се постигат са съответно 531,43 °C  и 
514,58 °C (таблица 1). Това се дължи на получената по-висока средна температура в КПП2 и 
економайзерната част на парогенератора и повишеното топлинно възприемане (таблица 2). 
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В следствие на промяната на началните параметри на прегрятата пара, температурата на 
отработилата пара от ЦВН, която постъпва на вход в МПП1 е 301,10 °C.  

При този случай електропроизводството е най-ниско, спрямо предходните симулирани 
случаи. То се понижава с 1,754 MWe, поради понижение на разхода на прегрята пара с 
37,692 t/h. С увеличаване на температурата на парата от първичния и междинен прегрев, се 
намаля брутния КПД на енергийния блок с 1,163 %, специфичния разход на топлина се 
повишава с 1,1347 %, a специфичните разходи на условно и натурално гориво се 
увеличават, съответно с 1,1387 % и 1,1386 % (таблица 3).  

 

IV. Заключение 
Освен разгледаните въздействия за оптимизация на параметрите на парата при 

минимален режим на работа, съществуват и други методи за повишаване на началните 
параметри на парата. Поради ограничения във възможностите на използвания софтуер, те 
не могат да се приложат и да се оценят. Такова въздействие е например повишаването на 
коефициента на излишък на въздуха на изхода от пещната камера или използването на друг 
вид гориво в комбинация с въглищния прах. Проблемът се състои в това, че в софтуера 
няма модел, който да предсказва формирането на азотни оксиди и не може да се направи 
коректна оценка на тези въздействия. 

От получените моделни резултати за разгледаните симулирани случаи, могат да бъдат 
направени следните изводи : 

1) Чрез приложените въздействия не може да се достигнат проектните начални 
параметри на прегрятата пара и се влошават технико-икономическите 
показатели. 

2) Ако се приложат и трите основни въздействия (случай 6), температурата на 
първично и вторично прегрятата пара се повишава значително. С увеличаване 
на температурата на парата на първичния и междинен прегрев, се намалява 
брутния КПД на енергийния блок с 1,163 %, специфичния разход на топлина се 
повишава с 1,1347 %, a фактическите специфични разходи на условно и 
натурално гориво се увеличават, съответно с 1,1387 % и 1,1386 %. 

3) При случай 3 технико-икономическите показатели се приближават почти до 
стойностите от минималния експлоатационен режим и температурата на 
първично и вторично прегрятата пара се повишава, съответно на 518,70 °C и 
508,36 °C. Повишаването на температурата на студения въздух от 77,3 °C на 85 
°C има положителен ефект и представлява един рационален избор за 
оптимизация на температурата на прегрятата пара. 

4) Съществена роля за прегряването на първичната пара има КПП2. Ако се 
осигури по-висока средна температура на газовия поток в паропрегревателя, 
парата се прегрява до по-висока температура. 

5) При понижаване на температурата на подхранващата вода разходът на гориво 
за производството на един тон пара се увеличава. Байпасирането на ПВН7 е 
нерационален избор. 

6) В следствие на промяната на началните параметри на прегрятата пара се 
променя и температурата на отработилата пара от ЦВН, която оказва влияние 
върху топлинното разпределение в парогенератора. 
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Моделни изследвания на въглищен инерционен сепаратор, част от 
прахоприготвящата система на котли в „ТЕЦ Марица Изток 2“ 

 
Борислав АНГЕЛОВ, Крум ТОДОРОВ, Васил РАДЕНКОВ 

 
Резюме: Създаден и валидиран е цифров модел на настоящата конструкция на 

инерционен сепаратор, част от прахоприготвящата система на котли ст. №1 и ст. №2 
в „ТЕЦ Марица Изток 2“. Извършени са моделни изследвания и са получени резултати. На 
база на тези резултати е направен анализ за състоянието на сепараторите. 

Ключови думи: настояща конструкция, сепаратор, цифров модел. 
 

Model investigations of coal classifier, part of boiler coal preparation system at TPP 
Maritsa East 2 

 
Borislav ANGELOV, Krum TODOROV, Vasil RADENKOV 

 
Abstract: A numerical model of classifier`s present construction of boiler No1 and No2 at TPP 

Maritsa East 2 is prepared and validated. Model investigations are performed and from the 
obtained results classifiers state is analyzed. 

Keywords: present construction, classifier, numerical model. 
 
I. Въведение. 
В комплекса „Марица Изток“ в експлоатация са 8 броя правотокови котли тип ПК 38-4 и 8 

броя барабанни котли тип П-62. 
В двата типа котли се изгаря въглищен прах, който се получава от смилането на местни 

лигнитни въглища в мелещ вентилатор (МВ). На котлите тип ПК 38-4 са монтирани 4 броя 
мелещи вентилатори, а на тип П-62 - 8 броя. При извеждане на въглищния прах от мелещия 
вентилатор, в него има значителни количества едри частици, неподходящи за пълно 
изгаряне. Те трябва да се отделят и да се върнат в мелницата за досмилане. Разделянето 

на готовия въглищен прах и частиците, които трябва 
допълнително да се смилат, се извършва в инерционни 
сепаратори.  

През годините конструкциите на сепараторите и за двата 
типа котли (ПК 38-4 и П-62) са претърпели промени спрямо 
първоначалния си вид. 

Конструкции на сепаратор на котли тип ПК 38-4 
На Фиг. 1 е показан първоначалния вид на 

конструкцията на сепаратор към котли тип ПК 38-4. В 
конструкцията са разположени четири клапи, които насочват 
прахо-газовата смес. Две от тези клапи са подвижни и в 
зависимост от желаната зърнометрия на изхода на 
сепаратора, по време на експлоатация наклона им може да 
бъде променян в интервала 0º÷30º. Ъгълът на наклон на 
другите две клапи не може да бъде променян по време на 
работа, а той е предварително фиксиран, т.е. те са 
неподвижни. 

След известен период на време на работа с 4 броя клапи, с оглед на това да бъде 
намалено аеродинамичното съпротивление, което оказват клапите, 3 от тях са премахнати, 

 
Фиг. 1. Първоначална 

конструкция на сепаратор на 
котли тип ПК 38-4 – с 4 бр. 

клапи. 
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като е оставена само най-горно разположената подвижна клапа. Видът на тази конструкция 
е представен на Фиг. 2. 

 

Фиг. 2. Конструкция на сепаратор на котли тип 
ПК 38-4 с една подвижна клапа.

Фиг. 3. Инерционен сепаратор на котли тип ПК 
38-4  – настояща конструкция

Тъй като клапата е една единствена, то тя се износва за кратък период от време, поради 
което сепаратора остава без регулиращо въздействие. Ето защо в конструкцията на 
сепаратора са поставени 2 броя допълнителни клапи – 1 подвижна и 1 неподвижна (Фиг. 3). 
Като подвижната клапа е монтирана срещуположно спрямо потока. Тази конструкция е 
настояща към този момент за котли тип ПК 38-4. 

Конструкции на сепаратор на котли тип П-62 
На Фиг. 4 е показан първоначалния вид на конструкцията на сепаратор към котли тип П-

62. В обема на сепаратора са монтирани 7 броя клапи, насочващи прахо-газовата смес. 
Шест от клапите са неподвижни, а една (най-горно разположената) е подвижна и тя изменя 
наклона си в диапазона 0º÷30º. 

Фиг. 4. Първоначална конструкция на 
сепаратор на котли тип П-62 – със 7 бр. клапи. 

Фиг. 5. Конструкция на инерционен сепаратор 
на котли тип П-62 – с 4 бр. клапи. 

 
През годините тази конструкция е претърпяла някои промени свързани с 

аеродинамичното съпротивление, което оказват клапите. С цел то да бъде редуцирано, 
първо са премахнати 3 броя клапи (Фиг. 5). След известно време е премахната и най-долно 
разположената клапа, намираща се непосредствено до отвора за рециркулация към 
мелещия вентилатор (Фиг. 6). 

В комплекса „Марица Изток“ в експлоатация е и сепаратор към котли тип П-62 с 
конструкция, която се различава от по-горе описаните (Фиг. 7). В тази конструкция са 
монтирани 3 броя клапи. Подвижната клапа (поз. 1) е поставена срещу потока, като 
диапазонът на изменение на ъгъла на наклон е 0º÷45º. Непосредствено зад нея е поставена 
клапа, която е неподвижна (поз. 2). Клапата обозначена с поз. 3 също е подвижна. Нейната 
функция е да предотврати отнасянето на завихрени въглищни частици намиращи се 
непосредствено пред отвора за рециркулация към потока влизащ в сепаратора. 
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Фиг. 6. Конструкция на инерционен сепаратор 

на котли тип П-62 – с 3 бр. клапи.
Фиг. 7. Конструкция на инерционен сепаратор 

на котли тип П-62 – с 4 бр. клапи.
 
II. Настоящо състояние на въглищен сепаратор, част от ППС на котли ст. №1 и ст. 

№2. 
На Фиг. 3 е показана конструкцията на инерционен сепаратор монтиран на котли тип ПК 

38-4, след извършена реконструкция през 2007 г. В обема на сепаратора са разположени 
три клапи, две подвижни (клапа „А” и клапа „С”) и една неподвижна (клапа „В”). Клапа „В” е 
насочена надолу, на 15о спрямо хоризонталата. 

Положението на клапа „С” разделя входния поток в сепаратора на две. Една част 
продължава нагоре покрай стената и в последствие преминава през клапа „А” и напуска 
сепаратора. Докато останалото количество гориво и транспортиращ агент се отклоняват от 
клапа „С”, преминават през неподвижната клапа „В” и тогава напускат сепаратора. 

В зависимост от желаната зърнометрия на изхода на сепаратора се променя наклона на 
подвижните клапи „А” и „С”. 

Използвайки конструктивните данни (Фиг. 3) е изграден цифров модел на настоящия 
инерционен сепаратор на котли ст. №1 и ст. №2 в „ТЕЦ Марица Изток 2“. 
 

III. Теоретични предпоставки за цифрова симулация на работата на въглищен 
сепаратор. 
Натурните изпитания свързани с прахоприготвящите системи (ППС) на котли изгарящи 

въглища са доста тежки, а понякога и невъзможни за провеждане. Като тяхна алтернатива 
все повече се използват различни софтуерни продукти позволяващи изграждането на 
цифрови модели на отделните елементи от прахоприготвящите системи и симулиране на 
процесите протичащи в тях. 

Причините за това са свързани с повишените качества на настоящата изчислителна 
техника, богатата информация, която се получава при тези изследвания, възможностите за 
създаване на ситуации (гранични условия), които при натурните изпитвания както вече бе 
споменато са невъзможни. 

Използваният за създаване на модел на сепаратора програмен продукт ANSYS CFX 
работи под WINDOWS и е създаден за симулационно моделиране на ламинарни и 
турбулентни потоци, топлообмен, както и в съчетание с допълнителни модели като 
например такива за многофазови потоци. 

Работата на прахоприготвящите системи е свързана основно с протичането на 
аеродинамични процеси. За описването им в софтуера ANSYS CFX се използва моделът за 
пренос на частици. Той е способен да моделира диспергирани фази, които са дискретно 
разпределени в една непрекъсната фаза. Моделирането включва отделни изчисления за 
всяка фаза с начални условия генерирани, за да отчетат влиянието на частицата върху 
непрекъснатата фаза.  
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Моделирането на преноса на частици в ANSYS CFX може да се приеме като многофазов 
поток, в който частиците са представени като дисперсна фаза. 

При дисперсната фаза всяка частица взаимодейства с флуида и останалите частици по 
отделно. За това е нужно използването на метод за пресмятане на характеристиките на 
частицата. Най-широко приетият метод за определяне поведението на диспергираната фаза 
е проследяването на няколко индивидуални частици през полето на потока. Всяка една 
частица всъщност е представителна извадка на няколко частици, които следват една 
траектория. Поведението на следените частици се използва за определяне цялостното 
поведение на дисперсната фаза.  

Този метод, който се използва в ANSYS CFX е изпълнен като Лагранжов модел за 
проследяване, за да охарактеризира поведението на дисперсната фаза. 

Терминът частица е използван за да опише отделен дискретен елемент от дисперсната 
фаза. Частицата може да представлява твърдо вещество, капка или мехур. 

В случаи когато потока съдържа малки частици е възможно милиони от тях да бъдат 
инжектирани в рамките на една секунда. За да се избегне тежестта от моделирането на 
всяка една частица поотделно, се инжектират по-малък брой частици, които са 
представителна извадка на действителния брой частици. 

Известният масов дебит на частиците може да бъде зададен на различните гранични 
повърхности от работния обем: вход, отворена граница, стена и разделителна повърхнина 
между флуид и твърдо вещество. Това позволява на ANSYS СFX да знае реалния брой 
частици, които трябва да бъдат представени. 

Всички частици представени от частицата „образец” ще следват абсолютно същата 
траектория, дори в случаите когато е използвано турбулентно разпръскване на частиците. 

Преместването на частицата се пресмята като се използва явния метод на Ойлер, 
интегриране на скоростта на частицата спрямо времевата стъпка δt. 

n o o
i i pix x t         (1) 

където горните индекси о и n се отнасят съответно за стара и нова стойност, а pi  е 
скоростта на частицата.  

При интегрирането по явния метод, се приема, че скоростта на частицата пресметната в 
началото на времевата стъпка преобладава за цялата стъпка. В края на времевата стъпка, 
новата скорост на частицата е пресметната като се използва аналитичното решение на 
импулсното уравнение на частицата: 

               (2) 
n

i
i 1

f

 е сумата на всички сили действащи върху частицата. Аналитичното решение на 

представеното горе импулсното уравнение на частицата, може да се запише като: 
 
               (3) 
 
Параметрите на флуида са взети от началото на времевата стъпка. Импулса на 

частицата, ще съответства на скоростта на частицата 0
p  в началото на стъпката. При 

пресмятането на сумата от силите са нужни стойностите на много от параметрите на 
флуида като например: плътност, вискозитет и скорост в мястото, в което се намира 
частицата и др.  

Параметрите на флуида са взети за началото на времевата стъпка. В горното 
уравнение, 0

p  
съответства на скоростта на частицата в началото на стъпката. При 

пресмятането на сумата от силите са нужни стойностите на много от параметрите на 
флуида като например: плътност, вискозитет и скорост в мястото, в което се намира 
частицата и др. Тези параметри се получават, като резултат от: изчисления за 
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местоположението на частицата вътре в елемента от изчислителната мрежа в който тя се 
движи; като се използват заложените функции описващи формата на елемента от 
дискретизационния алгоритъм, за да се интерполира от възлите на елемента към 
местоположението на частицата. 
 
IV. Валидиране на цифров модел на въглищен сепаратор с резултати от натурни 
изпитания. 

Най-честият подход за проверка на изчислителните модели се базира на качественото 
сравнение между натурните експерименти и симулациите. Валидирането представя процес 
на определяне степента, до която моделът прецизно пресъздава реалния свят от гледна 
точка на предвиденото използване на модела. То определя дали компютърната симулация 
представя достоверно физическата действителност. Валидирането разглежда науката в 
моделите чрез сравнение с експериментални резултати. На валидиране подлежат само 
резултатите от симулацията.  

Изчислителна мрежа - мрежово независимо решение 
Обемът на моделираният сепаратор е разделен на 

172 384 елементарни подобеми (мрежови клетки), както е 
показано на Фиг. 2. Генерираната мрежа е хексагонална, 
а нейната гъстотата не е еднаква в различните зони на 
моделирания обем, а зависи от геометричните му 
особености. По-точните резултати изискват по-голяма 
гъстота на генерираната мрежа. Наличието на зони с 
рециркулиращи вихри налага изкисванията за фина и 
еднородна по размер изчислителна мрежа.  

Един от критериите за броя на изчислителните клетки 
е достоверността на резултатите получени от 
симулацията. Мрежата от 172 384 елементарни обема е 
оптималната за постигане на очакван резултат близък до 
реалността. Използването на по-фина изчислителна 
мрежа от 195 922 и 257 254 елементарни обема води 
само до увеличаване на времето за пресмятане на 
изчислителния модел, но не и до промяна на резултатите. 
Фактът, че симулацията води до един и същи резултат 

при изчислителни мрежи с над 172 384 клетки, показва че е достигнато желаната 
достоверност на изчислителния модел или така нареченото „мрежово независимо решение”. 

Критерии за сходимост 
Друг критерии за достоверност на решението на симулацията е достигането на 

критериите за сходимост при решаването на отделните концептуални модели заложени в 
изчислителния модел. При създаването на модела на сепаратор към ПК-38-4 като условие 
за сходимост е зададено, разликата на стойностите между две последователни итерации, 
на всеки един пресмятан параметър, да не надвишава 10-4. Това условие също е спазено 
при решаването на разглежданата симулация. По този начин още веднъж се гарантира 
достоверността на получените чрез изчислителния модел резултати. 

Валидиране на цифров модел на сепаратор 
За валидиране на изградения модел на сепаратор са използвани данни от натурни 

изпитания на ППС на котли тип ПК-38-4, проведени на територията на ТЕЦ „Марица Изток 2” 
от промишлено-технологичен отдел (Табл. 1.1.).  

За задаване на начални условия на модела е избрана ППС - 2Б, обслужваща котел 
ст.№2. Тези начални условия, които са зададени на входа на цифровия модел са 
представени в Табл. 1. 

 
Фиг.8. Изчислителна мрежа на 
инерционен сепаратор на котли 

тип ПК 38-4. 



22 Научна конференция на ЕМФ 2014

 
Начални условия при валидиране на изчислителен модел на сепаратор на ППС към котли 

тип ПК-38-4. 
Табл. 1 

Величина Означение Дименсия Стойност 
Положение на клапа А - grado 25 
Положение на клапа B - grado 15 
Положение на клапа C - grado 45 
Температура на аеросмес на вход на сепаратор t2 oC 180 
Вентилационна производителност Vмв m3/h,x103 190 
Количество гориво на вход на сепаратор В t/h 33 

На база на началните условия описани в Табл. 1, са извършени изчисления със CFD 
софтуер и са получени резултати от цифров модел на сепаратор. 

За оценка на достоверността на модела на сепаратора, резултатите получени от него са 
сравнени, с резултати от натурни изпитания (Табл. 2). 
Сравнение между резултати, получени от натурни изпитания и резултати от цифров 

модел на сепаратор на ППС към котли тип ПК-38-4. 
Табл. 2 

Величина Означение Дименсия Натурни 
изпитания - ПТО 

Цифров 
модел 

Положение на клапа А - grado 25 25 
Положение на клапа B - grado 15 15 
Положение на клапа C - grado 45 45 
Температура на аеросмес след МВ t2 oC 184,2 180 
Вент. производителност - измерена Vмвизмерена m3/h,х103 176 - 
Вент. производителност коригирана по 
температура и запрашеност на потока Vмв  t2 m3/h,х103 160 168 

Производителност на МВ по топлинен 
баланс Вмвтопл, t/h 33,87 - 

Производителност на МВ по прав баланс Вмвправ t/h 32,87 33 
Остатък - сито с размер  R1000 R1000 % 1,31 - 
Остатък -сито с размер R400 R400 % 10,27 - 
Остатък -сито с размер R200 R200 % 30,49 - 
Остатък -сито с размер R90 R90 % 63,84 - 
Ср. диаметър на въглищните частици - μm 202 214 

Направеното сравнение между резултатите от натурните изпитания и тези от цифровия 
модел (Табл. 2) показва адекватно представяне на физическата действителност от страна 
на компютърната симулация. 

В заключение, на база получените резултати може да се каже, че изграденият модел е 
валидиран (мрежово независимо решение, изпълнени критерии за сходимост, сравнение с 
реални данни), т.е. достатъчно точно описва реалните процеси в обема на инерционния 
сепаратор и чрез него могат да се провеждат по-нататъшни симулационни изследвания за 
оценка влиянието на различни въздействия върху средната зърнометрия на „готовия” 
въглищен прах. Направеното сравнение показва адекватно представяне на физическата 
действителност от страна на компютърната симулация - достоверно представя 
зърнометричното разпределение на въглищните частици на изхода на модела на 
сепаратора. 

 
V. Моделни изследвания на работата на сепаратор на котли ст. №1 и ст. №2. 
След валидирането на изградения симулационен модел на инерционен сепаратор 

използван при котли ст. №1 и ст. №2, бяха проведени моделни изследвания. 
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За да може да се сравняват отделните случаи при едни и същи условия, са подбрани 
следните критерии: 

 Количество транспортиращ агент на изхода на сепаратора; 
 Количество гориво на изхода на сепаратора (отиващо към горивните уредби); 
 Зърнометрични характеристики на въглищния прах след сепаратора; 
Получените резултати от моделните изследвания проведени на сепараторите са 

разделени на две групи: 
 Нагледни – визуализация на различни величини (скорост, налягане, и др.) по стените 

и в обема на сепаратора 
 Количествени – в табличен и графичен вид са представени резултати получени от 

моделните изследвания. 
Начални условия при изследването на настоящата конструкция на сепаратор. 
При проведените моделни изследвания, бе оценено влиянието на две входни 

въздействия: 
 Промяна на ъгъла на клапа А -  три положения 0°, 10° и 20° при запазване ъглите на 

наклон на клапи B и С, които са 15°; 
 Промяна на дебита прахо-газова смес на входа на сепаратора – подадени са четири 

различни обемни дебита транспортиращ агент 185 000 m3/h, 205 000 m3/h, 230 000 
m3/h и 250 000 m3/h.  

Проведени са дванадесет моделни изследвания на работата на сепаратора. Те 
обхващат всички възможни комбинации от входни въздействия посочени по-горе. Входните 
въздействия за всеки от моделираните случаи са обобщени в табличен вид и са 
представени в Табл. 3 
Начални условия при провеждането на моделни изследвания на сепаратор на ППС към 

котел тип ПК 38-4, настояща конструкция с три клапи (A, B и С). 
Табл. 3 

                             Случай 
№ 
Условия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Положение на клапа А, 
grad° 0 10 20 

Положение на клапа В, 
grad° 15 

Положение на клапа С, 
grad° 15 

Масов дебит на 
транспортиращия агент 
на вход на сепаратора, 
kg/s 

40 45 50 55 40 45 50 55 40 45 50 55 

Обемен дебит на 
транспортиращия агент 
на вход на сепаратора, 
х103 m3/h 

185 205 230 250 185 205 230 250 185 205 230 250

Количество въглищен 
прах на вход на 
сепаратора, kg/s (t/h) 

8 (28,8) 

Среден диаметър на 
въглищния прах на вход 
на сепаратора, µm 

500 

Температура аеросмес 
на вход на сепаратора, 
°С 

180 
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VI. Резултати от моделните изследвания на настоящата конструкция на 
инерционен сепаратор монтиран на котли ст. №1 и ст. №2. 
Обобщени резултати от проведените моделни изследвания на сепаратор на ППС към 

котел тип ПК 38-4, настояща конструкция с три клапи (A, B и С) 
Табл. 4 

Сл. 
№ 

П
ол

ож
ен

ие
 

на
 к

ла
па

 А
, 

gr
ad

о  

Обемен дебит на транспортиращ 
агент преминаващ през сепаратора 

Количество гориво на 
изхода от сепаратора Средна 

зърнометрия на 
горивото на 

изход от 
сепаратора, µm 

Vвх. сеп.     
m3/h 

Vизх. сеп. 
m3/h 

Vизх../ Vвх.  
% kg/s 

Дял от общото 
количество 

постъпващо на 
входа, % 

1 

0 

185 000 155 625 83,0 3,3 41,3 188 
2 205 000 176 250 83,6 3,4 42,5 208 
3 230 000 197 813 84,4 3,5 43,8 238 
4 250 000 217 969 84,5 3,6 45,0 264 
5 

10 

185 000 155 625 83,0 3,2 40,0 186 
6 205 000 176 719 83,8 3,3 41,3 200 
7 230 000 197 813 84,4 3,3 41,3 226 
8 250 000 218 906 84,9 3,6 45,0 246 
9 

20 

185 000 156 094 83,3 2,8 35,0 160 
10 205 000 177 188 84,0 3,1 38,8 169 
11 230 000 198 281 84,6 3,1 38,8 198 
12 250 000 218 438 84,7 3,2 40,0 232 

 

 
Фиг. 9. 

 

 
Фиг. 10 
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VII. Анализ на получените резултати 
 

Получените резултати от моделните изследвания, 
проведени за настоящата конструкция на сепаратора, 
дават основание да бъдат направени следните изводи: 

 
 От Табл. 4 се вижда, че с притварянето на клапа 

А от 0° до 20° делът на транспортиращия агент, 
който напуска сепаратора, остава постоянен 
(изменя се от 83,0 ÷ 84,9 %) и не се влияе от 
дебита който постъпва на входа му.  

 Количеството на „готов” прах който напуска 
сепаратора, намалява при притварянето на клапа 
А от 0° до 20°. Това става за сметка на 
увеличаването на дебита въглищен прах, който 
преминава през рециркулационната линия и се 
връща на входа на мелещия вентилатор за 
досмилане. 

 От Табл. 4 и Фиг. 9 е видно, че когато клапа А е 
наклонена на 20°,спрямо хоризонтала, тя не оказва влияние върху количеството 
„готов” прах, който напуска сепаратора в интервала на изменение на 
вентилационната производителност на МВ от 170 000 ÷ 200 000 m3/h. Тази 
нелинейност се наблюдава и когато тя заеме положение от 10°. Когато обаче клапа А 
заеме положение от 0° спрямо хоризонталата, т. е. тя спира да оказва влияние върху 
прахо-газовия поток, тази нелинейност която се наблюдава в предните 2 случая - 
изчезва. Това показва, че формата и местоположението на тази клапа, не е правилно 
оразмерено и подбрано. 

 Средната зърнометрия на въглищния прах напускащ сепаратора се зафинява с 
притваряне на клапа А от 0° до 20° (Фиг. 10). Когато клапата е в положение 0° (т.е. тя 
не оказва влияние върху потока), с увеличение на дебита транспортиращ агент 
зърнометрията се изменя в диапазона 188÷264 µm. При 10° и 20° този диапазон е 
съответно 186÷246 µm и 160÷232 µm. Т.е. регулируемия диапазон по отношение на 
зърнометрията на горивото на настоящата конструкция на сепаратор, в чиито обем 
са разположени три клапи е 160÷264 µm. 
 
 
VIII. Необходимост от конструктивна и технологична промяна на настоящата 

конструкция на сепаратор 
1. От анализа на получените резултати от моделните изследвания на 

настоящата конструкция на сепаратора е видно, че зърнометричното разпределение на 
въглищния прах след него се изменя в интервала 160÷264 µm. Това изменение е в много 
тесни граници. Освен това се наблюдава и голяма нелинейност на количеството „готов” 
въглищен прах което напуска сепаратора, при вентилационна производителност на МВ 
170 000 ÷ 200 000 m3/h.  

2. При експлоатацията на този вид сепаратор се наблюдават редица проблеми. 
Един от тези проблеми е, че след пускането на котела след ремонт, клапа „А”, която се 
явява основна работна (регулираща) клапа, е спусната на 20 grad° надолу. До 30 дни след 
това (а в доста случаи и по-рано), поради износване тази клапа се премества на 0 grad°. 
Това означава, че сепараторът практически остава без регулиращо въздействие, което да 
оказва влияние върху едрината и количеството на въглищния прах, който той подава към 

 
Фиг. 11. Изменение на скоростта 
на транспортиращия агент в 
обема на сепаратора при 

положение на клапа А 20° и дебит 
на вход на сепаратор 185 000 m3/h 
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прахоконцентратора. При това положение сепаратора не може да изпълнява своята основна 
функция, а именно да регулира едрината на въглищния прах след себе си. 

3. Тези недостатъци на настоящата конструкция на инерционен сепаратор 
използван при котли ст. № 1 и ст. № 2, налагат нуждата от конструктивни промени с цел 
подобряване на неговите експлоатационни характеристики. 
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Моделни изследвания на предложение за нова конструкция на въглищен 
инерционен сепаратор на котли тип ПК 38-4 

 
Борислав АНГЕЛОВ, Крум ТОДОРОВ, Васил РАДЕНКОВ 

 
Резюме: На база на получени резултати от извършени моделни изследвания е 

предложена нова конструкция на инерционен сепаратор на котли тип ПК 38-4. Изграден 
е цифров модел на тази нова конструкция и са проведени изследвания с нея. Получените 
резултати са сравнени с тези от цифровия модел на настоящата конструкция. 

Ключови думи: нова конструкция, сепаратор, цифров модел. 
 

Model investigations of proposed new construction of coal classifier for boiler type 
PK 38-4 

 
Borislav ANGELOV, Krum TODOROV, Vasil RADENKOV 

 
Abstract: On the basis of model investigations results, new construction of coal classifier of 

boilers type PK 38-4 is proposed. Numerical model of this new construction is prepared and 
investigations are performed. Obtained results are compared with the ones from numerical model 
of the present construction. 

Keywords: new construction, classifier, numerical model. 
 
I. Въведение. 
Проведени са моделни изследвания на настоящата конструкция въглищни сепаратори 

на котли ст. №1 и ст. №2 в „ТЕЦ Марица Изток 2“. Тези изследвания са част от 
реконструкцията на прахоприготвящите системи и пещната камера на котли ст. №1 и ст. №2, 
които са тип ПК 38-4. На база на получените резултати от симулационното моделиране е 
достигнато до решението за конструктивна и технологична промяна на настоящата 
конструкция на въглищен сепаратор.  

Извършените моделни изследвания с настоящата конструкция сепаратор са описани 
подробно в [1]. 

 
II. Моделни изследвания на нова конструкция въглищен сепаратор. 
Софтуерът чрез, който се извършват моделни изследвания позволява лесно да се 

променя конструкцията на изследвания обект. Чрез този подход може за кратко време да се 
тестват различни конструктивни решения и да се направят изводи за тяхната ефикасност. 
Именно така, бе оптимизирана геометрията на сепаратора и бе достигнато до 
конструктивното решение посочено на Фиг. 1. 

Новата конструкция на сепаратора има следните особености:  
 В обема на сепаратора е поставена една единствена клапа, която да влияе върху 

прахо-газовия поток (клапа А). Формата на тази клапа следва контурите на стената към 
която е монтирана. По този начин се цели постигане на минимално аеродинамично 
съпротивление в обема на сепаратора. Клапи В и С са изрязани; 

 В сравнение със старата конструкция, клапа А е по-дълга и е свалена по-ниско, т.е. 
посреща потока по-близо до входа на сепаратора. По този начин се цели постигането  
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на зърнометрично разпределение на 
изход на сепаратора близко до това при 
конструкция с три направляващи клапи 
или дори по-широк диапазон на 
изменение в зависимост от наклона на 
клапата; 

 Освен това правият ъгъл срещулежащ на 
входа на сепаратора е скосен с което се 
спомага за подвеждането на основния 
гориво-газов поток и елиминирането на 
зони с локални вихри. 
 
Начални условия при изследването на 
предложената нова конструкция на 
сепаратор 

При моделните изследвания, 
проведени на новата конструкция на 
сепаратора, са подбрани същите входни 
въздействия, при които е изследвана и 
настоящата. Това е направено с цел, да 
могат да се сравнят двете конструктивни 
решения при едни и същи условия. 

Избраните входни въздействия са: 
 промяна на ъгъла на клапа „А” при три различни положения -  0°, 10° и 20°; 
 на входа на сепаратора са подадени четири различни обемни дебита 

транспортиращ агент (димни газове) - 185 000 m3/h, 205 000 m3/h, 230 000 m3/h 
и 250 000 m3/h. 

В Табл. 1. са обобщени входните условия при които са извършени моделните 
изследвания на новата конструкция на сепаратора.  

 
Начални условия при провеждането на моделни изследвания на сепаратор на ППС 

към котел тип ПК 38-4, предложение за нова конструкция с една клапа (A) 
Табл. 1. 

                             Случай 
№ 
Условия 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Положение на клапа А, 
grad° 0 10 20 

Масов дебит на 
транспортиращия агент на 
вход на сепаратора, kg/s 

40 45 50 55 40 45 50 55 40 45 50 55 

Обемен дебит на 
транспортиращия агент на 
вход на сепаратора, х103 
m3/h 

185 205 230 250 185 205 230 250 185 205 230 250

Количество въглищен 
прах на вход на 
сепаратора, kg/s 

8 

Среден диаметър на 
въглищния прах на вход 
на сепаратора, µm 

500 

Температура аеросмес на 
вход на сепаратора, °С 180 

 

Фиг. 1. Предложение за нова конструкция на 
сепаратор на ППС към котел тип ПК 38-4. 
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III. Резултати от моделните изследвания на новата конструкция на въглищен 
сепаратор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
а)   б) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в)   г) 
Фиг. 2. Изменение на скоростта на транспортиращия агент в обема на сепаратора 

при предложената нова конструкция, при положение на клапа А 20° и дебит на вход на 
сепаратор: а) 185 000 m3/h; б) 205 000 m3/h; в) 230 000 m3/h; г) 250 000 m3/h 

 
Обобщени резултати от проведените моделни изследвания на сепаратор на ППС 

към котел тип ПК 38-4, предложение за нова конструкция 
Табл. 2 

Сл. 
№ 

П
ол

ож
ен

ие
 н

а 
кл

ап
а 

А
, g

ra
dо  Обемен дебит на 

транспортиращ агент 
преминаващ през сепаратора 

Количество гориво на 
изхода от сепаратора Средна 

зърнометрия на 
горивото на 

изход от 
сепаратора, µm 

Vвх. сеп 
m3/h 

Vизх. сеп. 
m3/h 

Vизх../ Vвх. 
% 

kg/
s 

Дял от общото 
количество 

постъпващо на входа, 
% 

13 

0 

185 000 156 094 83,3 4,8 60,0 265 
14 205 000 176 578 83,7 5,1 63,8 281 
15 230 000 198 281 84,6 5,4 67,5 306 
16 250 000 218 438 84,7 5,5 68,8 343 
17 

10 

185 000 154 688 82,5 3,6 45,0 218 
18 205 000 175 313 83,1 3,8 47,5 223 
19 230 000 195 938 83,6 3,9 48,8 241 
20 250 000 216 094 83,8 4,1 51,3 264 
21 

20 

185 000 154 219 82,3 2,9 36,3 172 
22 205 000 174 844 82,9 3,1 38,8 179 
23 230 000 195 469 83,4 3,5 43,8 202 
24 250 000 216 094 83,8 3,6 45,0 243 

Скорост на  
транспортиращия агент 



30 Научна конференция на ЕМФ 2014

 
Фиг. 3 

 

 
Фиг. 4  

 
IV. Анализ на получените резултати от моделните изследвания на новата 

конструкция на въглищен сепаратор 
От получените от модела резултати могат да се направят следните изводи: 

 От Табл. 2 се вижда, че положението на клапа А не оказва влияние върху дела 
на транспортиращия агент напускащ сепаратора спрямо този който постъпва на 
входа му (изменя се в интервала 82,5 % ÷ 84,7 %). Такова е положението и при 
настоящото конструктивно решение. 

 При притварянето на клапа А от 0° до 20°, количеството „готов прах“ който 
напуска сепаратора намалява за сметка на това което се връща за досмилане през 
рециркулиращата линия. 

 На Фиг. 3 е показано, какво влияние оказва положението на клапа А върху 
количеството „готов прах“, който напуска сепаратора. Прави впечатление, че при 
новото конструктивно решение, се намалява нелинейността която се наблюдава при 
настоящата конструкция  

 Средната стойност на зърнометричния състав на въглищния прах напускащ 
сепаратора намалява с притварянето на клапа А от 0° до 20° (Фиг. 4). Когато клапата 
е в положение 0°, т.е. тя не оказва влияние върху потока, с увеличение на дебита 
транспортиращ агент зърнометрията се изменя в диапазона 265÷343 µm. При 10° и 
20° този диапазон е съответно 218÷264 µm и 172÷243 µm. Т.е. регулируемия обхват 
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по отношение на зърнометрията на „готовия въглищен прах“ на предложената нова 
конструкция на сепаратор, в чиито обем е разположена една клапа е 172÷343 µm.  

 
V. Сравнителен анализ между настоящата и предложената нова конструкция на 

въглищен сепаратор 
Извършените две групи моделни изследвания на инерционен сепаратор дават една 

богата база от данни описваща поведението на потоците гориво и транспортиращ агент в 
работния обем. Анализът на тези резултати и съпоставянето на двете различни конструкции 
при едни и същи входни и гранични начални условия, води до по-детайлно запознаване с 
предимствата и недостатъците на всяка една от изследваните конструкции. 

 
Обобщени резултати от моделните изследвания проведени на двете конструкции 

на сепаратор 
Табл. 3 

Настояща конструкция Нова конструкция 
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й 
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1 83,0 41,3 188 13 83,3 60,0 265 
2 83,6 42,5 208 14 83,7 63,8 281 
3 84,4 43,8 238 15 84,6 67,5 306 
4 84,5 45,0 264 16 84,7 68,8 343 
5 83,0 40,0 186 17 82,5 45,0 218 
6 83,8 41,3 200 18 83,1 47,5 223 
7 84,4 41,3 226 19 83,6 48,8 241 
8 84,9 45,0 246 20 83,8 51,3 264 
9 83,3 35,0 160 21 82,3 36,3 172 
10 84,0 38,8 169 22 82,9 38,8 179 
11 84,6 38,8 198 23 83,4 43,8 202 
12 84,7 40,0 232 24 83,8 45,0 243 
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Фиг. 5. Изменение на количеството "готов" прах от сепаратора (като процентен дял от 
количеството постъпващо на входа) спрямо ъгъла на наклон на клапа А при дебит 

транспортиращ агент на входа: а) 185 000 m3/h; б) 205 000 m3/h; в) 230 000 m3/h; г) 250 000 
m3/h при настояща (червен цвят) и нова конструкция (син цвят).
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Фиг. 6. Изменение на зърнометрията на "готов" прах от сепаратора спрямо ъгъла на 
наклон на клапа А при дебит транспортиращ агент на входа: а) 185000 m3/h; б) 205 000 

m3/h; в) 230 000 m3/h; г) 250 000 m3/h при настояща (червен цвят) и нова конструкция (син 
цвят).
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Анализ на получените резултати 
 

От получените резултати от моделните изследвания за настояща и предложена 
нова конструкция на сепаратор могат да се направят следните изводи: 

 От обобщените резултатите показани в Табл. 3 се вижда, че количеството 
транспортиращ агент на изход на сепаратора (като процентен дял от количеството 
постъпващо на вход) практически не се влияе от положението на клапа А и за двете 
изследвани конструкции; 

 Количеството „готов” прах на изход от сепаратора в зависимост от наклона 
на направляващите лопатки и дебита на транспортиращия агент (Фиг. 5) се изменя в 
най-широк диапазон при предложената нова конструкция. От 36 до 69 % от 
постъпващия на вход въглищен прах излиза от сепаратора и се подава към 
прахоконцентратора от предложената нова конструкция на сепаратора, докато 
при настоящата конструкция този дял е 35÷45 %; 

 От резултатите за зърнометрията на „готов” прах напускащ сепаратора, 
които са показани на Фиг. 6 може да се направи заключението, че предложената 
нова конструкция на сепаратор предлага по-голям интервал на изменение на 
зърнометрията на въглищния прах (172÷343 µm) спрямо настоящата 
конструкция (160÷264 µm). Това е увеличение с 63 % на диапазона на регулиране 
на едрината на въглищния прах; 

 За случаите, когато положението на клапа А е 0º (при това положение 
работи най-често настоящата конструкция на сепаратора) и при четири различни 
дебита транспортиращ агент подавани на вход, от получените резултати могат да се 
направят следните изводи: 

- Делът на „готовия” прах на изход от сепаратора, спрямо 
количеството постъпващо на вход се изменя в интервала 60÷69 % при 
предложената нова конструкция и 41÷45 % при настоящата (Табл. 3); 

- Средната зърнометрия на „готовия” прах се изменя в интервала 
265÷343 µm при предложената нова конструкция и 188÷264 µm при настоящата 
(Табл. 3); 
От факта, че при новата конструкция излизат 20÷25 % повече като количество „готов“ 

прах и от това, че средния зърнометричен състав на изхода е по-груб от този при настоящия 
сепаратор, може да бъде направен извода, че аеродинамичното съпротивление, което 
оказва предложения нов сепаратор на потока от транспортиращ агент и въглищни 
частици е значително по-малко, отколкото при настоящата конструкция. Този ефект е 
търсен при конструктивните промени на сепаратора, защото така се получава по-голям 
регулируем диапазон, т.е. имаме по силно регулируемо въздействие. 
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Модел на формирането на NOx, в пещната камера 
на енергиен парогенератор ПК-38-4 в ТЕЦ „Марица Изток 2“ 

 
К. Тодоров, Т. Тотев, В. Раденков 

 
Резюме: Поради промени в нормативните изисквания за Пределно Допустимите Емисии 
изхвърляни от „големи горивни инсталации“ от 01.01.2016 г., голям интерес за 
настоящото изследване представлява количествата формирани азотни оксиди в 
следствие на горивния процес. Чрез моделните изследвания бяха определени основните 
областите на образуване на NOx, което дава възможно да бъдат предложени 
въздействия за ограничаването им още в процеса на тяхното формиране. 
 
Ключови думи: моделни изследвания, горивен процес, шлаковане, азотни оксиди 

 
Model of NOx formation in combustion chamber 

of power steam generator PK38-4 in TPP “Maritza East 2”. 
 

K. Todorov, T. Totev, V. Radenkov 
 

Abstract: Due to changes in the regulatory requirements for emission limit values emitted by large 
combustion plants from 01.01.2016, the great interest in this study is formed quantities of nitrogen 
oxides as a result of the combustion process. By model tests were defined key areas of formation 
of NOx, which makes it possible to be offered to limit their effects still in the process of their 
formation. 
 
Key words: modelling study, combustion process, slaging, nitrogen oxides 
 

1. Въведение 
Изследване на пещните процеси за котел тип ПК 38-4, за установяване на причините за 

шлакообразуване , вече е провеждано [1]. Разработеният в [1]  CFD модел не включва 
генериране на NOx. За да може да се проследи формирането на NOx в пещната камера е 
необходимо да се заложат и химичните реакции водещи до образуване на азотни оксиди. 
При настоящото изследване са използвани стандартни зависимости, за формиране и 
разпадане на азотните оксиди, а именно: 

Модел за формиране на „термичен” NO 
Механизмът за образуване на „термичен” NO се явява преобладаващия източник за NOx 

в газовите пламъци при температура над 1800 K. NO се формира от комбинацията на 
свободни радикални разновидности на О и N, които се намират в изобилие при високи 
температури. Двустепенният механизъм, отнасящ се към „механизма на Зелдович“ [2], 
преобладава в тези процеси: 

O + N2 → NO + N          (1) 
N + O2 → NO + O          (2) 
В зависимост дали условията са под или около стехиометричните, важно значение може 

да има и трета реакция: 
OH + N → NO + H         (3) 
Когато тази стъпка е включена към първите две реакции, тогава става въпрос за 

разширен „механизъм на Зелдович“. 
Коефициентът на скоростта на всяка от тези три реакции се изразява чрез: 
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11
1

38730(1,8.10 )expk
T

   
 

        (4) 

9
2

3162(6,4.10 )expk
T

   
 

        (5) 

13
3 3,0.10k            (6) 

Модел за формиране на „бърз” NO 
При температури по-ниски от 1800 К, във въглеводородните пламъци има концентрация 

на NO, която е твърде висока за да бъде обяснена с механизмите на Зелдович. 
Въглеводородните радикали могат да реагират с молекула азот като образуват HCN, който 
може да бъде окислен до NO в условия на беден на окислител пламък. 

CH + N2 → HCN + N         (7) 
HCN + O2 → NO + …         (8) 
Пълният механизъм е много сложен. Въпреки това, Дьо Сот (De Soete) предлага 

единична реакция за да опише NO източника чрез механизма на Фенимор (Fenimore), 
SNO,prompt. Така образуваният NO се нарича „бърз” NO. 

SNO, prompt = WNOkprompt[O2]1/2[N2][Fuel]
3 / 2W


 
 
 

      (9) 

kprompt = Apromptexp(-TA,prompt/T)        (10) 
WNO и W представят моларната маса на NO и съответно средната моларна маса на 

сместа. 
Модел за формиране на „горивен” NO 
Моделът за образуване на азотни оксиди в следствие окисляването на азота от горивото 

допуска, че същият се представя посредством HCN (водороден цианид). HCN се приема, за 
да може да формира или разпада NO в зависимост от местните условия в сместа. 
Водородният цианид заедно с НСО (водороден карбонат) изпълняват ролята на преходни 
видове. Механизмът се състои от три реакции: 

- Формиране на NO, чрез HCN:  HCN+О2→ НСО+ NO 
- Разпадане на NO, чрез HCN:  HCN+ NO → НСО+ N2  
- Окисление на НСО:    НСО+3/4 О2 →СО2+1/2 Н2О 
Скоростта на реакциите в [mol/s], са съответно: 

    (11) 

където  

    (12) 

    (13) 

където с ХО2 е означена моларната маса на O2, a с W е означена осреднената моларна 
маса на сместа. 

Модел за доизгаряне (разпадане) на NO 
При обогатена горивна смес, където количеството кислород не е достатъчно за 

изгарянето на цялото гориво, недоокисленото гориво води до редуциране на NO. Този 
процес може да бъде описан, чрез общата реакция: 

2 2Fuel 2 CO 2 H O 2
1NO N CO H O
2

              (14) 

Трябва да се има предвид, че това е само общо представяне. Всъщност физическият 
процес, който настъпва е много по-сложен.  Истинският процес включва много преходни 
съединения, които се появяват по време на горивния процес, като например СНX 
(въглеводороди), които редуцират NO. 
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Скоростта на реакцията ще зависи от съответното гориво. При летливите получени от 
въглища скоростта на реакцията се изразява чрез: 

   (15) 
 
2. Моделни изследвания на котли тип ПК38-4, при проектни работни условия. 
Начални и гранични условия на моделните изследвания 
За нуждите на моделните изследвания пещната камера и горивната уредба (въздушните 

и горивни канали) е изчертана съгласно съществуващата проектна техническа 
документация. Границите на симулационния обект са както следва: 

Стени – изпарителни нагревни повърхности: 
- Долна радиационна част; 
Стени – паропрегревателни нагревни повърхности 
- Средна радиационна част; 
- Горна радиационна част. 
Входове: 
- Горивни входове на основни и бридови горелки; 
- Въздушни входове на основни, бридови и мазутни горелки; 
Изходи: 
- Газозаборни шахти; 
- Изход на пещна камера. 
На Фиг.2 е показана изчислителната мрежа на пещната камера, която е използвана при 

моделните изследвания. На нея се виждат и по-горе посочените граници на обекта – стени, 
входове и изходи. 

Изследването е проведено за максимален товар на котела. Количеството организирано 
подаван въздух е 320 000 Nm3/h. Разпределението му по височина на горелката е съгласно 
получените резултати от предходни моделни изследвания на въздушните кутии. 

 

 

 

 
Лява и фронтална стена  Дясна стена и тил 

Фиг.2 Изчислителна мрежа на пещна камера 
 
Елементният състав и качеството на горивото, използвано при моделното изследване на 

котела е показано в Таблица 1. 
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Табл.1 Характеристики на горивото 
Елементен състав и 
калоричност Работна маса Суха, безпепелна маса 

Въглерод, C [%] 20,13 67,52 
Водород, H [%] 1,56 5,22 
Кислород, O [%] 5,59 18,76 
Азот, N [%} 0,33 1,10 
Сяра, S [S] 2,21 7,41 
Влага [%] 52,00 - 
Пепел [%] 18,19 - 
Qi

r [MJ/kg] 6,123 25,930 
 
Разходът на сурово гориво (на работна маса) е 150 t/h. Разпределението на горивото и 

транспортиращите го димни газове постъпващи през горелките по височина на пещната 
камера e показано в Таблица 2 (данните са получени от натурни изпитания). 

 
Табл.2 Гориво и транспортиращият агент по височина на горивната уредба 

Входни потоци Поток гориво (суха 
маса) [kg/s] g Газов поток 

[kg/s] l 

Бридова горелка 0,50 0,10 27 0,6 
Горна основна горелка 1,76 0,35 9 0,2 
Долна основна горелка 2,76 0,55 9 0,2 

 
3. Резултати от моделните изследвания на котел ПК 38-4 
Като резултат от моделното изследване се получава огромна база от данни 

(температура, налягане, скоростни вектори, масова фракция на различни газови компоненти 
и много други) за всеки един елементарен обем от изчислителната мрежа.  

Представяме изменението на температурата и концентрацията на окислител в обема на 
пещната камера и непосредствена близост до стените. На следващата фигура са избрани 
три референтни сечения на различна височина - през долни основни горелки, горни основни 
горелки и бридови горелки 

Визуализирането на температурата в тези сечения дава представа за разположението 
на факела в обема на пещната камера. Чрез тези температурни полета може да се направи 
анализ за влиянието на всяка една от горивните уредби върху горивните процеси. 

 
Температура 
(400÷1600K) 

Концентрация на кислород 
(0÷10vol.%)  

  

Сечение на 
пещната камера 

при бридови 
горелки 

(БГ) 
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Сечение на 
пещната камера 

при горни основни 
горелки 
(ГОГ) 

  

Сечение на 
пещната камера 

при долни основни 
горелки 
(ДОГ) 

 
Фиг.3 Изменение на температурата и окислителя в конкретни сечения 

 
За да се открият зоните на екраните с по-висока вероятност от зашлаковане [3] е 

представено и изменението на температурата и концентрацията на окислител (кислород) в 
непосредствена близост до изпарителните нагревни повърхности (Фиг.4). 

 
Температура 
(400÷1600K) 

Концентрация на кислород 
(0÷10vol.%) 

    
Лява и фронтална стена Дясна стена и тил Лява и фронтална стена Дясна стена и тил 

 
Фиг.4 Изменение на температурата и окислител 

в близост до стените на пещната камера 
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Освен шлакообразуването, е важно да се 

проследи и процесът на формиране на азотни 
оксиди [4] в следствие на горивния процес. За да 
се направи оценка за областите, в които най-
бързо се образуват NOx е показанa следващата 
графика. Тя представя изменението на масовия 
поток (kg/s) на азотен оксид по височина на 
пещната камера при проектни експлоатационни 
условия на котли тип ПК 38-4  

На изхода на пещната камера се получава 
концентрацията на азотни оксиди (NOx) 247 
mg/m3 приравнена към референтен кислород 
(6%) и сух газ, но тази стойност е валидна за 
експлоатационни условия само при чисти 
(незашлаковани) нагревни повърхности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Изводи и заключения 
1. Валидиране на горивния модел съгласно [5] е извършено още при предходните 

изследвания [1]. Валидирането на допълнителните модели за формиране и разпадане на 
NOx е направено с резултати от реални измервания от следремонтни изпитания (при чисти 
екрани). Конкретните стойности за концентрация на азотни оксиди на изхода на котела и при 
двата случая са показани в следващата таблица: 

 
 Следремонтни 

изпитания 
Моделни 
изследвания 

Относително 
отклонение 

Концентрация на 
NOx 252 mg/Nm3 247 mg/Nm3 - 2 % 

 
Полученото относително отклонение от -2 %, показва че моделът за азотни оксиди 

достоверно представя физическата действителност и може да бъде използван за 
допълнителни изследвания; 

2. От моделните изследвания се вижда, че на височината на основните горелки, в 
непосредствена близост до задния екран от дясната страна (от страната на „Г“ горелка) има 
област с високи температури и ниски концентрации на кислород. Според теоретичните 
познания за процесите на шлаковане [6, 7] това са предпоставки за натрупване на шлак по 
изпарителните нагревни повърхности именно в тази зона. Експлоатационния опит 
потвърждава, че при котли тип ПК38-4 се натрупва шлак именно в тази област на екраните. 
За да се избегне този нежелателен процес, трябва да се предотвратят два от основните 

H [m] 

 
Фиг.5 Изменение на масовия поток 

NO по височина на ПК 
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фактори отговорни за възникването му – високи температури и ниски концентрации на 
кислород в близост до стените на пещната камера.Получените стойности за масовия поток 
на азотен оксид по височина на пещната камера показват недвусмислено, че именно в 
основната горивна зона (от долна основна до бридова горелка) се формират NOx. На 
височината на газозаборни шахти масовия поток на NO намалява, т.к. част от димните 
газове напускат обема на пещната камера, респективно напуска и част от азотните оксиди; 

3. Във височина на пещната камера, масовият поток на NO почти не се изменя от 
газозаборни щахти до изхода. Това отново потвърждава факта, че в случая азотните оксиди 
се формират в основната горивна зона; 

4. За да се ограничи формирането на NOx е необходимо да се намалят температурите и 
количеството окислител в основна зона. Това би довело до генериране на по-малко 
количество азотни оксиди и/или постигане на среда благоприятна за тяхното разпадане.  
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Оценка изменението на технико-икономическите показатели на Котел № 4 в 
ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3” по стандарт БДС EN 12 952-15 преди и 

след монтирането на ниско азотни горивни уредби 
 

Борислав Игнатов, Динко Кънев 
 
Резюме: В допълнение към Рамковата конвенция на ООН за изменението на 

климата през декември 1997 година е подписан протоколът от Киото. Този документ е 
споразумение за контрол над глобалното затопляне, ангажиращо подписалите го 
държави да намалят своите емисии от парникови газове. От 1 януари 2016 година, 
спрямо приетите нормативни и законодателни промени, ГГИ, изгарящи твърдо гориво 
на територията на Република България трябва да отговарят на по-ниски пределно 
допустими стойности на вредни емисии, изпускани в атмосферния въздух и в частност 
НДЕ за концентрация на NOx - 200 mg/Nm3. Тези промени обуславят необходимостта от 
модифицирането на редица горивни инсталации в цялата страна. Чрез настоящата 
статия се анализира изменението на технико-икономическите показатели на енергиен 
парогенератор тип П-62, които са резултат от промяната в организацията на 
горивния процес, след монтиране на нискоазотни горивни уредби. 

 
Ключови думи: технико-икономически показатели, кпд на енергиен парогенератор 
 

Assessment of the technical and economical parameters variations for Boiler No 4 
at "ContourGlobal Maritsa East 3" TPP according to standard BS EN 12 952-15 

before and after low nitrogen oxides combustion modification 
  

 
Borislav Ignatov, Dinko Kanev 

 
 Abstract: In addition to the United Nations Framework on climate change in december 1997 
the Kyoto protocol was signed. This document is an international agreement which commits its 
parties by setting emission reduction targets binding. According to the national regulations from 1st 
of January 2016 the LGI firing solid fuels need to meet lower emission limit values of the pollutants 
released in the environment – ELV for NOx 200 mg/Nm3. This change determines the need of 
modifications for number of steam generators across the country. This paper investigates the 
changes in the technical and economical parameters of a steam generator type P-62 due to a 
modification for nitrogen oxides emissions reduction for achieving the new emission limit values.   

 
Keywords: technical and economical parameters, power steam generator efficiency 
 
 

 I. Въведение 
 

По стандарт 12 952-15 се осъществяват приемно-предавателни (гаранционни) 
изпитания за енергийни котли, чрез които се доказват, че гарантираните от доставчика 
стойности на показателите са постигнати [1]. Основните параметри, които задължително 
трябва да се гарантират са: а) максимално произведената полезна топлина; б) налягане и 
температура на генерираната свежа пара и c) налягане и температура на генерираната 
междинно прегрята пара. 



Топлоенергетика и ядрена енергетика 43

 Реализираната реконструкция на Котел № 4, намиращ се в експлоатация в ТЕЦ 
„КонтурГлобал Марица Изток 3”, с цел намаляне на концентрацията на азотните оксиди 
включва следните конструктивни промени: изменение в горивните уредби, разпределение 
на въздуха по височина на пещната камера, монтиране на регулиращи клапи на бридови 
горелки и система за надгоривен въздух. Подробно оптимизационните решения са описани 
в [2], а технологичните особености на прахоприготвящите системи на котлоагрегата са 
подробно представени в [3]. Стандарт БДС EN 12 952 предвижда продължителността на 
изпитването по прав баланс да трае от 2 до 4 часа, а при метода, при който се пресмятат 
загубите на топлина (обратен баланс) – от 1 до 6 часа според вида на парогенератора и 
изгаряното гориво. Продължителността на изпитването обикновено се определя от мрежови 
измервания за загубата на топлина с изходящи димни газове или при изгаряне в кипящ слой 
– с периода за определяне на загубата на неизгорелия въглерод в пепелта, напускаща 
котела. Необходимите данни за пресмятането на ефективността на енергиен парогенератор 
според стандарт БДС EN 12 952 (част 15) по пряк или косвен метод са съответно: 

 
 

II. Пресмятане на енергиен баланс на котел по косвен метод 

 При пресмятането на ефективността на енергиен котел се използват следните 
зависимости: 

 Загуби на топлина с изходящите димни газове 
 Загубите на топлина с изходящите газове се дължат на разликата в енталпиите на 
газовете на изхода от последната нагревна повърхност на котела и на постъпващия в 
системата въздух. 
  ( N )G G pG G rQ m c (t t ), kW       (1) 
 Където: 
 Gm  - Масов дебит димни газове, kg/s; 
 pGc  - Специфичен топлинен капацитет на сухи димни газове, kJ/(kgK); 
 Gt  - Температура на димни газове, ОС; 
 rt  - Референтна температура определена за стандарта, равна на 25 °С. 

 Референтната температура, в стандарт БДС EN 12 952 е приета +25 °С. Тя определя 
произволно избрано нулево ниво и няма  нищо общо с температурата на околния въздух 
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нито с тази в помещението. Топлината на изгаряне на горивото е определена спрямо 
еталонната температура, поради което и К.П.Д. на котела зависи от нея. 
 Загубите на топлина с изходящи димни газове в относителни единици може да се 
пресметне по формулата дадена по долу: 

 
 G

( N )GF pG G r
( N )

l c ( t t )
H

       (2) 

 Където: 
 G  - общо количество димни газове получени от един килограм гориво, kg/kg 
 

 Загуби на топлина с химично недоизгаряне на горивото 
 Загубите на топлина с химично недоизгаряне на гориво се получават от 
концентрацията на въглероден оксид в димните газове, напускащи котела. Тези загуби се 
пресмятат по следната формула: 
 CO F Gd COd COnQ m V y H , kW       (3) 
 Където: 
 Fm  - Масов разход на гориво, кg/s; 
 GdV  - Обем сухи димни газове, m3/kg; 
 COdy  - Съдържание СО  в обема на сухи димни газове, %; 
 COnH  - Калоричност на СО в m3 при нормални условия, kJ/m3. 

 Загубите на топлина от химично недоизгаряне на горивото, отнесени към общото 
количество топлина, може да се пресметнат по формулата: 

  Gd
( N )COF COd COn

( N )

Vl y H
H

       (4) 

 

 Загуби на топлина с шлака и летяща пепел  
 Загубите на топлина с шлак и отнесена пепел се изчисляват като предварително се 
определи дебита на шлака и летяща пепел: 

 загуба на топлина с шлак се пресмята по формулата: 
       SL SL SL SL r SL uuQ m c t t u H , kW      (5) 
 Където: 
 SLm  - Масов поток на шлаката, kg/s; 
 SLc  - Специфичен топлинен капацитет на шлаката, kJ/(kgK); 
 SLt  - Температура на шлаката, ОС; 
 SLu  - Неизгоряло гориво в шлаката, kg/kg; 
 uuH  - Калоричността (топлината) на неизгорялото, kJ/kg. 

 загуба на топлина с летяща пепел се пресмята по формулата 
       FA FA FA G r FA uuQ m c t t u H , kW      (6) 
 Където: 
 FAm  - Масов поток на пепелта отнесена с димните газове, kg/s; 
 FAc  - Специфичен топлинен капацитет на пепелта в димните газове, kJ/(kgK); 
 FAu  - Неизгоряло гориво в пепелта отнесена с димните газове, kg/kg. 
 

 Загубите на топлина с шлак и летяща пепел в отнесено към цялото количество 
топлина се пресмятат по формулата: 

 
 SL FA

( N )SF ( N )B
N

Q Ql
Q

       (7) 
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 Загубите от топлобмен с околната среда 
 Тъй като топлинните загуби от топлобмен с околната среда е трудно да бъдат 
измерени, се използва диаграмата показана на Фиг. 1. С нейна помощ се определят 
загубите на топлина с околната среда като функция от топлинната мощност на котела, както 
и от вида на изгаряното гориво.  

 
Фигура 1- Загуби, дължащи се на радиация и конвекция – а) Загуби в резултат на радиация и 

конвекция; б) Максимално количество произведена топлина; 1) Кафяви въглища, газ; 2) 
Антрацитни въглища; 3) Нефт и мазут 

 

 Диаграмата на Фиг. 1 се основава на следното уравнение: 
   0,7

RC NQ CQ , kW         (8) 
 Където: 
 С= 0,0113 за нефт и мазут; 
       0,0220 за антрацитни въглища; 
       0,0315 за Кафяви въглища, газ; 
 QN - максималната мощност в MW. 

 
 Общите загуби от радиация и конвекция, отнесени към общото количество топлина се 
пресмятат по формулата показана по-долу: 

  RS
( N )RS ( N )B

N

Ql
Q

        (9) 

 

 Топлинна ефективност - косвен метод 
 Топлинната ефективност на котела по косвен метод се изчислява по формулата 
представена по-долу: 

      (N )B (N )G (N )CO (N )RS (N )SF1 l l l l     (10) 

 Използвайки тези начални параметри е извършено пресмятане на К.П.Д. по Стандарт 
12952-15, а характеристиката на горивото, използвано по време на провеждането на 
експериментите, получена от лабораторен анализ, е показана в Таблица 1. 
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 III. Резултати 
Балансовите изпитания на Котел № 4 в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3” бяха 

изпълнени според изискванията на стандарт БДС EN 12 952 – 15. Te се проведоха при 
следните товари: максимален; среден и минимален товар. Планирането и провеждането им 
е подробно описано в [4]. Балансовите опити бяха разделени на две групи: пред ремонтни и 
след ремонтни изпитания. Поради ограничения обем на статията, резултатите от пред 
ремонтните и след ремонтните изпитания са обединени в общи таблици. 

 Характеристики на въглищата използвани при балансовите опити 
 Таблица 1. Характеристики на въглищата по време на пред и след ремонтните изпитания  

Характеристики на 
въглищата Означ. Дименсия 

Преди модификация След модификация 
DПП = 

465 t/h 
DПП = 

565 t/h 
DПП = 

714 t/h 
DПП = 

451 t/h 
DПП = 

552 t/h 
DПП = 

699 t/h 
Пепел на суха маса A

d
 % 36,32 35,48 34,11 31,80 32,40 30,25 

Влага на работна маса W
r
 % 52,89 52,95 53,13 53,42 54,48 54,18 

Долна топлина на изгаряне Qi

r
 kcal/kg 1546 1575 1604 1648 1600 1680 

 
 Газов анализ на димните газове генерирани от Котел № 4 

Таблица 2. Концнетрация на O2, CO и NOX в димните газове на Котел № 4 преди и след 
модификацията на горивната уредба 

Означение Дименсия 
Преди модификация След модификация 

Dпп= 465 
[t/h] 

Dпп= 565 
[t/h] 

Dпп = 714 
[t/h] 

Dпп = 451 
[t/h] 

Dпп = 552 
[t/h] 

Dпп = 699 
[t/h] 

O2 vol % 10,05 9,00 8,60 7,25 7,10 6,75 

CO mg/Nm3 
(О2=6%) 81 40 26 26 44,3 35 

NOX mg/Nm3 
(О2=6%) 222 247 302 146 155 150 

 

 Съдържание на неизгорял въглерод в пепелта  
Таблица 3. Съдържание на неизгорял въглерод в пепелта, напускаща Котел № 4 преди и 

след модификацията на горивните уредби 

Съдържание на въглерод 
в пепелта Означ. Дименсия 

Преди модификация След модификация 
DПП = 

465 t/h 
DПП = 

565 t/h 
DПП = 

714 t/h 
DПП = 

451 t/h 
DПП = 

552 t/h 
DПП = 

699 t/h 
Неизгорял въглерод в 
шлаката cSL % 15,88 16,52 11,63 23,34 22,20 17,45 

Неизгорял въглерод в 
пепелта отнесена под ИВП cFA1 % 2,62 3,27 2,36 2,63 3,06 3,85 

Неизгорял въглерод в 
пепелта под ЕФ cFA2 % 2,21 2,01 2,18 1,77 2,14 2,78 

 

 Пресмятане на енергиен баланс на котел по косвен метод 

 Коефициентът на полезно действие на Котел № 4 бе определен по стандарт 12 952 – 
15. Всеки от проведените балансови опити е с продължителност от четири часа. 
Характеристиките на въглищата (Табл. 1), определянето на съдържанието на неизгорял 
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въглерод в пепелта (Табл. 3), и резултатите от газовия анализ (Табл. 2) са извършени от 
акредитирани лаборатории за изпитване. Резултатите от пресмятането му са обобщени в 
Табл. 4. 

Таблица 4. Резултати от пресмятането на К.П.Д. на Котел № 4 преди и след 
модификацията на горивните уредби съгласно стандарт 12 952 - 15 

Съдържание на въглерод 
в пепелта Означ. Дименсия 

Преди модификация След модификация 
DПП = 

465 t/h 
DПП = 

565 t/h 
DПП = 

714 t/h 
DПП = 

451 t/h 
DПП = 

552 t/h 
DПП = 

699 t/h 
Загуба на топлина от 
изгодящи димни газове l(N)G - 0,14815 0,14531 0,14608 0,12170 0,12832 0,12546 

Загуба на топлина от 
наличието на СО в 
димните газове 

l(N)CO - 0,00026 0,00011 0,00006 0,00003 0,00005 0,00005 

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

l(N)RS - 0,00435 0,00414 0,00391 0,00453 0,00427 0,00400 

Загуба на топлина от шлак 
и летяща пепел l(N)SF - 0,02982 0,02816 0,02420 0,02616 0,02898 0,02595 

К.П.Д. η(N)B - 0,81742 0,82228 0,82575 0,84758 0,83838 0,84454 
 

IV. Анализ 

От резултатите получени при балансовите изпитания проведени по стандарт 12 952 – 
15 преди и след модификацията на горивната уредба на Котел № 4 намиращ се в 
експлоатация в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3”, могат да се направят следните изводи: 

 От газовия анализ представен в Табл. 2 могат да се направят следните 
обобщения: 

o Измерената концентрацията на кислород О2, преди модификацията на 
горивните уредби е от 10,05 до 8,60 vol % (от минимален към максимален 
товар), което е с от 2,8 до 1,85 vol % по – висока стойност, спрямо 
измерените стойности след проведената реконструкция. Това се дължи на 
факта, че след ремонта Котел № 4 е по-плътен, т.е. намалено е 
количеството на неорганизиран въздух просмукван в котела и на 
намаленото количество организирано подаван въздух към котела, от 
720 000 Nm3/h преди модификацията на 640 000 Nm3/h след монтирането 
на нискоазотните горивни уредби; 

o Концентрацията на въглероден оксид CO, практически не се е увеличило 
след монтирането на новите нискоазотни горелки. Това е показател за 
добър горивен процес, реализиран в пещната камера на Котел № 4; 

o Измерените концентрации на азотни оксиди NOX генерирани от Котел № 4, 
след монтирането на нискоазотни горивни уредби са около 150 mg/Nm3. 
Това е значително намаление в сравнение със стойностите измерени 
преди това. 

 Загубите на топлина от изходящи димни газове l(N)G представени в Табл. 4 в 
обобщен вид са представени във Фиг. 1. От нея е видно, че загубата на топлина 
чрез изходящи димни газове е с повече от 2 % по-малко след монтирането на 
нискоазотните горивни уредби. Това се дължи на намаленото количество 
организирано подаван въздух в пещната камера, за което стана дума в предния 
извод. Това от своя страна води и до намаляване на дебита изходящи димни 
газове генерирани от котела. 
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Фигура 1 

 
 На Фиг. 2 са обобщени резултатите получени при определянето на загубите на 

топлина от шлак и летяща пепел. От нея е видно, че тези загуби са се увеличили 
след монтирането на нискоазотните горивни уредби. Това се дължи на 
нарастването на количеството на неизгорял въглерод съдържащ се в пепелта 
напускаща Котел № 4 (Табл. 3). Този резултат е очакван с оглед на 
реализирането на новата организация на протичане на горивния процес в 
пещната камера, след монтирането на новите нискоазотни горивни уредби; 

 
 

 
Фигура 2 
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 Резултатите от пресмятането на коефициентът на полезно действие по стандарт 
12 952 – 15 при балансовите опити проведени на Котел № 4 са обобщени на Фиг. 
3. От нея е видно, че след монтирането на новите нискоазотни горивни уредби, 
К.П.Д. на Котел № 4 е нарастнал с 1,879 % при максимален товар като при 
минимален товар това увеличение достига до 3 %. Това нарастване се дължи 
основно на намаляването на загубите с изходящи димни газове, въпреки че 
загубите на топина с шлак и летяща пепел нарастват.  

 След монтирането на новите горивни уредби на Котел № 4 се наблюдава един 
устойчив горивен процес, което се потвърждава и от резултатите получени от 
проведените балансови изпитания преди и след монтирането на нискоазотни 
горивни уредби. В заключение може да се направи изводът, че така изпълнената 
реконструкция на горивните уредби на Котел № 4 е успешна. 

 

 
Фигура 3 
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Mathematical modeling and experimental tests of the air jets mixing process  
in a new prototype of lignite burner for lower NOx emissions  

 
Gabriel-Paul Negreanu     Lucian Mihaescu     Ionel Pisa     Ion Oprea     Viorel Berbece 

 
Abstract: In order to decrease the NOx emissions generated by a lignite steam generator, a new 
prototype burner has been designed. The burner should operate with staggered combustion, to 
achieve lower temperatures in the first zone of the flame. The paper presents in parallel the results 
of the mathematical model and experimental tests of the mixing process of primary, secondary and 
tertiary air-flow jets at environmental temperature. 

 
Keywords: mathematical modeling, experimental tests, lignite burner, NOx reduction.  
 
 
1. Introduction 

 
This paper presents the results of the second part of a complex research program [1] based on 

holistic approach of management and engineering psychology applied to a coal-fired energy 
system to reduce pollution and increase quality of life as having a total novelty and originality on 
national level.  

All the scientific and technical activities that will be conducted during the research will 
contribute to the development of a new clean-burning coal technology applicable to two units of 
steam generation of 525 t/h burning lignite, requiring upgrades according to future environmental 
regulations. 

The proposed solution will choose the optimal combination of primary measures to achieve the 
lowest level of NOx (preferable under 300 - 350 mg/Nm3), by introducing the staggered 
combustion. This action will decrease the temperature in the flame main nucleus and complete the 
combustion using the Over-fire air system (air situated above the combustion zone). In figure 1 is 
shown a longitudinal section of this burner. The pulverized coal is blown in the furnace together 
with the primary air through two rectangular slots, while preheated secondary air is provided by the 
third slot (the longer one).  

 

    
 

Figure 1 Cross-section and view of the model burner 
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Taking into account of the geometry and usual operating conditions of this type of burner, the 
following numerical values have been imposed or calculated: 

- primary air velocity    15 m/s; 
- secondary air velocity    40 m/s; 
- tertiary air velocity    10 m/s; 
- primary air temperature (model)  295 K; 
- secondary air temperature (model)  358 K; 
- primary air temperature (real)   373 K; 
- secondary air temperature (real)  523 K; 
Due to the fact that the primary and secondary air velocities are imposed by the coal quality, 

the variable parameter of staggered combustion is the staggered intake in space of these jets. 
 

2. Mathematical model 
 
The problem we have to solve is to find the rate of interaction between the primary air jet 

(containing fuel particles) and secondary and tertiary ones. The limit of interaction is settled by the 
point A”, that represent the deadline of three initial jets and beginning of common one. In Figure 2 
are specified the jets and the velocity profiles. 

 
Figure 2: The domain of analysis of jets mixture 

 
After the definition of the point A”, the next step is to find the optimal point A of inferior 

secondary air intake. The secondary air-flow should adjust finally the flame shape, influencing the 
number of solid fuel particles attracted to combustion. 

According to the superposition principle, the composition law of the axial velocity for two jets is: 
 

                               2
2

2
1 uuu                                                      (1) 

 
Intersecting the lines d1 and d2 allows us to compute the coordinates of the point A : 
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Intersecting the lines d1 and d6 allows us to compute the coordinates of the point A  : 
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where 1  represents the splaying half angle of the primary jet. 

In order to study the interaction of primary air-fuel jets, the law of distribution for axial velocity 
was accessed in the following form: 
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For the composite jet, the dimensionless coordinate η will be defined as: 
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The expression of the axial velocity along the new referential line Δ is presented below: 
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The analytical model of three parallel, horizontal and isotherm jets (after the 

particularization 00  ) allows to compute the abscissa of the intersection point A : 
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It is now possible to calculate the coordinates of the point A   when the three jets are 
comprised in only one: 
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According to the geometrical dimensions of the model ( mmi 50 , mmboi 15 ), the 

splaying angle is 0
1 12 . The coordinates of the point A’ are:   mm,

,
, 0947

4060
956015250




Ax ; 

mm50Ay . The coordinates of the point A” are:   mm,
,

, 8164
4060

956015502



Ax ; 

  mm351550 Ay  
 

The distribution of the axial velocity respects the expression (4): 
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where 
A

xx   

From the embrasure, the value of the coordinate 
x
,

x
201

  is: x = 75+165 = 240 mm 

The velocity in the area of conservation for the intersection of the three jets will be: 
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The velocity of the jet resulted from the three jets mixture is: 
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For initial value u0 = 40 m/s, the distribution of the axial velocity is shown in figure 3. 
The 2-D velocity distribution for a rectangular axe y, related to abscissa x, will be then: 
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where   is the jet coefficient of turbulence and c is the tangent of the splaying half angle of the 

jet. For a monophasic jet, the relationship (14) become: 
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and the axial velocities of the jet according to x and y may be seen in figure 4: 

 

 
 

Figure 3 The axial velocity u in the middle section     Figure 4 2-D distribution of the axial velocity  
 

Using the values from figure 4, it is possible to draw the velocity vector profiles of the common 
jet after mixture: 

 

 
 

 
 

Figure 5 The profile of the axial velocity u in the common jet 
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3. Experimental tests 
The burner model is placed on the metallic stems and is connected to a wind tunnel by means 

of flexible pipes. A pitot tube is firmly mounted on a fixed pipe, with possibility of vertical and 
horizontal sliding. In this manner, the axe of pitot tube can be easily lined up with the center of the 
air slot or with the space between slots. The distance between the tube and the burner exhaust 
can also be accurately chosen. 

 

   
 

Figure 6 View of the experimental stand 
 
The purpose of the tests was to find the air-flow velocities in several sections of the burner, in 

order to verify the jet interactions. The measurement points are presented in figure 7. The air 
velocity is measured in middle of the slot and in the space between slots. In horizontal axis there 
are 5 planes of measurement: at 0, 200 mm, 400 mm, 600 mm and 800 mm from the burner 
embrasure. 

            
 
Figure 7 Measurement points in vertical plane           Figure 8 Spatial plots of the velocities 

 
The test results are graphically presented in figures 8.  
It is possible to observe that the secondary air velocity (measurement point 2) decreases in the 

axial dimension from 40 to 10 m/s, maintaining the values higher than all the other mass-flows. 
This fact allows to the secondary air to accompany the primary air and fuel particle jets with high 
oxygen contents and to penetrate them continuously during common evolution. In this manner the 
primary combustion can be under-stoichiometric ratio, resulting lower NOx concentrations. 
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The primary air velocity (measurement point 4) decrease to, but more gentle than the 
secondary air one, from 14 to 6.6 m/s.  

Regarding the tertiary air flow (measurement points 1, 3, 5, 7), its velocity decreases to, but 
very slow, from 10 to 4.7 m/s, wrapping the primary and secondary jets and offering oxygen as 
needed at distances larger than 1 m to ensure the complete combustion.  

 
4. Conclusions 
The analytical model allowed to find the abscissa of the point when the secondary jet become 

dominant in the flow steam (250 mm). In this manner we have validated the experimental 
conclusion of the strong reduction of axial velocity on a trajectory of 600 mm. 

The common jet has a reduced height (only three-four times the height of the secondary air 
slot). In the analytic model, the zero value of the axial velocity in the peripheral areas of the jet 
(figure 5) was considered from a value of 10 % of the average velocity of the jet  

Next step of the research will install the burner in a 2 MWth pilot furnace and measure the NOx 
emissions occurred during lignite combustion in the mass-flow conditions revealed by this paper. 
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RESEARCHES CONCERNING THE USE OF MIXED HYDROGEN IN THE 
COMBUSTION OF DENSE BIOMASS 

 

Ionel Pisa, Gheorghe Lazaroiu, Lucian Mihaescu, Gabriel Negreanu, Viorel Berbece 

ABSTRACT  
The paper deals with theoretical basis and experimental tests of mixed hydrogen diffusion 

in the dense system of biomass. Research regarding hydrogen diffusion in the porous system of 
biomass is part of wider research focusing on using hydrogen as an active medium for solid 
biomass combustion. In parallel with hydrogen diffusion in solid biomass, tests regarding biomass 
combustion previously subjected to a hydrogen flux will be carried out.  

Keywords: biomass, hydrogen diffusion, combustion, experimental tests. 

1. INTRODUCTION 
Research and development of a more sustainable energy economy (sources, carriers and 

storage) is one of the most important tasks in the scientific world [1]. The hydrogen economy is 
considered by many to be a possible approach to satisfy the future energy needs. The 
characteristics of hydrogen (virtually inexhaustible, no harmful emissions and various methods for 
its production) make it a promising option [2]. The utilization of hydrogen (pure or mixed) to the 
biomass combustion [3], [4] has the role to improve the combustion conditions and to increases the 
reaction rate. Furthermore, this fact influences the CO, SO2 and NOx concentrations. The biomass 
studied in the paper, especially, is a porous wood biomass: chopped wood and energy willow, 
Figure 1.     

2. THEORETICAL BASIS  
The hydrogen enriched gas (HRG) is produced by an electrolytic system (Figure 2). This 

electrolytic system is a dynamic one, keeping the fluid in a permanent flow and it is producing a 
quasi-stoechiometric gaseous mixture of hydrogen and oxygen. In fact this gas consists of a 
mixture of hydrogen and oxygen molecules, almost respecting the stoechiometric water ratio. HRG 
is a gas with a high degree of reactivity which, by adsorption, diffuses into the biomass [5], [6]. 
Thus, the ignition and combustion rate are improved and the pollutant emissions are reduced. 
HRG is a colorless gas which has a density of 0.503 kg/m3, molecular weight 12.3 kg/kmol, auto-
ignition temperature 591 - 605 °C and flammability limit concentration between 7.3 – 100 % [7]. 
The free diffusion process (equation Legendre) is the basis for HRG/porous biomass combustion 
technology. Maximum capacity of producing HRG is 1500 litters/h. Electricity consumed to produce 
1000 litters of HRG is between 3 – 3.5 kWh. This means approximately 0.4 Euro/1000 litters. 

HRG injection in porous biomass contributes to reducing the carbon monoxide 
concentration (OH radical having leading role) by reactions: 

.2;; 222 OHOHOOOHOHHCOOHCO     (1) 
In these conditions the heat loss with unburned carbon chq decreases and boiler efficiency 

increases. More, injection of HRG reduces the concentration of sulphur dioxide and may by a way 
to reduces nitrogen oxides which is formed from nitrogen of biomass. But this topic is another issue 
[8], [9].  
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   Fig. 1 Biomass used in experimental test          Fig. 2 Electrolytic system for HRG              
 

3. EXPERIMENTAL WORK 

In this phase of researches the gas is injected directly into the boiler system, in primary air. 
Combustion tests have been realized on the 1 MW (thermal) pilot furnaces belonging to the 
Politehnica University of Bucharest (Figure 3). In this case it was used a mixture of hydrogen for 
making the transition to real conditions and lower costs [10]. 

Table 1 Biomass elementary analysis (wet basis)

 Ci Hi Oi Si
c Ni Wi

t Ai LHV
 % % % % % % % MJ/kg 

A)  44.9 
B)  44.1 

5.3 
5.6 

41.82 
31.3 

0.08 
0.0 

0.0 
0.7 

7.8 
   17.1 

0.10 
1.2 

15.92 
16.87 

 
The pilot furnace used for experiments works with pulverized coal. It was adapted by fitting 

a fixed grill (grate surface is 1.1 m2 and the distance between bars is 4 mm) and a screw feeder. 
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3. EXPERIMENTAL WORK 

In this phase of researches the gas is injected directly into the boiler system, in primary air. 
Combustion tests have been realized on the 1 MW (thermal) pilot furnaces belonging to the 
Politehnica University of Bucharest (Figure 3). In this case it was used a mixture of hydrogen for 
making the transition to real conditions and lower costs [10]. 

Table 1 Biomass elementary analysis (wet basis)

 Ci Hi Oi Si
c Ni Wi

t Ai LHV
 % % % % % % % MJ/kg 

A)  44.9 
B)  44.1 

5.3 
5.6 

41.82 
31.3 

0.08 
0.0 

0.0 
0.7 

7.8 
   17.1 

0.10 
1.2 

15.92 
16.87 

 
The pilot furnace used for experiments works with pulverized coal. It was adapted by fitting 

a fixed grill (grate surface is 1.1 m2 and the distance between bars is 4 mm) and a screw feeder. 

Fig. 3 Scheme of the pilot furnace (1 MWt):
 

 
 

                            Fig. 4 HRG injection in primary air pipe 

The wood biomass (chopped wood and energy willow, only) is it deposited in 
biomass bunker and introduced into furnace, on the grill, by screw feeder. The elementary 
analyses of biomass are presented in Table 1 (A-for chopped wood and B-for energy 
willow). The fuel consumption by pilot is about 60 kg/h and thermal power is between 200-
300 kW. Combustion air (excess air ratio, =1.6) is introduced under fixed grill through the 
bars, by the air fan. HRG is injected into the primary air pipe (Figure 4). One continuous 
HORIBA PG 250 flue gas analyzer (Figure 5) have been installed to take the flue gas 
samples from the combustion chamber (Point A, Figure 3) in order to measure the CO2, 
CO, O2, SO2 and NO. 
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Fig. 5 HORIBA PG 250 flue gas analyser      Fig. 6 Aspect of energy willow flame 
 

The appearance of energy willow [11] flame is shown in Figure 6. Tests were performed for 
chopped wood and energy willow in two situations: injections of 600 litters of HRG per hour (10 
litters/1 kg biomass) and injections of 1200 litters per hour (20 litters/1 kg biomass). The results are 
shown in Table 2. 

Table 2 The measurement results (average values) with HRG injections 

Biomass type Parameter Value
 

Chopped wood with HRG 
(20 litters/1 kg) 

Heat loss, qch 
CO concentration* 

SO2 concentration* 
NOx concentration* 

     0.21 % 
331 ppm 
 96 ppm 
162 ppm 

Chopped wood with HRG 
(10 litters/1 kg) 

Heat loss, qch 
CO concentration* 

SO2 concentration* 
NOx concentration* 

     0.88 % 
1354 ppm 
139 ppm 
155 ppm 

Chopped wood without HRG 
 

Heat loss, qch 
CO concentration* 

SO2 concentration* 
NOx concentration* 

     2.03 % 
3242 ppm 
 162 ppm 
 148 ppm 

Energy willow with HRG 
(20 litters/1 kg) 

Heat loss, qch 
CO concentration* 

SO2 concentration* 
NOx concentration* 

       0.19 % 
   296 ppm 
   102 ppm 

     171 ppm 

Energy willow with HRG 
(10 litters/1 kg) 

Heat loss, qch 
CO concentration* 

SO2 concentration* 
NOx concentration* 

      0.77 % 
   1174 ppm 
    131 ppm 

     160 ppm 

Energy willow without HRG 

Heat loss, qch 
CO concentration* 

SO2 concentration* 
NOx concentration* 

      2.01 % 
  3092 ppm 
   159 ppm 

     149 ppm 
*at O2 = 7% 

 
Analyzing the values in Table 2 it can be seen that for biomass infusion with HRG the CO 

concentration is lower by about 50-60 % for 10 litters/kg specific ratio HRG/biomass and 80-90 % 
for 20 litters/kg. The SO2 concentration decreases by 40 % and NOx concentration increase by 10 
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%. By decreasing the concentration of CO is reduced by 60-90 % heat loss with unburned carbon, 
depending of specific ratio.  

In financial terms is done the following analysis: the price of wood biomass is about 60 
Euro/tone. Reducing of heat loss unburned carbon from 2.03 % to 0.21 % (in the chopped wood 
case) lead to increased efficiency by 1.82 %. For a thermal power of 200 kW the fuel economy is 
1.3 kg of biomass. Thus, the following analyze results (for 1 kg of biomass): 

 HRG production costs (specific ratio 20 litters/kg)……….0.008 Euro; 
 Benefit from the fuel economy………………………….. …0.078 Euro. 

      A report nearly 10 times in favor of benefits results. In the economical analysis reducing SO2 
concentration was not considered. It’s obvious that for each installation will be an optimal specific 
ratio between HRG flow and the quantity of biomass. 

4. CONCLUSIONS 
Following the assessment made in this paper it can concluded: 
 Hydrogen (pure) injection in porous biomass leads flame temperature increases by about 

10 % and CO concentration decreases by about 25-30 %. The heat loss qch decreases by 
15-30 %. This fact means that the utilization of hydrogen to the biomass combustion 
improves the combustion conditions and increases the reaction rate;  

 HRG injection in biomass infusion leads CO concentration decreases by about 50-60% 
for 10 litters/kg specific ratio HRG/biomass and 80-90% for 20 litters/kg. The SO2 
concentration decreases by 40 % and NOx concentration increase by 10 %. By 
decreasing the concentration of CO is reduced by 60-90 % heat loss with unburned 
carbon, depending of specific ratio; 

 Reducing of heat loss unburned carbon from 2.03 % to 0.21 % (in the chopped wood 
case) lead to increased efficiency by 1.82 %. If the price of wood biomass is about 60 
Euro/tone, for a thermal power of 200 kW the fuel economy is 1.3 kg of biomass. Results 
a report nearly 10 times in favor of benefits results. It is obvious that for each installation 
will be an optimal specific ratio between HRG flow and the quantity of biomass. 
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Провеждане на експерименти при директно изгаряне на биогаз 
 

Г. Атанасов 
 
      Резюме: Статията представя конкретен енергиен проект за утилизация на 
отпаден биогаз от пречиствателна станция на индустриална инсталация. Някои 
иновативни аспекти от процеса на проектиране и изграждане на системата за 
утилизация на биогаза бяха описани в статия, представена на научната 
конференция в гр. Сливен през м. юни 2014 г.    
      Ключови думи: Система за утилизация, биогаз, директно изгаряне, водогреен    
котел, горелка, водород. 
 

Conducting experiments for direct cmbustion of biogas 
 

G. Atanasov 
 

Resume: The article presents a concrete energy project for utilization of waste biogas, 
generated at the waste water treatment plant of industrial facility. Some innovative aspects of 
the processes of technical design and construction of the biogas utilization system have 
been presented at the scientific conference in Sliven, Bulgaria, June 2014. 
 
      Въведение: В последните няколко години в РБългария бяха реализирани редица 
проекти за  утилизация на отпаден биогаз, генериран при третиране на отпадни води в 
градски пречиствателни станции.  Статията представя енергиен проект за утилизация на 
отпаден биогаз от индустрилен обект - фабрика за производство на алкохол, с биологично и 
химическо съдържания на отпадните води, качествено различни от тези в пречиствателните 
станции на ВиК дружествата. 
       Цели се оползотворяване на биогаза, отделян при биообработката на отпадните води в 
пречиствателната станция на производствената фирма. Предлага се, вместо да се 
изхвърля, биогазът да се изгаря и отделената при това топлина да се използва за 
поддържане на оптимален температурен режим в анаеробния реактор (ферментационния 
резервоар). Предвижда се и възможност, част от биогаза да се отделя за отопление на 
битова сграда. 
       От гледна точка на конфиденциалност, за представения индустриален обект е прието 
наименованието ДУНАВСКИ БИОГАЗ ООД. 
      Съществуваща ситуация: Пречиствателната система на фабриката включва буферен 
резервоар за приемане на механично пречистените отпадни води, след него следва 
анаеробен реактор за биологична ферментация, в който става генериране на биогаз 
(ферментационен газ). Преди реализиране на проекта, генерираният биогаз бива изгарян с 
факелна горелка като топлината се изпуска в атмосферата. За резервен вариант е 
предвидено директно изхвърляне на газа в атмосферата без допълнителна обработка. В 
буферния резервоар с работен обем 600 м3 постъпват средно около 40 м3/ч отпадни води с 
температура около 20 оС. В анаеробния реактор с работен обем 1200 м3 се  генерира 
биогаз около 65 нм3/ч. 
       В годишен диапазон, в зависимост от производствените условия, съдържанието на 
метан в биогаза е 75-95 %, на сяроводород 0,8-1% и на водород около 1%. При тези 
параметри енергийната стойност на биогаза е около 7,5 kWh/нм3 или при изгарянето му 
може да се очаква топлинна мощност от около 490 kW. 
        Формулиране на проблема: Наличният биогаз, генериран в анаеробния реактор, със 
сравнително високо съдържания на метан, в конкретния случай бива подложен на 
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обработка (вкл. пречистване от аерозоли, отделяне на влагата, складиране, компресиране, 
пречистване от сероводород, др.), качествено различна от разпространените и 
стандартизирани обработки, използвани в световен мащаб. Използваната схема за 
обработка на биогаза е значително опростена, с намалени инвестиционни и оперативни 
разходи по сравнение с традиционно използваните схеми за обработка на биогаз. За повече 
подробности, моля, вж статията на автора, представена на научната конференция в гр. 
Сливен през м. юни 2014 г. [1]. С тази схема за обработка на биогаза, обаче, не се постига 
високото качество на обработка, предлагано при използване на традиционните, до голяма 
степен стандартизирани схеми за пречистване, като в конкретния разглеждан случай 
калоричността на биогаза е сравнително ниска Това налага и създаване на условия, по-
различни от традиционните, при директното изгаряне на биогаза във водогрейни котли. 
       От друга страна, в световен мащаб съществува тенденция, наблюдавана в развитите 
държави в последните 5-10 години, за обработване на отпаден биогаз с цел получаване на 
водород за различни приложения [2], [3], [12]. В редица случаи, генерираният водород се 
подава в съоръжения, паралелно с подаването на биогаз, за интензифициране на горивния 
процес. Тези съоръжения са когенераторни мотори, или др. двигатели с вътрешно горене 
[4], [5], [6], [7].. Оскъдна, обаче, е информацията за директно изгаряне на биогаз във 
водогрейни котли или други системи с отворено горене [8] при паралелно дозиране на 
водород с цел интензифициране на горивния процес. 
       Рализирана схема за утилизация на биогаза: Основното технологично оборудване 
е монтирано в обособено отделно ново помещение – котелно, което е съобразено със 
съответните изисквания за отстояния от съседни сгради, реализирани са съответните 
блокировки по газ и вентилация. В съществуващия работен корпус се монтира само новата 
циркулационната помпа за отпадни води, а до новото помещение се разполага открито на 
атмосфера вентилаторът за биогаз. Чрез 2 бр. водогрейни котли за изгаряне на биогаз - 
основен и пиков - през затворен циркулационен контур се подгрява антифриз, който служи 
за топлоносител. Циркулационният контур включва газовите котли, циркулационна помпа, 
разширителен съд, съд за допълване на системата, кожухотръбни топлообменници и 
съответната арматура. Кожухотръбните топлообменници са противотокови, двуходови по 
тръбно и междутръбно пространство. Антифризът се движи в междутръбното пространство 
като работната температура на този контур е в границите 60-70 оС, работното налягане е в 
границите 2-3 bar, а дебитът е около 40 м3/ч. В тръбното пространство на 
топлообменниците се подгряват отпадните води от буферния резервоар 600 м3 през друг 
циркулационен контур. За целта се отвежда отпадна вода от общия смукателен колектор на  
съществуващите помпи.  С циркулационна помпа водата се подава през топлообменниците 
към съществуващия щуцер на буферния резервоар 600 м3. При кпд на котлите около 90%, 
действителната топлинна мощност е 440 kW. При дебит на отпадните води 40 м3/ч и 
температура 20 оС след подгряване водата може да достигне 29 оС в най-добрия случай 
(при отчитане на топл.загуби и в зависимост от сезона може да бъде по-ниска с 1-2 оС). 
       Подгряването на отпадните води се извършва преди постъпването им в анаеробния 
реактор 1200 м3, като това представлява сравнително по-мек режим на работа. Работи един 
топлообменник, другият е в резерв, тъй като се очаква сравнително бързо да се забива с 
утайки. Резервният топлообменник се продухва с технологичен въздух (4 bar), редуват се 
без да се спира инсталацията. 
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Фиг. 1.   Принципна схема на утилизация на биoгазa чрез директно изгаряне 

 
     Биогазът, който се използва за гориво, се взема от съществуваща линия, свързваща 
биореактора с инсталацията за изгаряне на газа на атмосфера. На мястото на подвързване 
се монтира 3-пътен вентил, с който газът се насочва - в зависимост от необходимостта - 
ръчно или автоматично към съществуващата или нова инсталация. С вентилатор биогазът 
се нагнетява от налягане 10-30 mbar до 60-80 mbar, което е достатъчно за нормална работа 
на газовите котли. Пред вентилатора се подвързва механичен филтър (сепаратор), монтира 
се заедно с вентилатора извън котелното. 
     Предвиждат се 2 етапа за изграждане на инсталацията за топлинна утилизация на 
отпадния биогаз: 
I етап - с 2 бр. водогрейни котли; този етап е вече реализиран; 
II етап - с 2 бр. когенераторни мотори (за паралелно генериране на ел.енергия и гореща 
вода), при което 2-та водогрейни котела ще служат като резервни и пикови водогрейни 
апарати. 
     Провеждане на експерименти: Към горелките на 2-та водогрейни котела са фабрично 
интегрирани стабилизатори на газа, с цел контролиране скоростта и стабилността на 
пламъка.  
     Горивната инсталация е оразмерена при следните условия: 
- налягане на биогаза  10-30 mbar 
- максимален разход на биогазa  65 m3/h 
- максимална скорост на биогаза в тръбопроводите  5,44 m/s 
- димоотвеждането от котлите става с 2 самостоятелни комина и 2-та с височини по 7 м. 
    С тези проектни параметри се осигури стабилно функциониране на 2-та котела при 
провеждане на експериментите. Горивните камери и на 2-та котела функционираха в 
стабилен пламъчен режим. 
    Параметрите на биогаза при провеждане на експериментите: 

 съдържание на метан 78% 
 съдържание на сяроводород 0,9%  
 съдържание на водород ~ 1,0%. 

    Експериментите бяха проведени с единия от 2-та водогрейни котела, а именно с: 
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Водогреен котел модел NPR - Garioni Naval - 140 с параметри: 
 топлинна мощност 163 kW 
 воден обем 151 литра 
 оборудван с газова горелка модел IDEA - NG200, плавно модулираща в диапзона 42-

200 kW. 
     Водородът в газообразна форма беше подаван в горивната камера на котела от бутилка 
под налягане чрез специално конструиран за целта карбуратор, функциониращ на 
ежекторен принцип.  
       Газът водород беше дозиран в количества от 1 % до 15 % от обема на изгаряния биогаз 
като при всички фази на експеримента бяха запазени параметрите на биогаза, описани по-
горе. 
       Паралелно беше измервана ефективността - нетен коефицент на полезно действие 
(кпд) - на горивния процес чрез газ анализатор модел Тempest 100. 
Резюме на резултатите от проведените експерименти са представени в таблицата по-долу: 
 

Таблица 1 
Резултати от проведените експерименти 

№ 
експеримент 

% съдържание Н2 
1 % 3 % 5 % 10 % 12 % 15 % 

Кпд на горивен процес, % 
1 86,3 87,2 88,6 91,4 90,6 90,1 
2 86,5 87,7 88,6 91,3 90,8 90,0 
3 86,1 87,6 88,2 92,0 90,3 90,1 
4 86,1 87,4 88,6 91,9 90,2 90.4 
5 86,2 87,8 89,0 91,8 91,1 90,3 
6 86,2 88,0 88,7 90,9 90,7 90,0 

Средно 86,23 87,62 88,68 91,55 90,62 90,15 

 
 Графично резултатите от 6-те групи експерименти представляват следното: 
 

 
 

Фиг. 2   Графична презентация на експерименталните резултати 
     
 Изводи и препоръки: 
1. Получените резултати демонстрират, че добавянето на газ водород подобрява горивния 
процес.  
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2. Позитивният ефект от добавянето на газ водород е ясно изразен при 10 % съдържание на 
Н2 на база обема на биогаза. Позитивният ефект намалява при увеличаване на 
процентното съдържание на водорода. 
3. Предполага се, че при добавянето на водород над 10 % започва деформация на 
пламъчния профил и намаляване на позитивния ефект върху горивния процес [9], [10]. 
    Авторът на статията препоръчва провеждане на подобни експерименти с процентни 
добавки над 15 % на база обема на биогаза и изучаване на пламъчните профили в 
горивните камери на котлите за тези нови ситуации. 
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Възможности за комбинирано изгаряне на въглища и биомаса 
в котли ТПЕ-212 в ТЕЦ „Варна“ 

 
Тотьо Тотев 

 
Резюме: По-нататъшната експлоатация на ТЕЦ „Варна“, е свързано с намирането на 

икономическо оправдано решение за това. Към настоящия момент, за съжаление, такова 
решение липсва. Основният проблем е свързан с високата цена на използваните въглища 
от централата, а от там и високата себестойност на получавана електрическа 
енергия. Усилията на собствениците и ръководство е насочено към търсене на различни 
алтернативни решения аргументиращи съществуването на тази централа. Една 
възможна алтернатива за съхраняване на производството от тези енергийни блокове е 
съвместното изгаряне на въглища и биогориво. 

 
Totyo Totev 

 
Abstract: The further operation of TPP “Varna” is related to an economically justified solution. 

Unfortunately at this moment such solution is absent. The main problem is in regard to the high 
coals price leading to a high cost for the generated power. The operator’s efforts are directed 
towards finding different alternative solutions justifying the existence of the plant. One of the 
possible solutions for continuing the operation of the power units is coal and biofuel co-firing. 
 

1. Увод 
Съществуващите котли TПE–212 за блокове № 4, 5 и 6 в ТЕЦ „Варна“, са барабанен тип 

с естествена циркулация, с течно шлакоотделяне. Те са проектирани за изгаряне на 
антрацитни въглища. Разполагат с барабанно-топкови мелници за смилане на въглищата, 
междинни прахов бункер. 

Проектните параметри на котел TПE–212 са представени в Таблица 1. 
Таблица 1. 

Параметър Дименсия Стойност 
Номинално паропроизводство   t/h 670 
Топлинна мощност MWt 597 
Налягане в барабана MPa 15,5 
Налягане на първична пара на изхода на котела   МPа 14,0 
Температура на прегрятата първична пара на изхода на 
котела   

°С 545 

Разход на пара през вторичен паропрегревател t/h 590 
Налягане на пара - вход на вторичния паропрегревател МPа 2,6 
Температура на пара – вход на вторичния паропрегревател °С 329 
Налягане на пара – изход на вторичния паропрегревател МPа 2,4 
Температура на пара – изход на вторичния паропрегревател °С 545 
Температура на питателна вода °С 243 

 
Котелът е с Т - образна компановка. Главната особеност е двустранното отвеждане на 

газовете от пещта за изгаряне и разположението на конвективните повърхности в два 
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отделни газохода. Схематично е показан на Фиг.1, където са дадени и някои характерни 
параметри. 

Двете конвективни шахти са свързани с горивната (пещната) камера посредством 
преходни газоходи, в които са разположени конвективните повърхности на първичните и 
вторичните паропрегреватели. 

Пещната камера е с формата на призма и е разделена на две половини, по цялата си 
височина с двустранна отоплявана тръбна стена (двусветен екран). Стените на пещната 
камера са екранирани с изпарителни нагревни повърхности. 

 
Фиг. 1. Принципна схема на котли ТПЕ-212 

 Основният проблем при експлоатацията на тези блокове е свързан с високата цена 
на използваните въглища от централата, а от там и високата себестойност на 
получавана електрическа енергия. Една възможна алтернатива за съхраняване на 
производството от тези енергийни блокове е съвместното изгаряне на въглища и 
биогориво. 
 
 Причините за това изследване могат да бъдат аргументирани със следното: 

 Опитът от стотици успешни проекти в десетки страни показва, че потенциално 
биогориво са всички основни типове биомаса – тревни, дървесни, животински и 
антропоморфни отпадъци. Те могат да бъдат смесвани с всякакъв вид въглища и 
изгаряни във всички видове котли; 

 Повечето горива от биомаса имат по-ниско съдържание на пепел отколкото 
въглищата и съответно намаляват количествата на депонираните остатъци от 
горенето, като шлака и летяща пепел; 

 При правилно избиране на технология за комбинирано изгаряне, както и 
правилно съотношение на горивата се намаляват емисиите на традиционните 
вредни замърсители (SOx, NOx и др.) както и емисиите на парникови газове (CO2, 
CH4 и др.). Тези технологични факти са взети в предвид в европейското и 
българското законодателства, като са вписани стимулиращи комбинираното 
изгаряне текстове;  
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 Нормативни предпоставки насърчаващи комбинираното изгаряне на въглища и 
биомаса.  

 Нормативната база в Република България относно допълнително изгаряне на гориво 
от биомаса включва: 

Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) 
Законът урежда обществените отношения, свързани с производството на електрическа 

енергия от възобновяеми източници. По смисъла на Закона за енергията от възобновяеми 
източници: 

"Биомаса" е биологично разграждаща се част от продукти, отпадъци и остатъци от 
биологичен произход от селското стопанство (включително растителни и животински 
вещества), горското стопанство и свързаните с тях промишлености, включително 
рибно стопанство и аквакултури, както и биологично разграждаща се част от 
промишлени и битови отпадъци. (Допълнителни разпоредби §1, т.2) 

„Комбинирано изгаряне” е изгаряне на горива от възобновяеми източници и 
невъзобновяеми източници, при което поне 20 на сто от използваното гориво за 
производството на електрическа и/или топлинна енергия е от възобновяеми източници. 
(Допълнителни разпоредби §1, т.11) 

При производството на електрическа енергия от възобновяеми източници (чл.18, чл.31) 
се регламентират следните преференции/мерки за насърчаване на това производство: 

- Гарантиран достъп на електрическата енергия до преносната и разпределителните 
електрически мрежи; 

- Предоставяне на приоритет при диспечиране на електрическата енергия; 
- Задължително изкупуване на електрическата енергия за определен в закона срок, в 

зависимост от вида на възобновяемия източник;  
- Определяне на преференциална цена за изкупуване на електрическата енергия, 

произведена от възобновяеми източници, включително и електрическата енергия, 
произведена от биомаса, чрез технологии за пряко изгаряне;  

- Електрическата енергия от възобновяеми източници се изкупува въз основа на 
сключени дългосрочни договори за изкупуване. Срок от двадесет години е за 
електрическата енергия, произведена от биомаса; 

Според чл. 31, ал.6 е предвидено насърчаване при случаи на комбинирано използване 
на възобновяеми и невъзобновяеми източници: 

- Задължение за изкупуване само за тази част от електроенергията, отговаряща на 
дела на вложеното количество възобновяеми източници. 

- Преференциалната цена се отнася само за тази част от електроенергията. 
Според чл. 32 от ЗЕВИ, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ежегодно 

до 30 юни актуализира преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от 
биомаса, с коефициент, който отразява изменението на стойността на ценообразуващите 
елементи. 

Преференциалните цени се определят съгласно Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за 
регулиране на цените на електрическата енергия, издадена на базата на чл. 36, ал. 3 от 
Закона за енергетиката.  

Биомасата и биологично разграждащата се част от отпадъци са с нулев емисионен 
фактор на парникови газове. Това ще доведе до намаляване на разходите за закупуване на 
квоти за емисии. 

 
2. Налични технологии за комбинирано изгаряне 
Основните предизвикателства при използването на биомасата като допълнително 

гориво в съществуващи парогенератори с прахово изгаряне са: 
- Необходимостта от подготовка, складиране и транспортиране на биомасата; 
- Наличните различие в горивния процес при изгарянето на двата вида гориво; 
- Различията при процеса на формиране на замърсителите; 
- Необходимостта запазване на топлинния баланс на котела; 
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- Въздействие върху системите за каталитична редукция на азотните емисии. 
От международния опит е известно, че електрическата мощност на енергийните блокове 

при които се прилага успешно смесено изгаряне е между 50 и 700 MWe. Към момента в 
света има над 220 парогенератора (в Европа над 100) работещи с комбинирано изгаряне на 
различен по вид гориво – биомаса, RDF, твърда органична маса и др. [1]. Основно тази 
технология се прилага при котли с прахово горене, но също така е напълно приложима и при 
котли на скарно горене и на кипящ слой. 

При парогенераторите с прахово изгаряне на въглища основно се отличават два метода 
за комбинирано изгаряне – „Директно комбинирано изгаряне” и „Индиректно 
комбинирано изгаряне”. 

2.1. Директно комбинирано изгаряне 
Методът на „Директно комбинирано изгаряне” се прилага най-често и е най-евтин за 

въвеждане в експлоатация в съществуващи централи. При него биомасата и въглищата се 
подават и изгарят заедно в една пещна камера, използвайки обща или отделни мелнични и 
прахоприготвящи системи в зависимост от характеристиките на биомасата. 

Различията в прилагането на този метод, могат да бъдат видени при подготовката на 
горивата за изгаряне:   

Случай 1 – „Общо прахоприготвяне”. Биомасата след предварителна подготовка 
(смилане и сушене) или без предварителна подготовка се смесва с въглищата в системата 
за въглеподаване. Получената смес (въглища и биомаса) постъпва в системата за 
прахоприготвяне, където се осъществява съвместно смилане и подаване към горивната 
уредба на котела. При тази система е нужно да бъдат модифицирани линиите за 
въглеподаване. Тази система се прилага при сходни характеристики на двете горива – дял 
на летливи вещества, смилаемост и др. 

Случай 2 – „Разделно прахоприготвяне”. При тази система се осъществява разделно 
прахоприготвяне на биомасата и на въглищата. Смляната биомаса се подава пред някои 
или пред всички горелки на парогенератора. За въвеждането в експлоатация на тази 
система е нужно да бъдат модифицирани участъците пред горелките, или самите горелки 
да бъдат дву-входови. 

Случай 3 – „Автономна система за прахоприготвяне и горивна уредба на биомаса”. 
Тук биомасата се подготвя в автономна система за подаване и смилане, след това се 
подава към горелки специално оптимизирани за работа на биомаса. В зависимост от 
характеристиките на доставяната биомаса, тя преминава последователно през входящи 
силози, сушилна и дробилна системи, питателен бункер, система за ситно смилане и 
подаване към горелките. Тук разновидност в технологичната схема може да бъде наличието 
или не на нагнетателен (подаващ) вентилатор. Това зависи от характеристиките на 
подаваното гориво и котите на разполагане на питателните бункери. По отношение на 
поддържането на устойчив, безпроблемен и ефективен горивен процес, едно от 
предизвикателства към прилагането на тази система е точното определяне на 
местоположението и ъгълът на допълнителните горелки спрямо факела на котела. 

Според някои източници [3] oт представените технологии, най-перспективна се оказва 
Случай 3. Това се обуславя от следните съображения (надеждност, разходи и обхват на 
модернизацията): 

- В повечето случаи, въглищните мелници не са проектирани едновременно да 
обезпечават смилането на въглища и биомасата, поради различията в техните 
характеристиките. Освен това за тяхното транспортиране е възможно да се изисква 
различна вентилация. По отношение на горивния процес, праховите частици на двата вида 
гориво подавани в горелката трябва да имат оптимална големина; 

- При комбинирано използване на съществуващата прахоприготвяща система 
(проектирана само за въглищен прах) е възможно да възникнат условия на запалване или 
дори взрив; 

- Автономната система за доставка, дробене и смилане на биомасата позволява да 
бъде снижено влиянието на „сезонността” в доставката на биомасата. С прилагането на 
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автономна система се повишава и надеждността на енергийния блок поради възможността 
за изключване на системата в аварийни или негативни ситуации (доставка на некачествена 
биомаса); 

- Чрез въвеждането на автономна система за биомаса се позволява оптимално 
разположение на горелките спрямо факела на пещта, възможности за оптимизиране на 
горивния процес като цяло (отдадена топлинна мощност по височина на пещната камера, 
регулиране на емисиите NOx). 

При избора на технологични решения за автономна система за прахоприготвяне трябва 
да се отчитат характеристиките на биомасата (влажност, добив на летливи, шлаковащи 
свойства). Например дървесната биомаса е с достатъчно близки свойства до т.нар. „млади” 
горива (торф, лигнитни и кафяви въглища с ниско съдържание на пепел). В този случай 
може да се приложи схема за смилане с мелещ вентилатор, изсушаване и транспортиране с 
горещи димни газове взети от котела. 
 

2.2. Индиректно комбинирано изгаряне 
При метода на „Индиректно комбинирано изгаряне” се използва газификатор на 

биомаса. В него се подава биомаса и протича процес на преобразуване на част от 
въглеводородите на биомасата в газ, който се подава и изгаря към същата пещна камера на 
въглищата. 

Основните предимства при този метод, е че е възможно да бъдат оползотворявани 
биомаси със широк спектър характеристики (например трудно смилаеми, високо влажни и 
др.), също така получения газ може да бъде пречистен преди да се подаде към пещната 
камера. Други предимства са че се избягват проблеми свързани с шлаковане на пещната 
камера, повърхностно замърсяване на нагревните повърхности и променливите 
характеристики на доставяната биомаса (калоричност, влажност, смилаемост, размер и др.) 

Недостатък на метода е нуждата от място за разполагане на допълнителното 
оборудване (газификатор, питателни и други спомагателни системи). 

Газификационните системи, биват най-различни – с еднократно или циклично 
запълване, стационарен или кипящ слой и други разновидности. Принципна схема на 
газификационна система предвключена към съществуващ енергиен блок е дадена на фиг. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
фиг. 4. Принципна схема на 
индиректно комбинирано изгаряне 
на въглища и биомаса. 

 
3. Дефиниране на вариантни решения за комбинирано изгаряне 
Въз основа на първоначалното проучване е извършен предварителен сравнителен 

анализ между приложимите технологии за комбинирано изгаряне на въглища и 
допълнително гориво в енергийните парогенератори. За нагледност, оценяването е 
представено в табличен вид (Таблица 2), където са оценявани различни технологични 
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фактори при прилагането на технологията конкретно в ТЕЦ „Варна“. Общата оценка на 
технологията е базирана на сумата от точки в съответната категория. За тази цел е 
дефинирана точкова система (от 1 до 3, където „3“ е най-добри резултати, „1“ е най-слабия 
резултат). Всичките приложими технологии са оценени спрямо следните индикатори: 

- Влияние върху околната среда – този индикатор определя влиянието на 
въвеждането на технологията към емисиите на замърсители (1 – при влошаване на 
емисиите; 2 – ако емисиите не се променят или се намаляват само CO2 и SO2; 3 – при 
редукция и на NOx). 

- Приложимост – определя доколко технологията е лесна за въвеждане при нови или 
към съществуващи енергийни блокове (1 – комплицирани технически решения, изискващи 
реконструкции на пещна камера, паропрегревателни повърхнини или други системи; 2 – 
относително комплицирани технологични решения; 3 – технически решения без 
модификации на съществуващо оборудване). 

- Натрупан експлоатационен опит – дефинира нивото на натрупан експлоатационен 
опит за всяка група от технологии (1 – за технологии, които са били тествани 
експериментално или не са добре разпространени; 3 – технологии широко прилагани в 
индустрията). 

- Ефективност – този индикатор дефинира влиянието на комбинираното изгаряне 
върху ефективността на целия блок (1 – при негативно влияние на ефективността на блока; 
2 – при нулево влияние; 3 – при подобряване на КПД). 

- Икономически показатели – показва общите капитални и оперативни разходи (1 – 
скъпи технологии; 2 – при високи инвестиционни и относително ниски оперативни разходи; 3 
– при ниски капитални и оперативни разходи). 

- Дял на използване на допълнителното гориво – този индикатор дефинира общия 
дял на оползотворяване на биомасата отнесен към общото количество горива подавани към 
инсталацията. Този показател ще бъде отчетен на базата на световния опит. (1 – малък дял; 
3 – висок дял). 
 

Таблица 2. Оценка на приложимите технологии за комбинирано изгаряне на 
въглища и допълнително гориво в енергийните парогенератори 

 

 

Директно 
изгаряне 

Общо 
прахоприготвяне 

Директно 
изгаряне 
Разделно 

прахоприготвяне

Директно 
изгаряне 

Автономна 
система за 

прахоприготвяне 
и горивна 
уредба на 
биомаса 

Индиректно 
комбинирано 

изгаряне 

Влияние върху 
околната среда 2 2 2 3 

Приложимост 2 2 3 2 
Натрупан 
експлоатационен 
опит 

3 3 3 2 

Ефективност 2 2 2 1 
Икономически 
показатели 3 3 3 1 

Дял на 
използване на 
допълнителното 
гориво 

1 1 1 3 

ОБЩА ОЦЕНКА 13 13 14 12 
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От горната таблица се вижда, общата оценка е най-висока (14 точки) при внедряването 
на система с директно изгаряне и автономна система за прахоприготвяне на допълнително 
гориво. По-долу са дефинирани два варианта за по-нататъшно моделно изследване. И при 
двата варианта подготовката на горивото ще се осъществява чрез автономна система за 
прахоприготвяне, като разликите във вариантите ще бъде в местата на подаване на 
допълнителното гориво (разположение на горелките). 

 
Вариант 1 
Изграждане на складово стопанство за пелети. Автономна система за прахоприготвяне и 

подаване на допълнителното гориво към нови вихрови горелки (4 броя) разположени между 
първи и втори ред от сега съществуващите горивни уредби. 

 
Вариант 2 
Изграждане на складово стопанство за пелети. Автономна система за прахоприготвяне и 

подаване на допълнителното гориво към съществуващите сбросни горелки. 
 
4. Прилагане на комбинирано изгаряне на въглища и биогориво при котли тип 

ТПЕ-212 в ТЕЦ Варна. 
 
Съгласно Закона за енергията от възобновяеми източници от 03.05.2013: 
 „Комбинирано изгаряне” е изгаряне на горива от възобновяеми източници и 

невъзобновяеми източници, при което поне 20 на сто от използваното гориво за 
производството на електрическа и/или топлинна енергия е от възобновяеми източници. 
(Допълнителни разпоредби §1, т.11). 

 
За да се спазва това законово изискване и в същото това време да се запази топлинното 

натоварване на пещната камера при комбинирано изгаряне е необходимо да бъде 
преизчислен разходът на гориво. Разходите на основно гориво – въглища и допълнително – 
биомаса, ще зависят от топлината на изгаряне на двата вида горива. В таблица 3 по-долу е 
представен вариант, при който качеството на основното гориво е константа (долна топлина 
на изгаряне по проект – 5723 kcal/kg), а се променя калоричността на допълнителната 
биомаса. 

 
Таблица 3. Промяна разхода на биогориво в зависимост от неговото качество. 
Разход на 

основно гориво 
(80%) 

Долна топлина 
на изгаряне 

Разход на 
биогориво 

(20%) 

Долна топлина 
на изгаряне 

Общ разход на 
гориво 
(100%) 

t/h kcal/kg t/h kcal/kg t/h 
89,700 5723 0,000 0 89,700
75,239 5723 18,810 4400 94,048
76,358 5723 19,089 4000 95,447
77,804 5723 19,451 3500 97,255
79,307 5723 19,827 3000 99,134
80,868 5723 20,217 2500 101,086
82,493 5723 20,623 2000 103,116

 
От таблицата се вижда, че при долна топлина на изгаряне на биогоривото от 2000 

kcal/kg, общият разход на гориво нараства с близо 15% спрямо горивен процес само на 
въглища. 
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При комбинирано изгаряне и промяна качеството на основното гориво посочените по-
горе в таблицата, разходите за основното и допълнителното гориво ще се променят. При по-
калорично от проектното гориво – разходите ще намаляват и обратното. 

 
За едно последващо по-подробно и по-задълбочено изследване на последствията върху 

екологичните и експлоатационни условия на котли ТПЕ-212, при въвеждане на комбинирано 
изгаряне, е необходимо да бъдат проведени моделни изследвания. 
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Моделно изследване на възможни варианти за комбинирано изгаряне 
на въглища и биомаса в котли ТПЕ-212 в ТЕЦ „Варна“ 

 
Тотьо Тотев 

 
Резюме: Моделирането на физико-химични процеси в областта на енергетиката се 

използва като успешен метод при проектиране на нови съоръжения и системи, както и 
при анализиране и решаване на задачи свързани с подобряване на работните 
характеристики и енергийната ефективност на съществуващи такива. В настоящия 
материал са разгледани възможни варианти за комбинирано изгаряне на биогориво в 
котли ТПЕ-212 и приложимостта на тези решения. 

 
Totyo Totev 

 
Abstract: The simulation modeling of the physical and chemical processes is used successfully 

for designing new systems and equipments as well as at the analysis and resolve of problems 
regarding increase of the operational characteristics and efficiency of the existing ones. In this 
paper the possible options for coal and biofuel co-firing at boilers type TPE-212 and the application 
of the solutions are presented. 
 

1. Увод 
Оценка на възможността за комбинирано изгаряне на въглища и биогориво в дадена 

пещна камера, може да бъде извършена чрез използването на съвременни изчислителни 
модели. Софтуерният пакет ANSYS притежава способността за симулиране на горивни 
процеси, моделиране на топло и масообменни процеси, както и на течения на многофазни 
потоци. Продуктът CFX е напълно автономен - интегрирани са приложения за създаване на 
геометричен модел и изчислителна мрежа, дефиниране на задача, процесор за изчисления, 
както и приложение за структуриране и визуализация на получените резултати. 

Основните етапи, при разработване на симулационни модели на физико-химичните 
процеси протичащи в пещната камера са следните: 

 Изграждане на тримерна геометрична структура на съоръжението/системата. 
Основен източник на информация за този етап са проектна и екзекутивна документация – 
чертежи, схеми и др., както и последващи конструктивни изменения на обекта. Работна 
среда: ANSYS ICEM или CAD софтуер. 

 Създаване на изчислителна мрежа. Изчислителната мрежа се състои от обеми с 
правилна или неправилна геометрична форма с еднакъв или различен размер на  
елементите. Работна среда: ANSYS ICEM 

 Дефиниране на модела. В този етап се определят физико-химичните свойства и 
характеристики на обектите и процесите. Работна среда: ANSYS CFX 

 Изчисляване. Работна среда: ANSYS CFX 
 Резултати. Работна среда: ANSYS CFX 
Котлите ТПЕ-212 са въведени в експлоатация през 1977, 1978 и 1979 год. в ТЕЦ „Варна“. 

Номиналната нетна топлинна мощност, за която са оразмерени котлите е 597 MWt, 
обезпечаваща с номинално паропроизводство от 670 t/h. Проектирани са да изгарят както 
твърдо гориво (вносни въглища марка „АШ“) така и газообразно гориво (природен газ). 
Въглищата имат следните характеристики: 

 Wr = 6  11 %  ; Ad = 13  26 % ;    Qri = 5732 kcal/kg. 
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Котлите са снабдени със 16 броя вихрови горелки, разположени на два реда, една 
срещу друга, на лявата и дясната стена на пещната камера и 8 броя бридови горелки. През 
бридовите горелки се изгаря около 10% от подавания към пещната камера въглищен прах. 

 
2. Изграждане на числени модели на пещната камера на парогенератор тип ТПЕ 

2.1. Създаване на тримерна геометрична структура 
На етапа - изчертаване, освен коректността на размерите и степен на детайлизация на 

целевия обект, трябва да се вземат под внимание и специфичните изисквания на средата за 
изработване на изчислителната решетка (мрежа) – в случая ICEM. Тези изисквания са 
свързани с определяне на обемите (domains), където ще бъдат дефинирани физико- 
химичните процеси и специфични характеристики на обекта, повърхнините (surfaces), 
представляващи входове, изходи или отворени повърхнини за флуидните  потоци, както и 
граничните повърхнини между два домейна. С оглед на по-горе изложените предпоставки, 
на Фиг. 1 са показани само част от етапите при геометричното моделиране на част от 
пещната камера на котел ТПЕ-212.  

 

 
1а 1б 1в 

Фиг. 1. Построяване на три-измерен модел – етапи. 
 

2.2. Генериране на изчислителна мрежа използвайки ANSYS ICEM. 
ANSYS ICEM осигурява свободно присвояване (усвояване) на геометрични форми, 

създаване на мрежа, оптимизиране на същата, както и способи за последваща обработка, 
за да бъдат удовлетворени изискванията на интегрираните генератори на мрежи и похвати 
за обработка на актуалните към настоящия момент сложни анализи. 

При проведени моделни изследвания за процесите протичащи в пещната камера на 
котли ТПЕ-212 е използван модула за автоматично създаване на тетрагонална 
изчислителна мрежа. Целта на обследването е да се установи дали е възможно 
съвместното изгаряне на въглища тип „АШ“ и биогориво (пелети) в съотношение 4:1. 

Автоматично генерираната тетрагонална мрежа е с предварително зададени параметри 
в различните области – вход, изход, стени, в близост до стените, вътрешен обем. Мрежата 
от изчислителни клетки около горелките и двойно осветения екран е няколкократно по-фина 
спрямо изчислителните клетки в обема на пещната камера По този начин се гарантира 
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прецизността на решението, имайки предвид сложността на физикохимичните процеси 
протичащи пред горивните уредби. 

 
3. Моделни изследвания на работата на ПК на ТПЕ-212 с настоящото гориво 
3.1. Начални условия и използвани модели 
Първата стъпка при планирането на моделните изследвания е да се създаде модел, 

който да представя достоверно физическата действителност. За целта се избират конкретни 
условия (в повечето случаи – проектните) и се проверява до каква степен резултатите от 
модела съвпадат с данните от реалността. За провеждането на моделни изследвания на 
котли тип ТПЕ-212 данните за входни и гранични условия са взети от проектния топлинен 
разчет и са показани в Таблица 1. Използваният модел описващ движението на различните 
потоци е турбулентен модел k-. Изгарянето на въглища се моделира чрез комбинирано 
пресмятане на модела за пренос на частиците, използван за твърда фаза и изчисление на 
модела за вихрово разпадане при изгарянето на летливите в газовата фаза. Две отделни 
газови фази се получават от частиците - летливите и продуктите на кокса, които се 
получават при изгарянето на въглерода вътре в самата частицата. 

 
Табл. 1. Входни и гранични условия за моделните изследвания на котел ТПЕ-212 
 
Гориво 

Характеристика Дименсия Стойност 
Разход t/h 89,7 
Долна топлина на изгаряне kcal/kg 5723 
Елементен състав 
на работна маса 

  

Въглерод % 68,7 
Сяра % 1,75 
Водород % 1,46 
Азот % 0,59 
Кислород % 1,1 
Влага % 8 
Пепел % 18,4 
Окислител 

Характеристика Дименсия Стойност 
Теоретичен обем въздух Nm3/kg 6,52 
Коефициент на излишък на въздух в ПК - 1,25 
Пещна камера 

Характеристика Дименсия Стойност 
Топлинна мощност MWt 597 
Обемно топлинно натоварване на ПК х103 kcal/m3 134,1 
Топлинно натоварване в сечение на ПК х106 kcal/m2 3,29 
Средно топлинно натоварване на стените х103 kcal/m2 114,3 
Топловъзприемане kcal/kg 2793 
Степен на чернота - 0,924 
Горивни уредби 

Характеристика Дименсия Стойност 
Производителност (максимална):   

на прах t/h 7 
на газ x103 m3/h 4,5 

Скорост на изхода на горелката:   
първичен въздух m/s 17,5 
вторичен въздух m/s 25,6 

Сечение на канала за първичен въздух m2 0,182 
Сечение на канала за вторичен въздух m2 0,784 
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3.2. Сравнение на моделните резултати с проведени изпитания / проектни данни - 
валидиране на изчислителния модел на работата на ПК на ТПЕ-212. 

За да бъде направено валидиране на модела, е извършен сравнителен анализ между 
стойности характеризиращи работата на ПК получени по два различни начина – данни от 
проектното изчисление на пещта и резултатите от модела. 

От проектните данни се знае, че при изгарянето на въглища с  = 5723 kcal/kg и 
количество B = 89,7 t/h в пещта се освобождават 597 MWt. 

Проектните данни за работата на ПК на котел ТПЕ-212 при работа с проектно гориво, 
които са използвани при валидирането на симулационния модел са: 

 Адиабатна температура в ПК –  = 2 010 oC; 
 Температура на ДГ на кота 12850 –  = 1 962 oС; 
 Температура на ДГ на изход на ПК (аеродинамичния нос) –  = 1 197 оС; 
 Степен на чернота -  = 0,924;  
 Топлинно обемно натоварване на пещта -  = 134 100 kcal/m3; 
Сравнителен анализ между проектно получените стойности и тези от модела са 

представени в следващата Таблица 2. 
Получените резултати сочат, че изграденият модел е адекватен и достатъчно точно 

описва процесите в пещната камера на обследвания парогенератор. Чрез него могат да се 
правят по-нататъшни симулационни изследвания за съвместно изгаряне на въглища и 
биогориво. 

Табл. 2. Валидиране на числен модел с проектни данни 

№ Величина Дименсия Проект Модел Отн. 
откл., %

1. Количество топлина възприета от 
екранните стени на ПК MW 259 252 -2,7 

2. Енталпия на димния газове на изхода от 
ПК MW 338 351 3,8 

3. Количество топлина освободена в ПК MW 597 603 1,0 
4. Температура в ядрото на факела К 2283 2316 1,4 

5. Температура на димните газове на кота 
12850 К 2235 2186 -2,2 

6. Температура на димните газове при 
аеродинамичния зъб К 1470 1512 2,9 

 
4. Моделни изследвания на ТПЕ-212 при комбинирано изгаряне на въглища и 

биогориво 
За осъществяване на моделни изследвания на котел ТПЕ-212 при съвместно прахово 

изгаряне на въглища и биогориво е използван вече изградения и валидиран модел на 
пещната камера. Като допълнение към него е добавено второ гориво със съответните 
характеристики. 

Наличието на второ гориво (биогориво) обуславя нужда от създаване на допълнителни 
модели описващи неговото изгаряне. 

 
Модел за биомаса. 
Отделяне на летливите вещества. Посредством употребата на утвърдени симулационни 

кодове е възможно да се предвидят количествата кокс и газови продукти при отделянето на 
летливите, а освен това и разпределението на азот между кокса, катраните и газовите 
продукти. 

Използваният модел на кокса от биогоривото е подобен на този при изгаряне на кокса, 
получен от въглищата, с тази разлика, че скоростта на изгаряне на кокса от биогоривото е 
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двойно по-висока. Използваната енергия на активация е същата, но преекспонентният 
фактор е увеличен двойно. Други корекции не са направени. 

 
Разход на гориво – въглища и биомаса 
 
Поради разлика в стойностите за долна топлина на изгаряне на основното и 

допълнителното гориво, при заместване на 20% от проектния разход на въглища с 
биогориво, би довело до намаляване на количеството топлина внасяно в пещната камера с 
5%. За да се запази топлинното натоварване на котел ТПЕ-212 е необходимо да се 
актуализира разходът на горивна смес, като се спазва пропорцията 80% въглища и 20% 
биогориво. В следващата таблица са посочени необходимите разходи на горива за 
запазване на топлинното натоварване. 

 
Табл. 4. Количество и качество на горивата постъпващи в пещната камера 

Характеристика Дименсия Стойност 
Въглища 

Долна топлина на изгаряне kcal/kg 5723 
Разход t/h 75,239 

Биогориво 
Долна топлина на изгаряне kcal/kg 4400 

Разход t/h 18,810 
Горивна смес – 80% въглища и 20% биогориво 

Разход t/h 94,049 
Така получените разходи за въглища и биогориво са използвани при моделното 

изследване на горивния процес. 
 
Постъпване на горивото в пещната камера 
Подаването на биогоривото в обема на пещната камера може да стане по много 

различни начини. В настоящото изследване бяха избрани два конкретни варианта: 
 
 
Вариант 1 
Автономна система за прахоприготвяне и подаване на допълнителното гориво към нови 

вихрови горелки (4 броя) разположени между първи и втори ред от сега съществуващите 
горивни уредби. Този избор бе продиктуван от опита натрупан чрез лабораторни и моделни 
изследвания при съвместното изгаряне на въглища и биогориво [2, 3].  

Поради намаляване на разхода на въглища от 89,7 t/h на 75,2 t/h е необходимо да се 
спрат две от горелките. Направен е избор, това да бъдат две от вътрешните горелки, от 
втория ред намиращи се по диагонал една спрямо друга. Конкретните горивни уредби са 
отбелязани на Фигура 4 по-долу. 
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Вихрови горелки за биогориво Спрени въглищни горелки 

 
 

Фиг. 4. Конфигурация на горивните уредби при комбинирано изгаряне. 
 
Вариант 2 
Автономна система за прахоприготвяне и подаване на допълнителното гориво към 

съществуващите сбросни горелки. 
Този вариант е избран поради простото си технологично изпълнение. В сравнение с 

предходни случай, тук не е необходимо изработване на нови горивни уредби и проектиране 
на нови разводки на екраните за поставяне на горелките. 

Недостатък при това технологично решение е, че 28% от масата на новата горивна смес 
(въглища и биогориво) трябва да постъпи в горната част на пещната камера. Това вероятно 
би довело до преразпределение на топлината в обема на пещната камера. 

 
4.1.1. Резултати от моделни изследвания 
 
След провеждането на моделните изследвания за съвместно изгаряне на въглища и 

биогориво се получиха следните резултати за разпределение на температурните области и 
полета представени графично на Фиг. 5: 
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Изгаряне на въглища Комбинирано изгаряне, 
Вариант 1 

Комбинирано изгаряне, 
Вариант 2 
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Фиг. 5. Изменение на температурата в обема на пещната камера 
 

5. Анализ на моделните резултати и изводи 
От анализа на получените моделни резултати могат да се направят следните изводи: 
Съвместното изгарянето на въглища и биогориво със самостоятелни горивни 

уредби (Вариант 1) 
 Количеството подадена горивна смес – 75,239 t/h въглища и 18,81 t/h биогориво 

осигуряват топлинно натоварване от 597 MWt 
 При подаване на биогоривото през 4 броя самостоятелни горивни уредби на кота 10 

се гарантира неговото пълно изгаряне. 
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 Гарантира се запазването на високите температури в долната част на пещната 
камера. Това осигурява безпрепятствено течното шлакоотделяне и безаварийна работа на 
котела. 

 Формираното количество топлина в обема на пещната камера се разпределя между 
изпарителните нагревни повърхности и изходящите димни газове по същия начин както при 
изгаряне само на въглища. 

 Ограничено е формирането на NOx и SO2, поради малките стойности на сернисти 
включвания в биогоривито и по-ниското съдържание на азот в него. 

 
Съвместното изгарянето и подаване на биогориво към съществуващи сбросни 

горелки (Вариант 2) 
 Количеството подадена горивна смес – 75,239 t/h въглища и 18,81 t/h биогориво не 

успява да осигуряват топлинно натоварване от 597 MWt, поради непълно изгаряне на 
биогоривото. 

 Температурите в долната част на пещната камера са по-ниски спрямо горивен 
процес само на въглища. Това се дължи на увеличения дял на гориво, който постъпва през 
сбросни горелки – 28% срещу 10% при изгаряне само на въглища. 

 Поради подаването на по-голям дял гориво през сбросни горелки се променя и 
разпределението на топлината между екраните и изходящите димни газове. 

Сравнителен анализ межди двете вариантни решения 
Използвайки моделните резултати и направените до момента анализи и изводи са 

изведени предимствата и недостатъците на двете вариантни решения в табличен вид. 
 
Вариант 1 

Предимства Недостатъци 
Пълно изгаряне на биогоривото 
Запазват се топлините възприети от 
екраните и на изхода на пещна камера. 
Гарантира се течното шлакоотделяне. 

Проектиране и изработване на нови горивни 
уредби. 
Добавяне на нови разводки по екраните. 

Вариант 2 
Предимства Недостатъци 

Не е необходимо проектиране и изработване 
на нови горивни уредби. 
Не е необходима промяна на изпарителните 
нагревни повърхности. 

Непълно изгаряне на биогоривото. 
Променят се количествата топлинни 
възприети от екраните и изходящите димни 
газове. 
Намаляват температурите в долния край на 
пещната камера – предпоставка за 
компрометиране на  течното шлакоотделяне. 
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Математически модел на процесите в реактор с газифициращ кипящ слой

Булбул Онгар, Илия Илиев, Кшишчоф Ecионек

Представена е оригинална схема на парогенератор с газифициращ кипящ слой, като 
възможно решения за реконструкция на котли с право изгаряне на въглища. Методът е 
ефективен, когато се прилага съвместно с десулфатизация с оглед понижаване на 
нивото на емисиите на CO2 от горивния процес. Разработен е математичен модел, 
който достатъчна за практиката точност определя съотношението първичен 
(флуидизиращ) и вторичен (догарящ) въздух. 

Ключови думи: газифициращ кипящ слой; парогенератор

Mathematical model of processes of reactor with gasified fluidized bed

Bulbul Ongar, Iliya Iliev, Krzysztof Jesionek

An original scheme of steam generator with gasifying fluidized bed has been presented as a possible 
solution for reconstruction of furnace with pulverized burning of coal. The method is effective when applied in 
combination with desulfurization for the purpose of reducing the CO2 emissions level. A mathematical model 
has been developed, which determines the correlation primary (fluidizing) and (burning out) secondary air 
with sufficient for the practice accuracy.

Keywords:  Fluidized bed; steam boiler

Газификация в кипящ слой е такъв процес на окисление, при който в слоя се подава 
въздух в количество по-малко, отколкото е необходимо за пълното изгаряне, но достатъчно 
за да се получи псевдогорене в слоя. При газификация от пещта излиза горим газ, който 
може да се изгаря. Пространството, в което се извършва газификацията на кипящ слой се 
нарича горивен реактор. Той може да се монтира автономно пред котела или може да бъде 
неразделна част от него. На фиг. 1 е показан горивен реактор, представляващ част от 
пещната камера на парогенератора БКЗ-160.

Предназначението на догарящата камера е изгаряне на полученото газово гориво и 
отнесените фини коксови частици. Леглото на кипящия слой е с формата на обърната 
пресечена пирамида, в долния край на която е разположена флуидизиращата решетка, през 
която се подава необходимият въздух за реализиране на непълно горене (газифициране) на 
горивото. Над леглото на кипящия слой започва изпарителната екранна система на котела, 
която в наклонената си част е ошипована и обмазана, за да се избегне повишеното 
абразивно износване на нагревната повърхност, следствие на високата концентрация на 
твърда фаза в газовете в тази част на пещта. Стесняването на сечението между 
газифициращия реактор и догарящата камера е продиктувано от необходимостта да се 
ограничи влиянието на горивния процес в догарящата камера върху кипящия слой, като по 
този начин се оформя и дънна горелка. Доизгарянето на постъпващите в догарящата 
камера горими газове се реализира чрез подаване на вторичен въздух през процепни 
горелки с тангенционално разположение. Горелките са разположени в няколко пояса по 
височината на догарящата камера с цел постигане на равномерен температурен профил в 
нея при относително ниска стойност на температурата, за недопускане разлагане на 
калциевия сулфит, получен в процеса на десулфатизация в кипящия слой. Това 
обстоятелство е причина за значително по-ниския температурен напор в сравнение с 
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праховите котли и налага използването на силно развити конвективни повърхности, което по 
принцип оскъпява парогенераторите, използващи технологията на изгаряне в кипящ слой.

По условие за топлинното равновесие пещите с кипящ слой се разделят на 
неохлаждаеми, частично охлаждаеми и охлаждаеми. 
Неохлаждаемият кипящ слой обикновено се използва 
за газификация на въглища с ниска топлина на 
изгаряне. Стените на реактора в този случай се 
изготвят от керамични материали.

Топлинното равновесие на кипящия слой се 
определя от равновесното топлоотделяне при 
газификация в кипящ слой и сумата на количеството 
топлина, необходимо за загряване на подведения 
въздух за горене, за загряване на подведеното 
количество гориво и загубата на топлина, свързана с 
излъчването на стените към околната среда. 
Топлоотделянето при газификация и при термичната 
подготовка на въздуха и горивото с изменението на 
мощността на котела ограничава минималната и 
максималната входна скорост на въздуха за горене 
(прагова скорост на горене и прагова скорост на уноса) 
[4].

Частично охлаждаемият кипящ слой може да се 
използва за газификация на въглища с повишена 
топлина на изгаряне или горими отпадъци. При това в 
кипящия слой се потапят охлаждащи топлообменни 
повърхности (това могат да бъдат економайзер, 
изпарителна система, прегревател). 

Понякога тези топлообменни повърхности 
образуват горната част на ограждащите стени на 
кипящия слой. Топлинния баланс на кипящия слой се 
определя от уравнението на топлоотделянето при 
газификация в кипящ слой и изразходената топлина
на термичната подготовка на подвежданите въздух и 
гориво, а също така и топлината, отнета от кипящия 
слой чрез потопените нагревни повърхности.

Фиг. 1. Горивен реактор, представляващ част от пещната камера на парогенератор БКЗ-160.

Регулирането на мощността в този случай е аналогично на регулирането при 
неохлаждаемия кипящ слой. Освен това се явява допълнителна възможност за регулиране 
на мощността, чрез изменение на височината на кипящия слой, тъй като в този случай се 
изменя площта на охлаждащите топлообменни повърхности, потопени в кипящия слой.

Охлаждаемият кипящ слой се използва при изгаряне на гориво в кипящ слой. При това в 
слоя се потапят охлаждащи топлообменни повърхности (економайзер, парогенериращи 
повърхности, прегреватели или комбинация от тези повърхности). Топлинният баланс се 
определя от уравнението на отделената топлина при изгаряне на горивото и изразходената 
топлина за термична подготовка на въздуха и горивото, подавани към кипящия слой, а също 
така и отведената топлина към топлообменната повърхност. При обезсеряване на 
продуктите на горене в кипящия слой на топлинния баланс влияят също и екзотермичните и 
ендотермичните реакции. Регулирането на мощността на котела с кипящ слой е един от най-
сложните проблеми при този метод на горене.
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Изчисляване на равновесния състав на полученото в реактора газово гориво 
(генераторен газ)

a. Състав на горивото.
Използваните в промишлеността и енергетиката горива и окислители включват в 

състава си главно: въглерод (С), кислород (О), водород (Н) и азот (N). Изчисленията 
показват, че в областта на умерено високи температури (800÷1500oC) и налягания близки до 
атмосферното в термодинамичната равновесна смес присъстват в забележими количества 
CO2, CO, H2O, H2, N2, CH4 и O2. Елементарният състав на горивото е представен по-долу (1).

%20%;10%;2%;8%;6.4%;85 ====== pppppp AWNOHC (1)

b. Определяне на коефициентите n, m, l и q за зададения елементарен състав на 
горивото.

Ако е известен елементарния състав на горивото, т.е. Cr, Hr, Or и Nr (виж (1)), удобно е да 
се зададе в атомни дялове, означени чрез коефициентите n, m, l и q.

p
pppp

p NqWOlWHmCn
14
1;

1816
;

18
2

1
;

12
1

=+=+==
(2)

Формулата на горивото е следната:

qlmn NOHC (3)
c. Определя се граничната стойност на αс по условията за саждообразуване.
В случая има непълно горене (газификация в потока, конверсия) и излишък на кислород 

и водород липсва, а образуването на сажди е термодинамически невъзможно [6]. 
Граничната стойност на αс от условието за саждообразуване се изчислява по следното 
уравнение:

025.0 δυ
α

+−+
−

=
lnm

ln
c (4)

d. Определяне на теоретично необходимия обем на сух въздух 0υ при:

76.3
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2 ==
O

N

r
r

ψ (5)

( )( ) kgNmlmn /,5.0215.0 3
0 −++= ψυ (6)

За проверка на условието за саждообразуване се използва неравенството:

1<< вc αα (7)
e. Изчисляване на обема на продуктите на горене при дадено вα :

( ) ( )[ ] ( ) kgNmqmnlmnвг /,5.015.025.0 3+++++−+= δδψαυ (8)
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В тази формула К е константа на равновесие на реакцията 222 HCOOHCO +=+ и се 

избира от таблица [6] при температура 850oC: 9148.0
850

=CK


[6]    
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където: P – налягане, [ata]

K3 – константа на равновесие на реакцията ( ) 24 2HCCH тв += и се избира от 

табл. 2.3 [6] при температура 850oC: К3 = 31.98
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Точността на получените стойности за обемите се проверява по формула (15):

24222 NCHHOHCOCOг υυυυυυυ +++++= (15)

Изчисляване на оптималното количество въздух за процеса на газификация на 
въглищата

От литературни данни [1,2,4,5,6,7] е известно, че за да бъде възможен процеса на 
горене във втората степен генераторният газ трябва да има достатъчно висока стойност на 
топлината на горене, което при разглежданото гориво е възможно само при ниски стойности 
на коефициента на излишък на въздух. За решаване на оптимизационната задача на 
горивния процес е съставено следното уравнение на топлинния баланс:

87654321 qqqqqqqqq +++++++=∑ (16)
където:

kgkJгазиягенераторннаизгарянеприосвободенатоплинаq /,,1 −
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kgkJпепелтасотнасянатоплинаq /,,3 −
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kgkJелтоплоноситскаратавияциркулиращототведенатоплинаq /,,5 −

kgkJслойкипящияотизлъчванечрезотдаденатоплинаq /,,6 −

kgkJгоривотонакалцинацияреакциятаоттоплинаq /,7 −

kgkJиясулфатизацреакциятаоттоплинаq /,8 −

Топлините се изчисляват по следните формули:
r
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На базата на уравнението на топлинния баланс са определени числено и графично 
стойностите на вα при различни температури на кипящия слой в диапазона 800÷1200oC. 
Установено е числено, че при температури на кипящия слой под 790oC съществува опасност 
от саждообразуване ( cв αα < ).

В конкретния случай е използван програмен пакет, разработен от авторите, а 
резултатите са представени в табл. 1.

Състав на генераторния газ, изчислен със софтуерен продукт Табл. 1

CO2, % CO, % H2O, % H2, % CH4, % N2, %

5.85 22.14 2.69 9.33 0 59.88

Приети са следните ограничителни условия:
• Състав на горивото (1);
• Влажност на въздуха при нормални условия, d=0.01 kg/kg с.г.;
• Константи на равновесие на реакциите:

K: CO + H2O = CO2 + H2при 850oC → K = 0.9148 [6]
K3: CH4 = C(тв) + 2H2 при 850oC → К3 = 31.98;  [6]

• Отнесена пепел в пещната камера, аун = 0.8; 
• Отнесена пепел върху скарата, ашл = 0.2;
• Съдържание на горими вещества в шлаката, Гшл = 10% [3];
• Съдържание на горими вещества в пепелта, Гпеп = 2% [6];
• Степен на чернота в кипящия слой, εкс = 0.8;
• Константа на Стефан-Болцман, σо = 5.6697*10-8 W/m2K4;
• Стехиометрично отношение, R = [Ca/S] = 1.5;
• 98.0

3
=CaCOr ; степен на чистота на калциевия карбонат;

• Степен на ефективност на улавянето на SO2, Sсор = 0.7 [3].

Изчисленията са проведени при различни стойности на коефициента α (0,4÷0,7), 
характеризиращ количеството въздух за газификация на въглищата. Резултатите са 
представени в табл. 2:
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Изчисляване на обема на продуктите на горене в зависимост от α Табл. 2

αв 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7
υг, Nm

3
/kg 4.97 5.31 5.65 5.99 6.33 6.67 7.01

υCO2, Nm
3
/kg 0.08 0.20 0.33 0.45 0.58 0.71 0.83

υCO, Nm
3
/kg 1.51 1.38 1.26 1.13 1.01 0.88 0.76

υH2O, Nm
3
/kg 0.04 0.09 0.15 0.21 0.27 0.32 0.38

υH2, Nm
3
/kg 0.64 0.58 0.53 0.48 0.42 0.37 0.32

υCH4, Nm
3
/kg 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

υN2, Nm
3
/kg 2.71 3.04 3.38 3.72 4.05 4.39 4.73

Qi
r, kJ/kg 5264 4516 3858 3275 2754 2287 1865

За да бъде изчислен оптималният коефициент αопт се съставя уравнение на топлинния 
баланс (16). Резултатите са представени в табл. 3.

Резултати от решението на уравнението на топлинния баланс Табл. 3
αв 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7

q1, kJ/kg 26147.4 23969.3 21791 19612.5 17433.9 15255.2 13076.3
q2, kJ/kg 2458.0 2261.7 2089.2 1936.4 1800.2 1678.0 1567.8
q3, kJ/kg 164.3 164.3 164.3 164.3 164.3 164.3 164.3
q4, kJ/kg 607.3 607.3 607.3 607.3 607.3 607.3 607.3
q5, kJ/kg 0 0 0 0 0 0 0
q6, kJ/kg 8.76 8.76 8.76 8.76 8.76 8.76 8.76
q7, kJ/kg 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112
q8, kJ/kg 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8

501.0. =⇒=∑ опт
r

газгенii Qq α

Преизчислените данни за qi при оптималния коефициент на излишък на въздух са 
дадени в табл. 4.

Резултати от решеното уравнение на топлинния баланс при оптимален 
коефициент на излишък на въздух Табл. 4

αв опт. q1, kJ/kg q2, kJ/kg q3, kJ/kg q4, kJ/kg q5,
kJ/kg

q6,
kJ/kg

q7,
kJ/kg

q8,
kJ/kg

Qr
i ген.газ,

kJ/kg
0.501 21729 2085 164 607 0 8.8 0.11 31.8 3840

Изводи:
1. Прилагането на метода на изгаряне в газифициращ кипящ слой е актуална възможност 

за парогенератори с малка и средна мощност. В сравнение с рециркулиращия и 
стационарния кипящ слой, газифициращият изисква значително по-малко инвестиции, т.к. 
при неговото прилагане е достатъчна частична реконструкция чрез изграждане на 
реактор с газифициращ кипящ слой и използване на съществуващите нагревни 
повърхнини на парогенератора. Срокът за въвеждане в експлоатация на този тип 
инсталации е неколкократно по-къс от този с рециркулиращ кипящ слой.
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2. Прилагането на метода на газифициращия кипящ слой съвместно с десулфатизация 
(чрез CaCO3) в самия слой може да реши и проблема с понижаването на емисиите на 
SOx в изходящите газове до 65-75%, при това без изграждането на скъпо струващите 
сяроочистни инсталации. Използваната нискотемпературна технология на изгаряне в 
кипящия слой съвместно със степенното подаване на вторичния въздух в пещната 
камера осигуряват значително понижаване на термичния NOx в изходящите газове.

3. Разработеният математически модел дава възможност за достатъчно точна оценка на 
процесите в реактор с газифициращ кипящ слой и може да се използва при 
проектирането на реактори с газифициращ кипящ слой.
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МОДЕЛ НА ЯДРЕН РЕАКТОР ТИП ВВЕР-1000/В-320  
С КОМПЮТЪРНИЯ КОД ATHLET-CD  

 
Йото Георгиев, Калин Филипов, Владимир Велев 

 
Представен е модел на ядрен реактор тип ВВЕР-1000/В-320, разработен за 

компютърният код ATHLET-CD2.1А. Направена е валидация на модела при анализ на 
авария със теч на студената част на четвърти циркулационен кръг и пълно 
обезточване на блока. След извършване на изчисленията резултатите са сравнени с 
тези, получени от компютърните кодове ATHLET-2.1A, ASTEC-2.1 и RELAP5mod3.2. 

Ключови думи: Симулационно моделиране, термохидравлика, ATHLET, ВВЕР-1000 
 
 

MODEL OF NUCLEAR REACTOR TYPE VVER-1000/V-320 
BUILT BY COMPUTER CODE ATHLET-CD  

 
Yoto Georgiev, Kalin Filipov, Vladimir Velev 

 
A model is presented of nuclear reactor type VVER-1000 V-320 developed for computer code ATHLET-

CD2.1А. Validation of the has been made, in the analysis of the station blackout scenario with LOCA on 
fourth cold leg is shown. As the calculation has been completed, the results are checked through comparison 
with the results from the computer codes ATHLET-2.1A, ASTEC-2.1 and RELAP5mod3.2. 

 

Въведение 
Ядрената енергетика има четири вродени недостатъка, които съпровождат нейното 

развитие: радиацията, рискът от аварии, ядрените отпадъци и опасността от 
разпространение на ядреното оръжие. Една от главните задачи на изследванията в 
областта на ядрената безопасност е по-доброто разбиране на процесите при надпроектни 
аварии в ядрените електроцентрали. Анализите на различни аварийни сценарии могат да се 
използват както за разработване на мерки за управление на аварийните ситуации, така и за 
разработване на нови конструкции и системи за безопасност. За целта се използват 
различни компютърни кодове, подобно на кода ATHLET-CD, за симулиране на широк кръг от 
експлоатационни и аварийни събития, включително и надпроектни и тежки аварии в 
ядрените инсталации. 

Въпреки малката вероятност за възникване на тежки аварии, тяхното изследване е 
важна част от ядрената безопасност. Интерес представляват възможностите и методите за 
запазване на целостта на активната зона на реактора за възможно най-голям период от 
време чрез прилагането на конструктивни мерки и разработване на процедури за 
управление на тежки аварии. За провеждането на подобно изследване е разработен входен 
дек за кода ATHLET-CD2.1A, който моделира структурата на активната зона при реакторите 
тип ВВЕР-1000/В-320. За да се провери адекватността на съставения входен дек и на 
компютърния код ATHLET-CD2.1А е направено сравнение между резултатите получени от 
компютърните кодове ATHLET-CD2.1А, ATHLET-2.1А, RELAP5mod3.2 и ASTEC-2.1. 

Компютърен код ATHLET-CD 
Компютърният код ATHLET-CD се състои от две главни части: ATHLET и CD (Core 

Degradation). ATHLET-частта симулира термохидравликата, топлинните структури, 
неутронната кинетика и системите за контрол и управление на реакторната инсталация. 
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Процесите, които се симулират в CD-частта са разгряване на структурите, окисляване на 
циркониевите сплави и стопилката, генерирането на водород, раздуването на обвивките на 
топлоотделящите елементи, разрушаването и разтопяването на топлоотделящите 
елементи, и освобождаването и разпространяването на продуктите на делене [4]. 
Компютърният код ATHLET-CD се използва за симулиране на аварии с разрушаване на 
активната зона на реакторите с топлоносител вода, а в последната версия и на реакторите с 
газови топлоносители и течни метали. Той симулира активната зона на реактора, нейното 
разрушаване и поведението на продуктите на делене. Явява се аналог на френския код 
ICARE, американския SCDAP/RELAP5 и руския СОКРАТ. Разработва се от 1990 от научната 
организация GRS в Германия в сътрудничество с Института по ядрена енергетика и 
енергийни системи (Institut für Kernenergetik und Energiesysteme) в Щутгарт и френския 
институт Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) в Кадараш [3]. ATHLET-CD 
може да се свърже с френския код за симулиране на разпространението на аерозоли и 
продукти на делене SOPHAEROS. 

Модел на реактора 
Моделът на реактора за ATHLET-CD е съставен на основата на разработен модел за 

термохидравличния код ATHLET, представен в [1]. Нодализационната схема на реактора е 
представена на Фигура 1, а схемата на активната зона е показана на Фигура 2. 

 
Фигура 1. Нодализационна схема на реактора 

Моделът на активната зона е създаден за конфигурация с касети тип ТВС-А. 
Топлоотделящите елементи на активната зона са разделени на четири групи: ROD1, ROD2, 
ROD3 и ROD4. Симулирането на топлоотделящите елементи е извършено чрез обекти тип 
HEAT. Четирите групи топлоотделящи елементи са с еднаква геометрия, като разликата е в 
техния брой и стойността на енергоотделянето в тях. Първата група се състои от един обект 
и симулира най-енергонатоварения топлоотделящ елемент от най-енергонатоварената 
касета. Втората група е съставена от 311 обекти, които представляват усреднените 
топлоотделящи елементи на най-натоварената касета без най-натоварения. Третата група 
се състои от 162 обекта и симулира най-натоварения топлоотделящ елемент на 
усреднените 162 касети. Четвъртата група включва усреднените топлоотделящи елементи 
на усреднените касети, като броят им е 50382.  
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Стъпката на топлоотделящите елементи в касетата е 12.75 mm. Дължината на всеки от 
тях е 3.837 m (активната част е 3.55 m), външният диаметър е 9.1 mm, външният диаметър 
на горивната таблетка е 7.57 mm, газовата хлабина е с дебелина 0.075 mm, а вътрешния 
диаметър на обвивката на топлоотделящия елемент е 7.73 mm. Топлоотделящите елементи 
от първата и втората група са свързани със термофлуидния обект RV-HCH, който симулира 
потока от топлоносител, преминаващ през централната касета на активната зона. 
Топлоотделящите елементи от третата и четвъртата група са свързани със термофлуидния 
обект RV-ACH. В аксиално направление топлоотделящите елементи са разделени на 
дванадесет топлопроводящи обеми. Те се нодализират автоматично в съответствие с броя 
на контролните обеми на свързаните с тях термо-флуид динамични обекти. 

Към топлоотделящите елементи е приложен моделът за окисляване на циркониевата 
обвивка, който пресмята размера (дебелината) на окисляването и съответстващото 
освобождаване на енергия за всички топлопроводящи обеми в топлопроводящите обекти, 
към които е приложен. Тъй като се симулира  водород в термо-флуид динамичната система, 
се изчислява отделянето му и загубата на пара (при окислението на циркониевата сплав). 
От наличните 19 корелации в ATHLET-CD е избрана тази на Соколов (MODOXI  = 18), която 
се отнася за сплав Е-110, използвана при реактори от типа ВВЕР. В кодовете ATHLET и 
ATHLET-CD прехода от параболична към линейна кинетика на процеса на окисление на 
циркониевите сплави се извършва след достигане на предварително зададена стойност за 
дебелината на окисления слой. Тъй като в действителност преходът от параболична към 
линейна кинетика зависи не само от дебелината на окисления слой, но и от температурата 
на сплавта, е невъзможно да бъде избрана еднозначно точната стойност на дебелината на 
окисления слой, при която да се осъществява преходът към ускорено окисляване на 
циркония. 

 

 

 
Фигура 2. Нодализационна схема на активната зона 
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Резултати от изчисленията 
Началните условия на модела съответстват на номиналните параметри на блока. 

Симулирана е авария с теч на студената част на четвърти циркулационен кръг с условен 
диаметър 100 mm, съпроводена с пълна загуба на електрозахранване. В резултат на 
иницииращото събитие системите, които осигуряват втора категория на електрозахранване, 
не са разполагаеми. В анализите с четирите кода е приет отказ на БРУ-А на 
парогенераторите. Неутронно-физичните характеристики на активната зона отговарят на 
края на горивната кампания на реактора. При провеждане на пресмятанията не са отчитани 
операторски действия. 

За проверка на коректността на модела за кода ATHLET-CD са използвани резултатите 
от кодовете ATHLET-2.1А, RELAP5mod3.2 и ASTEC-2.1, представени подробно в [2]. 
Сравнени са получените резултати за налягането над активната зона, нивото на водата в 
активната зона и максимална температура на обвивките на топлоотделящите елементи.  

На Фигура 3 се наблюдава добро съвпадение на налягането и при четирите кода. Като 
резултат от разхерметизирането на първи контур налягането бързо се понижава. В първите 
15 минути от началото на аварията и при четирите кода налягането се задържа около 
8.0 MPa, след което се установява приблизително на 2 MPa за продължителен период от 
време. 

 
Налягане над активната зона на реактора
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Фигура 3. Налягане над активната зона на реактора 

 
На Фигура 4 е показаното нивото на водата в активната зона. Трайното оголване на 

активната зона започва най-рано при RELAP5 (3504 секунди). При кода ASTEC-2.1 възниква 
3748 секунди след началото на аварията, при ATHLET-2.1А 3941 секунди, а най-късно при 
ATHLET-CD2.1А – 4023 секунди. 
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Водно ниво в активната зона
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Фигура 4. Ниво на водата в активната зона на реактора 

 
Максимална температура на обвивката на ТОЕ
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Фигура 5. Максимална температура на обвивката на ТОЕ 

На Фигура 5 са представени максималните температури на обвивката на 
топлоотделящите елементи, изчислени от четирите кода. Единствено RELAP5 предсказва 
повишение на температурата от 216°С до около 650°С от 2600-та до 3500-та секунда. При 
другите три изчисления такова повишаване не се наблюдава. При RELAP5 активната зона е 
оголена за по-дълъг период от време (Фигура 4), което води до повишаване на 
температурите на топлоотделящите елементи. За модела на ATHLET-CD2.1А в 5419 
секунда след началото на аварията се осъществява преход към тежка авария поради 
достигане на температура на повърхността на циркониевите обвивки от 1200°С. При модела 
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за ATHLET-2.1А температурата се достига в 5267 секунда, при ASTEC-2.1 в 5322 секунда, а 
при RELAP5mod3.2 – в 5724 секунда. На графиките се забелязва много сходният характер 
на кривите за кодовете ATHLET-2.1A и ATHLET-CD2.1А, като при ATHLET-2.1A разгряването 
е малко по-бързо. При ATHLET-CD2.1А и ASTEC-2.1 пароциркониевата реакция се 
изчислява, като се отчитат и измененията в геометрията на топлоотделящите елементи. 

Основната разлика между кодовете ATHLET-2.1A и ATHLET-CD2.1А се състои в това, че 
при ATHLET-CD2.1А се симулира разрушаването на топлоотделящите елементи 
(деформиране, пропукване, разтопяване), докато при кода ATHLET-2.1A геометрията на 
топлоотделящите елементи остава непроменена по време на цялата симулация. Тази 
разлика оказва най-голямо влияние при изследването на пароциркониевата реакция с двата 
кода. При ATHLET-CD2.1А е възможно симулиране на окисляването и на вътрешната 
повърхност на обвивката на топлоотделящия елемент след разрушаване на нейната цялост, 
докато при ATHLET-2.1А е възможно симулиране само на окисляването на външната 
повърхност. 

Заключение 
Създаденият математически модел на реактор ВВЕР-1000 за компютърния код 

ATHLET-CD обогатява съществуващите методи и средства за изследване на надпроектни и 
тежки аварии на ЯЕЦ с реактори тип ВВЕР-1000/В-320. Проведеният сравнителен анализ на 
резултатите от компютърните кодове ATHLET-CD2.1А, ATHLET-2.1А, ASTEC-2.1 и 
RELAP5mod3.2 при изследване на една и съща надпроектна авария показва, че основните 
параметри на активната зона имат подобен характер. Това дава основание да се приеме, че 
кодът ATHLET-CD2.1A и разработеният модел могат да бъдат прилагани за изследване на 
надпроектни аварии при реактори от тип ВВЕР-1000.  

В настоящето изследване е разгледана само ранната фаза на надпроектната авария, 
т.е. не е изследвано развитието на тежката фаза на аварията – разтопяване на активната 
зона, нейната релокализация и разкъсването на корпуса на реактора. Предмет на бъдеща 
работа е валидация на модела при анализ на процесите в късната фаза на надпроектна 
авария. 
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ВОДООХЛАЖДАЕМИ РЕАКТОРИ  
СЪС СВРЪХКРИТИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА ВОДАТА 

 
Йото Георгиев, Калин Филипов, Владимир Велев 

 
В статията е направен анализ на настоящето състояние на изследванията в 

областта на свръхкритичните реактори и са разгледани нерешените проблеми. 
Водоохлаждаем реактор със свръхкритични параметри на водата (SCWR) е проект за 
ядрен реактор, при който като работно тяло се използва вода с високо налягане и 
температура (над 22.1 MPa, 374ºC) в едноконтурна схема. 

Ключови думи: Суперкритични реактори, свръхкритичен флуид, термохидравлика. 
 
 

SUPERCRITICAL WATER COOLED REACTORS  
 

Yoto Georgiev, Kalin Filipov, Vladimir Velev 
 

This paper summarizes the status of development of supercritical water cooled reactors and open 
problems. The supercritical water cooled reactor (SCWR) is a nuclear reactor concept that uses supercritical 
water as the working fluid at higher pressure and temperature (above 22.1 MPa, 374ºC) with a direct once-
through cycle. 

 

Въведение 
Въпреки разнообразието от технологични решения в областта на ядрената енергетика, 

към момента най-голямо разпространение са намерили реакторите с топлоносител и 
забавител вода (355 от 435 работещи реактори) – 274 реактора с вода под налягане (PWR) 
и 81 реактора с кипяща вода (BWR). Другите основни типове реактори са с тежка вода под 
налягане (48), газоохлаждаеми реактори (15), леководни с графитен забавител (15) и 
реактори размножители на бързи неутрони (2). Днес нарастването на енергийните 
потребности в световен мащаб налага осигуряването на относително евтин и сигурен начин 
за производство на големи количества електроенергия без това да е свързано с 
освобождаването на значими количества от вредните за околната среда въглеродни 
емисии.  

Понижаването на въздействието върху околната среда и повишаването на 
икономичността на горивния цикъл са в основата на идеологията за реакторите от четвърто 
поколение. Една от широко обсъжданите възможности е развитието на концепцията за 
суперкритичните реактори (SCWR). Въпреки, че върху тяхното конструиране се работи от 
началото на развитието на ядрената енергетика като отрасъл, до момента все още няма 
работещи реактори от този тип. Названието им е свързано не с критичната маса на 
горивото, а с особеностите на топлоносителя. Подобно на леководните реактори при тях 
също се използва лека вода за топлоносител, но тук тя е със значително по-високи 
температура и налягане, които надхвърлят точката на критичните параметри. При такива 
параметри парата и водата притежават еднаква плътност.  

Реактори със свръхкритични параметри на водата 
Като параметри в критична точка в термодинамиката се разбират определени стойности 

на температурата и налягането, при които различните агрегатни състояния стават 
неотличими едно от друго. За водата параметрите на критичната точка са 374ºC и 22.1 MPa. 
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Над тези стойности разликата между парната и течната фаза се губи, а топлинният 
капацитет на флуида се увеличава значително. Използването на водата като работно тяло 
при надкритични състояния позволява да се увеличи КПД на цикъла на Ренкин от 35% при 
сегашните ядрени централи до 45-50%, като в същото време се опростява значително 
конструкцията на ядреното съоръжение. Този фактор намалява както капиталовите разходи 
при построяването на ядрената инсталация, така и времето за изграждане. При такъв тип 
реактори, поради едноконтурната схема, не се налага използването на парогенератори, 
компенсатор на налягането и главни циркулационни помпи, както е при реакторите с вода 
под налягане (PWR). Работното тяло не претърпява фазов преход поради което отпада и 
необходимостта от използването на устройства за сепариране на парата, както е при 
кипящите реактори (BWR). За сметка на това недостатък на тази схема е нуждата от по-
голямо обогатяване на горивото, както и по-тежките условия, на които са подложени 
материалите на корпуса на реактора и на активната зона. Наличието на конвенционални 
електроцентрали с органични горива, които работят с пара с надкритични параметри, 
позволява да се използва натрупаният опит от тяхната експлоатация, както и разработените 
за тях съоръжения като турбини, регенеративни подгреватели и други. Поради големия 
топлинен капацитет на водата при налягания над критичното (22.1 MPa) , е достатъчно 
осигуряването на много по-малък разход на топлоносител през активната зона, за да бъде 
осъществено охлаждането на топлоотделящите елементи. Друго предимство при работата с 
флуид със свръхкритични параметри е породено от отсъствието на кипене, в резултат на 
което би се изменила плътността и съответно дифузионните характеристики и 
коефициентът на забавяне на топлоносителя, докато при леководните реактори също така е 
възможно вследствие промяната в стойността на топлинния капацитет на водата да се 
проявят и обратните връзки на реактивността, което прави реактора по труден за 
управление. 

 
Фигура 1. Работни диапазони на температурата и налягането  

при различни типове реактори 
 

Научно-изследователската и конструкторска работа по създаване на ядрен реактор със 
суперкритични параметри на работния флуид започва преди повече от половин век, но до 
днес все още няма построен действащ прототип. Един от първите проекти е на 
Westinghouse от 1957 година. Поради опасения от радиоактивно замърсяване на турбината 
е използвана двуконтурна схема. През 1959 General Electric проектира реактор с топлинна 
мощност 300 MW и едноконтурна схема. Активната зона е с четириходова циркулация, а 
температурата на изхода от реактора е 612ºC. Реакторът SCOTT-R със забавител графит и 
топлоносител вода е проектиран от Westinghouse през 1962. Електрическата мощност е 
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1000 MW, температурата на изхода от активната зона 556ºC, а КПД на паротурбинната 
инсталация е 43.5%. През 1969 в Германия е въведен в експлоатация експерименталният 
кипящ реактор с прегрята пара в Гросвелцхайм (HDR – Heissdampfreaktor), който може да се 
приеме за първи прототип на междинна конструкция между кипящите реактори и реакторите 
с топлоносител вода със суперкритични параметри. Топлинната мощност на реактора е 
100 MW, електрическата – 25 MW, температурата на топлоносителя е 457ºC, а налягането – 
9 MPa. Още при извеждането на реактора на мощност се стига до разхерметизиране на 
топлоотделящи елементи и частично повреждане на активната зона, което води до край на 
експерименталната програма месеци след нейното начало. Една година по-късно е взето 
решение за извеждане на реактора от експлоатация до състояние „зелена поляна“. В 
момента в света се работи активно по близо десет различни проекта за водоохлаждаем 
реактор с надкритични параметри на топлоносителя (Таблица 1).  

 
Таблица 1. Основни проекти за реактори от типа SCWR 

Проект Canadian 
SCWR SCWR-M HPLWR Superfast 

reactor SCWR-SM ВВЕР-1700 US SCWR 

Държава Канада Китай Европейски 
съюз Япония Корея Русия САЩ 

Спектър на 
неутроните Топлинни Смесени Топлинни Бързи Топлинни Бързи-

резонансни Топлинни 

Топлинна 
мощност, MW 2540 3800 2300 2337 3182 3830 3575 

КПД, % 48 44 43.5 44 44 44 45 

Налягане, 
МРа 25 25 25 25 25 24,5 25 

Темп. на входа 
на реактора, ⁰С 350 280 280 280 280 290 280 

Темп. на изхода 
от реактора, ⁰С 625 510 500 501 510 540 500 

Масов разход, 
kg/s 1320 1927 1179 820  1890 1843 

Гориво Pu-Th UO2 UO2 MOX UO2 MOX UO2 

Диаметър 
 на ТОЕ, mm 7,0 8,0 8,0 5,5 9,5 10,7 10,2 

Стъпка 
 на ТОЕ, mm  9,6 9,44 6,55 11,5 12,0 11,2 

Забавител D2O H2O H2O ZrH ZrH2 H2O H2O 

 
Тъй като суперкритичната вода притежава по-малка плътност и съответно по-слаби 

забавящи свойства от обикновената вода, повечето от реакторите от този тип работят с 
неутрони с висока енергия. Значително по-големият топлинен капацитет (в критичната точка 
той е равен на 5600 kJ/kgK – приблизително 1000 пъти по-голям от този на водата, равен на 
4.186 kJ/kgK) позволява конфигурирането на активна зона с много по-малко количество 
топлоносител. В резултат на това забавянето на неутроните до топлинни енергии само с 
топлоносителя (който при леководните реактори изпълнява ролята и на забавител) става 
невъзможно. За да може реакторът да работи с топлинни неутрони е необходимо в 
активната зона да бъдат добавени отделни забавители – обикновена лека вода, циркониев 
хидрид (ZrH) и други. Възможно е добавянето на лека вода също така и в участъка около 
активната зона, където тя изпълнява функциите на отражател. 

Конструирането на активна зона с бързи неутрони има няколко съществени предимства 
по отношение на икономичността на горивния цикъл, поради което и значителна част от 
проектите на реакторите от ново поколение следват тази тенденция: 
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 по-високата енергонапрегнатост на активната зона определя по-малките размери 
на корпуса на реактора и на херметичната обвивка като цяло; 

 при реакторите на бързи неутрони е възможно постигането на коефициент на 
възпроизводство на ядреното гориво близък до равен на 1 или по-голям; 

 възможно е „изгарянето“ и трансмутирането на генерираните при работата на 
ядрените реактори актиниди, при което значително се съкращават сроковете за 
съхранение на отработените ядрени горива. 

Използването на суперкритичен флуид е принципно нововъведение в конструкциите на 
ядрените реактори, което е свързано и с редица други изменения.  

Без значение от конкретната конфигурация на активната зона – с топлинни или бързи 
неутрони; с едноходова, двуходова или многоходова циркулация, със забавител графит, 
лека или тежка вода, общото между всички проекти е едноконтурната схема с налягане на 
водата приблизително 25 MPa и температура на изхода от реактора не по-малко от 500ºC 
(при температури в днешните реактори от порядъка на 300-320ºC и налягания 15-17 MPa). 
Това налага разработването на нови материали за обвивките на топлоотделящите 
елементи. Циркониевите сплави, използвани днес, губят своята здравина при температури 
над 350ºC, а над 650ºC е възможно протичането на пароциркониева реакция, свързана с 
отделяне на топлина. Поради тази причина циркониевите обвивки на топлоотделящите 
елементи се заменят с обвивки, изработени от неръждаема стомана, която обаче притежава 
по-голямо макроскопично сечение на поглъщане на топлинни неутрони, а това от своя 
страна налага по-високо обогатяване на ядреното гориво. Особено голямо поглъщане има 
никелът (σа=4.43 barn), който се използва като легиращ елемент в някои видове неръждаеми 
топлоустойчиви стомани.  

Друга съществена разлика, която също води до концептуални изменения, е 
подгряването на топлоносителя при преминаването му през активната зона на реактора, 
което при реакторите с вода под налягане е десетократно по-малко (около 30-35ºC). Поради 
тази причина често активните зони на суперкритичните реактори са двуходови или 
многоходови.  

Развиваните в момента проекти за суперкритични реактори се основават на уранови или 
смесени окисни горива с ниско и средно обогатяване. Като възможна бъдеща перспектива 
се разглеждат и ториевите горивни цикли, тъй като запасите от торий в природата са 
неколкократно по-големи от тези на природния уран. Допълнителна възможност е 
осъществяването на трансмутация на дългоживущите актиниди, получени от отработеното 
гориво при работата на други реактори.  

 
Фигура 2. Изменение на плътността на топлоносителя по височина на активната зона 
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Конструктивни затруднения 
Както се вижда от Фигура 2, при суперкритичните реактори, както и при кипящите, 

плътността на топлоносителя се изменя в широки граници по височина на активната зона. 
Тази особеност затруднява много компенсирането на излишната реактивност в началото на 
кампанията чрез използването на борна киселина, добавена в топлоносителя. Едно от 
възможните решения е към горивото да се добавя гадолиний (Gd), който изпълнява 
функцията на изгарящ поглътител на неутрони. 

Значителното изменение в плътността (при някои преходни работни режими) е 
възможно да доведе до проява на положителни обратни връзки на реактивността, като това 
е по-силно изразено при активните зони с високи енергии на неутроните. За да се намали 
този ефект в някои конструкции (Superfast reactor, Япония и SCWR-SM, Корея) се добавя 
твърд забавител на неутрони под формата на ZrH или ZrH2, който осигурява отрицателна 
обратна връзка на реактивността и не допуска нейното увеличаване при аварийни ситуации 
[8, 9]. В допълнение в зоните около циркониевия хидрид или течния воден забавител е 
възможно осъществяването трансмутацията на дългоживущите продукти на делене. 

Друга характерна особеност на реакторите с бързи неутрони е малкият запас от 
реактивност, необходим за компенсиране на изгарянето в началото на кампанията, което се 
дължи на малкото сечение на поглъщане на неутрони от продуктите на делене и липсата на 
отравяне на горивото. 

Някои от общите за всички проекти проблеми са свързани с горивото. Поради ниската 
топлопроводност на най-широко използваното в енергийните реактори гориво (UO2) като 
възможности за алтернативно гориво се изследват UC и UN. Урановият карбид и урановият 
нитрид притежават висока плътност, голяма топлопроводност и висока температура на 
топене. Проведените анализи показват, че температурата в центъра на топлоотделящите 
елементи е значително по-ниска в сравнение с температурата при UO2. Съществуват обаче 
и няколко основни недостатъка на тези горива – UN реагира химически с никела в 
неръждаемите стомани, а UC с водата, използвана като топлоносител [15]. В научно-
изследователския реактор БОР-60 в Димитровград, Русия, са проведени реални 
експлоатационни тестове с нитридно гориво, проектирано за реактори с бързи неутрони и 
резултатите показват, че при днешните технологии е възможна неговата употреба.  

Друг съществен проблем е свързан с обвивките на топлоотделящите елементи. При 
температура на изхода от активната зона от порядъка на 500-600°C използването на 
циркониевите сплави е невъзможно. Единствената възможна днес алтернатива са 
стоманените сплави. Горната граница на диапазона отговаря на нормативната граница на 
експлоатация на стоманените сплави (600ºC), което налага разработването на нови сплави. 
За разлика от проектите с топлинни неутрони, при реакторите с бързи неутрони могат да се 
използват сплави с по-високо съдържание на никел, което допринася за увеличаване на 
тяхната топлоустойчивост. При избора на материал е важно да се отчете, че легирането с 
кобалт води до отделянето на изотопа Co60 в топлоносителя, което при едноконтурната 
схема води до повишаване на радиационния фон в турбинната зала.  

Затруднение при този тип реактори представлява и конструирането на системите за 
пасивно охлаждане на активната зона. Тяхната употреба е необходима при аварии със 
загуба на топлоносител, съпроводена със загуба и на външно електрозахранване, за да 
може да се гарантира целостта на активната зона. За разлика от реакторите с вода под 
налягане, при които е необходимо да се поддържа водното ниво в активната зона, при 
реакторите SCWR е нужно да не се допуска прекратяване на движението на топлоносителя 
през горивните касети. Спирането на циркулацията на флуида при SCWR е равносилно на 
оголване на активната зоната при реакторите с вода под налягане [8, 11, 12]. От това 
следва, че при възникването на подобна авария, налягането в реактора трябва да се 
понижи веднага, тъй като това е единствения начин да се поддържа циркулацията на 
топлоносителя през активната зона.  
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Предизвикателства пред термохидравличните кодове 
Преди да се постъпи към строителството на първите прототипни реактори е необходимо 

да се оцени тяхната безопасност, за да се предотврати възникването на ситуация, подобна 
на тази при експерименталния реактор HDR в Гросвелцхайм, Германия. Към момента 
компютърната симулация се е наложила като най-рационален метод за изследване на 
различни експлоатационни режими и възможни аварийни ситуации в ядрените реактори. 
Тъй като в наши дни термохидравличните кодове, използвани за симулиране на процеси в 
ядрените инсталации, не са приложими за флуиди с надкритични параметри, се налага 
разширяване на техния обхват за да могат да бъдат приложими и при реактори от типа 
SCWR. Разширяването на обхвата до свръхкритични налягания на пръв поглед изглежда 
лесна задача – тъй като свръхкритичната вода е еднофазен флуид просто би следвало да 
се добави в компютърния код нов флуид и този подход действително е приложен при някои 
кодове като RELAP5 и ATHLET. Основното затруднение възниква при понижаване на 
налягането под критичната точка (22.064 МРа) и излизане от зоната на свръхкритичния 
флуид, при което се преминава от еднофазен флуид в двуфазен, съставен от вода и пара. В 
тези случаи кодовете се оказват неработоспособни [16]. В ОКБ “Гидропресс“ е създаден 
специален компютърен код за симулиране на реактори със свръхкритични параметри на 
топлоносителя (ТЕМПА-СК), който все още се намира в процес на валидация и 
верификация [5]. 

Както и при другите видове ядрени реактори, така и при реакторите SCWR, анализите на 
аварии със загубата на топлоносител (LOCA) имат основна роля при изследването на 
ядрената безопасност. При такава авария налягането в реактора бързо ще се понижи и 
топлоносителят ще премине от скръхкритичен в двуфазен. В Япония е разработен 
термохидравличният код SCRELA, предназначен специално за симулиране на 
суперкритични реактори. Недостатък на кода SCRELA е използването на хомогенен 
равновесен модел, което не го прави приложим за изследване на процесите при 
подкритично състояние на водата в реактора. Китайската народна република финансира 
голяма научноизследователска програма, целта на която е да бъде направена модификация 
на кода ATHLET и да бъде разширен неговият обхват, което да го направи приложим и за 
изследване на процесите в суперкритични реактори. Свойствата на водата (като основен 
флуид) в кода са разширени до 2000ºC и 100 MPa. За да не се получава срив в 
изчисленията при преминаване от критично в подкритично състояние на водата за 
моделиране на надкритичен флуид е използван псевдодвуфазен метод [6, 16], при който 
еднофазният надкритичен флуид се моделира като смес от течна и газова фази. Този метод 
е приложен и при кодовете CATHARE и APROS [12]. Валидацията на модифицирания код 
ATHLET-SC предстои да бъде извършена, използвайки експериментални данни от тестовата 
инсталация SWAMUP в Шанхайския университет, Китай [6].  

Друго предизвикателство пред компютърните кодове е симулирането на топлообмена 
между топлоотделящите елементи и топлоносителя. При реакторите SCWR, за разлика от 
реакторите с вода под налягане, не може да възникне явлението кризис на топлообмена тъй 
като при свръхкритичните флуиди не е възможен фазов преход. При висока стойност на 
топлинния поток може да възникне влошаване на топлообмена между обвивките на 
горивото и топлоносителя (heat transfer deterioration), но към момента няма точно обяснение 
за началото на това явление, тъй като влошаването на топлобмена е плавно, за разлика от 
изменението при възникването на кризиса на топлообмена. Проведени експерименти в 
диапазона 22.0 – 44.1 MPa показват, че критичният топлинен поток, при който се наблюдава 
влошаване на топлообмена, се увеличава при нарастване на налягането или масовия поток 
и при намаляване на диаметъра на тръбичките [4]. Предполага се, че причината е в 
повишаването на вискозитета на флуида в граничната област стена – флуид, при което 
турбулентността на потока се понижава. За съжаление все още няма съставена корелация, 
която описва с достатъчна точност този феномен [12]. 
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Замяната на циркониевите обвивки на топлоотделящите елементи с обвивки, 
изработени от неръждаема стомана, налага разработването на изчислителни модели за 
тяхното окисляване. Окисляването на материалите в активната зона на реактора е много 
важен процес при развитието на авариите поради получаването на водород и генерирането 
на допълнително количество топлина. Кинетиката на окисляване на неръждаемите стомани 
е подобна на тази на циркониевите сплави, но разликата е, че отделяната топлина е с 
порядък по-малка спрямо топлината, отделяна при окисляването на циркониеви справи. 
Полученият водород може да премине през мястото на изтичане от първи контур в 
херметичната обвивка на ядрения блок, където в зависимост от условията може да изгори 
или да се взриви, което да доведе до разрушаването на цялата сграда. Определянето на 
количеството на генерирания водород е ключов проблем при анализа на ядрената 
безопасност. Основните легиращи елементи (Cr, Ni), както и допълнителните (Mn, Ti, Mo, 
Nb, V), оказват значително влияние върху окислението и структурата на оксидния слой. 
Хромът стабилизира α-Fe (ферит), докато никелът стабилизира γ-Fe (аустенит). Не 
съществува общо описание на процеса на окисление на стоманените сплави, тъй като той е 
различен при различните видове неръждаеми стомани. В компютърните кодове RELAP5 и 
ICARE съществуват модели за изследване на окисляването на неръждаемите стомани. В 
кода ICARE има три възможности за симулиране на окисляването на стоманените обвивки 
на топлоотделящите елементи: (Cr 20%, Ni 12%) (Cr 15%, Ni 15%) (Cr 12%, Ni 0%). Първите 
две се отнасят за аустенитни стомани, а третата е за феритни, но кодът позволява да бъдат 
въведени и други данни за кинетиката на окисление на стоманените сплави. За кодовете 
ATHLET и ATHLET-CD е необходимо да се разработи нов модел за окислението на 
неръждаеми стомани по подобие на модела за окисление на циркониевите сплави. 

Съществен проблем пред разработчиците на компютърни кодове се оказва липсата на 
данни от реални експерименти за валидиране на създадените модули и компютърни 
програми. В близките десет години е планирано построяването на няколко експериментални 
инсталации с цел проверка на различни физични явления и валидиране на компютърните 
кодове. В Европа, в ÚJV Řež, Чехия, до края на 2015 година трябва да започне 
изграждането на експериментална инсталация за изследване на поведението на горивни 
касети, охлаждани от свръхкритична вода, за целите на проекта HPLWR.  

Заключение 
Реакторът и вътрешнокорпусните устройства могат да бъдат произведени със 

сегашните технологии, а много от компонентите могат да бъдат взети от съществуващите 
проекти на реакторите с вода под налягане, като например поглъщащите пръти и системите 
за вътрешнореакторен контрол. Все още предстоят тестове на различните конструкции 
горивни касети. 

За конвенционалната част не се изисква разработването на турбини и подгреватели, тъй 
могат да се използват готовите проекти от електроцентралите, изгарящи органични горива и 
работещи със свръхкритични параметри на парата, експлоатирани без съществени 
проблеми вече повече от две десетилетия. 

Изграждането на реактор на бързи неутрони освен, че ще доведе до по-пълноценно 
използване на ресурсите от природен уран, ще позволи и трансмутация на актинидите в 
ядреното гориво. При облъчване на изотопите от групата на актинидите (от елемента торий 
до калифорний) с бързи неутрони се получават изотопи с по-кратък период на полуразпад, 
което позволява съкращаване на срока на съхранение за отработеното ядрено гориво.  

Все още се провеждат изследвания върху избора на материал за обвивките на 
топлоотделящите елементи. В по-далечна перспектива проблемът може да бъде решен 
чрез нанасяне на защитно покритие върху повърхността на метала. 

Проблемно продължава да бъде точното моделиране на процесите на топлообмен 
между топлоотделящите елементи и водата със свръхкритични параметри и по специално  
влошаването на топлобмена при високи плътности на топлините потоци и определени 
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скорости на флуида, като все още няма съставена корелация, която да описва с достатъчна 
точност този феномен. 

От екологична гледна точка голямото предимство на този тип реактори при 
използването на правотокова система за техническо водоснабдяване е по-малкото топлинно 
замърсяване на околната среда в сравнение с другите видове енергийни реактори, които 
използват като работно тяло вода. При оборотна система за техническо водоснабдяване и 
равна мощност охладителната кула или езерото-охладител при суперкритичните реактори 
са с по-малки размери. За сравнение реактор от типа ВВЕР-1000 отделя чрез изхвърлянето 
на топла вода във водоизточника близо 40% повече топлина. Известен факт, е че 
повишаването на температурата във водоемите само с няколко градуса силно редуцира 
съдържанието на разтворения кислород във водата, причинявайки измиране на водните 
обитатели. 
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ВЛИЯНИЕ НА СТАРЕЕНЕТО 
ВЪРХУ БЕЗОПАСНОСТТА НА ЯДРЕНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ  

 
Калин Филипов, Любен Манев 

 
В статията е разгледано стареенето на компоненти и системи като предпоставка 

за понижаване на надеждността и безопасността на ядрени съоръжения. Представени 
са различни механизми на стареенето и е оценено тяхното влияние върху съоръженията 
от първи контур на ядрените реактори. Разгледана е необходимостта от разработване 
на програми за управление на стареенето. 

Ключови думи: Механизми на стареене, безопасност, управление на стареенето. 
 
 

AGING EFFECT  
ON THE NUCLEAR FACILITIES SAFETY 

 
Kalin Filipov, Luben Manev 

 
In the article is discussed the aging of components and systems as a prerequisite for reducing the 

reliability and safety of nuclear facilities. Different mechanisms of aging are presented and is assessed their 
impact on the equipment of the primary circuit of nuclear reactors. Discussed is the need to develop 
programs for aging management. 

 

Въведение 
В развитието си ядрената енергетика е претърпяла няколко значителни ядрени 

инцидента, възникнали в цивилни ядрени съоръжения, като всеки един от тези инциденти 
води след себе си до нови изисквания по отношение на технологията и безопасността. 
Въпреки това в строежите на нови ядрени мощности се наблюдават застойни периоди, 
свързани именно с тези по-сериозни инциденти. Това обаче се отнася главно за 
строителството на нови ядрени съоръжения, докато липсата на реална алтернатива за 
големите икономики води до насочване на значителни ресурси към удължаване на 
сроковете на експлоатация на съществуващите ядрени електроцентрали за срокове, докато 
не бъде изчерпан напълно техният ресурс или не бъдат построени нови заместващи 
мощности. Къде обаче трябва да се постави границата на изчерпването на ресурса и до кога 
можем да експлоатираме съоръженията без това да окаже влияние върху ядрената 
безопасност? 

Съобразно станалото популярно вече разделяне на реакторите на поколения, 
предложено от Generation IV International Forum (GIF), основната част от реакторите, 
експлоатирани в наши дни (Фигура 1), са реактори от второ поколение – съоръжения, 
проектирани и строени от началото на 80-те години. Представител на реакторите от второ 
поколение са реакторите ВВЕР-1000/В-320 в блоковете 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй. Съществува 
и една немалка част енергийни реактори, които са въведени по-рано в експлоатация и все 
още работят – такива например са реакторите от първо поколение, каквито са и реакторите 
ВВЕР-440/В-230 на блоковете 1-4 в АЕЦ Козлодуй. С изключение на четирите реактора от 
типа ABWR в Япония (първите два въведени в експлоатация през 1996, а останалите – през 
2005 и 2006 г.), всички останали реактори от трето и разширено трето поколение са в процес 
на изграждане или проектиране. Съществуват и концептуални проекти на реакторите от 
поколение ІV, които не се очаква да бъдат въведени в експлоатация по-рано от 2030 г.  
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Фигура 1. Брой реактори в света спрямо тяхната възраст 

 

 
Фигура 2. Брой реактори (работещи, в строителство и спрени от експлоатация) 

 
Въпреки често дискутирания „ядрен ренесанс“ и засиленото строителство на нови 

ядрени мощности през последните години (в света към момента в етап на строителство са 
72 ядрени реактора, а работещите са 435), както и ясното заявяване на някои държави, че 
възнамеряват да започнат да развиват ядрена енергетика, тенденцията е видна (Фигура 1 и 
Фигура 2) – значителен ръст на възрастта на ядрените съоръжения и удължаване на 
сроковете на експлоатация, като спирането на енергийни реактори веднага след изтичане 
на проектния срок на експлоатация е по-скоро изключение. Това се дължи както на 
практиката за проектиране на ядрените съоръжения с известен технологичен запас, така и 
на чисто икономически фактори. Етапите, свързани с изграждането на ядрено съоръжение 
отнемат около 5-10 години, което налага осъществяването на плавен преход между 
извеждането от експлоатация на старото ядрено съоръжение и въвеждането в експлоатация 
на нови ядрени мощности. 
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Стареене на елементи от ядрените съоръжения 
Стареенето на компоненти в системи, важни за безопасността, е възможно да доведе до 

отказ, който да компрометира общото ниво на ядрената безопасност на съоръжението и да 
доведе до необосновано високи нива на рисковете за населението и околната среда. 
Границата на минимално допустимото ниво на характеристиките на безопасността е 
регламентирана за всеки един компонент или система, който има отношение към ядрената 
безопасност. За да е възможно извършването на правилен и точен прогнозен анализ на 
характеристиките на безопасността на отделни компоненти и системи, а и на съоръженията 
като цяло, е важно да бъде изследвано тяхното стареене. Управлението на стареенето е 
процес, който съпровожда експлоатацията на конструкциите, системите и компонентите през 
целия им експлоатационен живот, включително и през сроковете на неговото удължаване. 
Съществено важно за управление на стареенето е още в етап на проектиране да се заложат 
характеристиките на елементите, на които ще бъде извършван анализ. 

Стареенето е процес, който в една или друга степен засяга всички конструкции, системи 
и компоненти от ядреното съоръжение без изключение. Това се отнася за механичните 
компоненти, електрическото и електронното оборудване, контролноизмервателната 
апаратура, сградните структури и инфраструктурните съоръжения.  

Когато се изследва процесът на стареенето конкретно в ядрените съоръжения, 
съществува една особеност – освен характерните за конвенционалните системи механизми 
на стареене в ядрените съоръжения съществуват и други ефекти, породени от природата на 
радиоактивните лъчения. Важно е да бъде отчетена особеността, че при ядрените 
съоръжения някои от компонентите са подложени на комплексни натоварвания, причинени 
не само от висока температура, налягане и корозионни въздействия, а и от радиационното 
въздействие на частици с висока енергия. Освен това някои детайли, като например корпуса 
на реактора и вътрешнокорпусните устройства, са подложени на всички въздействия 
едновременно, а въздействието на два и повече механизма води до интензифициране на 
процеса на стареене. Тъй като именно тези детайли представляват третата от четирите 
прегради срещу разпространение на радиоактивни продукти на делене в околната среда, 
правилното управление на тяхното стареене е от особена важност. 

Друга характеристика на стареенето в ядрените съоръжения е, че някои компоненти е 
възможно да не са остарели физически и да са в състояние да изпълняват адекватно своето 
предназначение, но да са остарели морално и да не отговарят на регулаторните норми и на 
съвременните изисквания за ядрена и радиационна безопасност. Изследването на 
кумулативния ефект от физическото и моралното остаряване на елементите от ядрените 
съоръжения е непрекъснат процес, който има пряко отношение към безопасната 
експлоатация на ядреното съоръжение. 

Моралното остаряване на елементите може да бъде в резултат от няколко основни 
фактора, които в общия случай е възможно да нямат връзка с технологията и 
функционалните възможности на изследвания елемент.  

Липсата на актуална информация често е един от основните механизми за 
настъпването на морално остаряване. Отделният компонент може да бъде в състояние да 
изпълнява своите функции, но ако липсва документация за това как да бъде експлоатиран и 
какви са неговите интерфейси към други елементи и системи или ако е прекратена 
поддръжката от производителя и/или не са известни неговите характеристики на 
безопасността, тогава подмяната му е наложителна, въпреки функционалната адекватност. 
Това налага разработване и внедряване на програма за управление на стареенето на 
ядреното съоръжение още на етапа на неговото проектиране. 
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Компонентите и системите, които не отговарят на съвременните стандарти за 
безопасност, също трябва да бъдат подменени, за да може да бъде осигурено достатъчно 
високо ниво на безопасност. Това в особена степен се отнася за случаите, когато предстои 
удължаване на проектния ресурс на съоръжението.  

Моралното остаряване на технологията е свързано с липсата на резервни части, 
прекратената поддръжка от производителя и липса на доставчици. В случаите, когато на 
склад са заделени достатъчно големи наличности, за да бъде обезпечен проектният срок на 
експлоатация, е възможно елементът да се остави в работа, но когато се разглежда 
удължаване на ресурса е необходимо елементът да се замени. 

Основните механизми, по които протича физическото стареене, причинено от 
параметрите на околната среда (температура, налягане, химическа активност, йонизиращи 
лъчения, влажност и други), са радиационно окрехкостяване, термично стареене, пълзене и 
корозия (корозионна умора, корозионно напукване, интеркристална корозия, обща и локална 
корозия)  

Механизмите, по които притича стареенето, причинено от физическото натоварване 
(статично, динамично, ударно и други), могат да бъдат обобщени до умора (многоциклова, 
малоциклова, термична, фретинг-умора) и износване. 

Радиационното окрехкостяване е един от най-характерните механизми на 
стареенето в ядрените инсталации, породен от взаимодействието между лъченията (най-
вече високоенергийното неутронно облъчване) и атомите от кристалната структура на 
металите в активната зона на реактора и корпуса на реактора. При това взаимодействие се 
получават отмествания на атомите в решетката, в резултат на което се получават зони с 
висока и ниска атомна плътност, като степента на измененията зависи от неутронния поток 
и температурата на метала. Този тип въздействие е неизбежен, но последствията могат да 
бъдат намалени чрез ограничаване на скоростта на изменение на параметрите на 
преходните процеси. 

Термичното стареене е свързано с преместването на атомите в решетката на 
кристалната структура и зависи основно от температурата и времето, за което металът е 
изложен на нейното въздействие, като наличието на механични натоварвания допълнително 
утежнява процеса. Освен корпуса на реактора и вътрешнокорпусните устройства на 
влиянието на термичното стареене са подложени и всички останали компоненти от първи 
контур на реакторната инсталация. 

Пълзенето представлява пластична деформация на метала, която може да доведе до 
промяна в неговата товароносимост и жилавост. Самостоятелното действие на пълзенето 
върху детайлите от реакторната инсталация не се разглежда, тъй като процесът протича 
при значително по-високи температури, но съвместното му действие с процесите на 
радиационно окрехкостяване и механична умора не може да бъде пренебрегнато. 

Механичната умора се получава в резултат на циклични натоварвания на метала, в 
резултат на което възникват микропукнатини. Тяхното нарастване и свързването им до 
макроразмери зависи основно от амплитудата и честотата на цикличното натоварване. 
Измененията в налягането на първи контур при пускане на реактора и при преходните 
процеси, хидравличните изпитания при високи налягания, вибрациите и други подобни 
определят влиянието механичната умора върху всички компоненти от първи контур. 

Корозията протича при взаимодействието на метала с околната среда и води до 
видима промяна във физико-механичните му свойства, като нейното действие може да бъде 
съпроводено с допълнително механично натоварване, при което да се достигне до 
корозионно напукване под напрежение и корозионна умора. Тези процеси обикновено не са 
доминиращи в общия процес на стареене при съоръженията от първи контур на ядрените 
инсталации, а действат съвместно с други механизми като механичното стареене и 
пълзенето. 
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Управление на стареенето в ядрените съоръжения 
От изключителна важност за ядрената безопасност е да бъде точно установен 

моментът, в който показателите на безопасността за отделния компонент или система ще 
бъдат по-ниски от минимално допустимите за съответния клас оборудване (Фигура 3). След 
прилагането на организационно-технически мерки нивото на безопасност може да бъде 
възстановено до първоначалната си стойност или до междинни нива, но е необходимо да 
бъде отчетена и икономическата полза от възстановителните дейности, за да бъдат 
приложени адекватни методи. Проектният ресурс на съоръженията е срокът, за който се 
гарантира тяхната надеждна работата, ако са спазвани изискванията за експлоатационните 
условия. За много детайли и съоръжения този срок не може да бъде твърдо фиксиран 
поради наличието на сложни механизми на стареенето. Това важи в особено голяма степен 
за стареенето на металите, а още повече за металите от първи контур на ядрените 
съоръжения, допълнително подложени и на радиационно окрехкостяване. Поради тази 
причина проектният ресурс не бива да се приема за точна експлоатационна характеристика, 
а по-скоро като прогноза, която е съставена при проектирането на детайла, но може да бъде 
изменена по време на неговата експлоатация. 

Съоръжението трябва да бъде изведено от експлоатация преди да е достигнало 
минималната стойност на характеристиките на безопасността, като се отчитат 
междуремонтните периоди и сроковете на лицензиите. Именно тук е един от етапите, в 
които трябва да бъде осъществен и допълнителен външен регулаторен контрол.  

 

 
Фигура 3. Изменение на нивото на безопасност в зависимост от времето на експлоатация 

 
Когато процесът на управление на стареенето се отнася до системи, важни за 

безопасността, е необходимо на първо място да бъдат правилно определени минималните 
граници на характеристиките на безопасността, след което процесът по управление на 
стареенето може да бъде сведен до три основни дейности: 

 избор на компоненти, важни за безопасността, които да бъдат изследвани (не е 
необходимо, а и не е възможно да бъде проведен подробен анализ за всеки един 
отделен компонент); 

 определяне на основните механизми на стареене за отделния компонент и 
разработване на приложни методи за тяхното наблюдение през целия 
експлоатационен период; 

 контролиране и забавяне на процесите на стареене чрез прилагането на 
организационно-технически мерки, включително и изменения в проекта, 
производството, съхранението и инсталирането. 
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Изследването на остатъчния ресурс е от особена важност не само при удължаване на 
експлоатационните срокове, но и през целия живот на ядреното съоръжение, за да може 
елементите, важни за безопасността, да бъдат задължително подменяни преди изтичане на 
техния ресурс в рамките на плановите ремонти. Анализът на остатъчният ресурс е в 
основата на систематичният подход за управление на стареенето (Фигура 4). Ефективното 
управление на стареенето е съвкупност от организационни мерки и технически 
мероприятия, които се отнасят към установяване, разбиране, контрол и наблюдение на 
процесите на стареене. Процесът включва координиране, разработване и въвеждане на 
различни програми за управление на стареенето на структурите и компонентите, 
минимизиране на очакваните последствия, оптимизиране на междуремонтните периоди и 
много други. 

 

Програма за управление на стареенето

Регулаторни изисквания и характеристики на безопасността
Интегриране на дейностите по управление на стареенето

Оценка на стареенето
Наблюдение

Документиране
Оптимизиране на Програмата в съответствие с текущото състояние

Инспекция, наблюдение и оценки

Тестване и  калибриране
Оценка на ремонтните дейности

Откриване и оценяване на ефектите от стареенето
Наблюдение и съхранение на записи

Оценка на функционалната способност
Наблюдение на интензивността на протечките
Следене за вибрации, шумове и други подобни

Разбиране на стареенето

Материали и свойства
Механизми на стареенето
Експлоатационни условия

Последствия от стареенето и 
евентуалните откази

Наблюдение на работата и 
ремонтите

Опит от експлоатацията

Поддръжка, 
Възстановяване и замяна

Превантивни ремонти
Възстановяване и замяна

Използване на нови 
материали

История на поддръжката
Изменения в проекта

Управление на резервни 
части

Експлоатация

Работа съгласно процедурите
Контрол на средата
Химически контрол

Записване на 
експлоатационни събития
Поддръжка и инспекции

Избягване на замърсявания

 
 

Фигура 4. Систематичен подход за управление на стареенето на системи и компоненти 
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Заключение 
Важно е да се отбележи, че управлението на стареенето не трябва да бъде разглеждано 

само като техническа мярка за контрол на състоянието на отделните компоненти или дори 
системите като цяло. От съществена важност е създаването на цялостна програма за 
управление на стареенето, която да бъде следвана и актуализирана през целия 
експлоатационен живот на ядреното (а и не само) съоръжение. Натрупването на достатъчно 
подробни масиви от данни за експлоатацията позволява да бъдат направени относително 
точни прогнози за експлоатационното състояние и съответно да бъдат взети адекватни 
мерки по управление на ресурса. Необходимо е също така да бъде създадена и правилна 
организация за анализ и употреба на наличната информация, за да бъде осъществено 
взаимодействието между експлоатацията, производството и ремонтните дейности.  

Много често авариите, поучени като следствие от стареенето, не са в резултат на 
единичен акт или на една ясно определена грешка, допусната например при оценката на 
състоянието на оборудването.  

Причина за подобни събития може да бъде лошата комуникация между отделните 
звена, некоректно разработени инструкции за експлоатация и други. Така например 
закупуването на компонент, предвиден да работи 10 часа в годината и експлоатирането му 
100 или 1000 часа в общия случай няма да бъде нарушение на инструкциите за 
експлоатация, но ще доведе до значително по-ранен отказ на елемента и това трябва да 
бъде отчетено при комуникацията между експлоатиращото и ремонтното звено.  

Липсата на комуникация между производителя и експлоатиращия също може да доведе 
до неочаквани събития. Пример за това може да бъде използването на стомана, 
чувствителна към хлорид, за изграждането на конструкцията на херметичната обвивка. В 
това няма нищо нередно, тъй като там наистина не се очаква присъствието на хлориди, но в 
един случай на липса на комуникация работниците използвали лепенки, съдържащи 
хлориди, без това да бъде изрично забранено. Като резултат е наблюдавана корозия на 
всички места, където е използван този тип на отбелязване, включително и върху 
оборудване от системите за безопасност.  

Недобрата комуникация между отделните експлоатиращи организации или между тях и 
регулаторните органи също могат да бъдат предпоставка за възникване на идентични 
аварийни събития, получени като резултат от грешки в проекта.  

Примерите показват ясно, че управлението на стареенето не е единично мероприятие, а 
съвкупност от организационни и технически мерки, които трябва да съпътстват 
съоръжението през целия му експлоатационен срок, включително и етапите на неговото 
изграждане, подготовката и практическото осъществяване на извеждането от експлоатация. 
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НАМАЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО НА РАДИОАКТИВНИТЕ ОТПАДЪЦИ 
ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАТВОРЕНИ ЯДРЕНИ ГОРИВНИ ЦИКЛИ

Калин Филипов, Ивайло Найденов

В статията са разгледани подходи за намаляване на радиоактивните отпадъци чрез 
разширеното прилагане на затворени горивни цикли. Допълнителни ползи от подобен 
подход ще бъдат и значителното намаляване на необходимостта от природни ресурси и 
оползотворяването на енергийното съдържание на делящите се изотопи.

Ключови думи: Радиоактивни отпадъци, ядрени горивни цикли, актиниди

RADIOACTIVE WASTE REDUCTION 
BY CLOSED FUEL CYCLES APPLICATION

Kalin Filipov, Ivaylo Naydenov

The article presents the possibilities of radioactive waste reduction by closed fuel cycles application. The 
considerable natural resources demand reduction and fissile materials’ energy content utilization are among 
such an approach’s additional benefits.

Въведение
Въпреки негативното влияние на аварията от март 2011 г. в АЕЦ „Фукушима – Даиичи”, 

Япония, върху ядрената енергетика, перспективите пред нейното развитие са по-скоро 
положителни. Много от страните, които експлоатират ядрени електроцентрали, провеждат 
програми за удължаване на експлоатационния срок на реакторите си или имат проекти за 
изграждане на нови ядрени мощности. Съществуват и държави, които притежават 
разработени стратегии и ясно са заявили намеренията си да започнат да експлоатират нови 
ядрени мощности.

Сред страните, които смятат да изградят и оперират за първи път ядрени 
електроцентрали са Турция, Виетнам, Беларус и Обединените арабски емирства. Проекти в 
напреднал стадий или вече строящи се електроцентрали има в Русия, САЩ, Финландия, 
Франция, Индия и Китай. Сред страните, които имат програма за удължаване на 
експлоатационните срокове на ядрените си мощности, както и планове за изграждане на 
нови блокове, е България, а в региона, освен Турция, планове за по-нататъшно развитие на 
ядреноергийния си парк имат Словения, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния и Полша.

Тези процеси са продиктувани основно от два аспекта на ядреното електропроизводство 
– ниската въглеродна интензивност и положителното въздействие върху енергийната 
независимост. На Фигура 1, където е показана въглеродната интензивност на различни 
методи за производство на електроенергия, може ясно да се отбележи, че ядрената 
енергетика е сред най-благоприятните. Освен това ядрената енергетика предлага и 
енергийна сигурност, която се дължи основно на следните три фактора:

• стабилност на цените на урановия концентрат на световните пазари, особено в 
сравнение с цените на петрола и природния газ;

• нисък дял на горивните разходи в себестойността на произведената 
електроенергия – при 5% дисконтов фактор, делът е 16%, а при 10% дисконтов 
фактор делът е 9.5% (с включени разходи за преработка и съхранение на 
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отработеното ядрено гориво), докато за въглищни ТЕЦ този компонент може да 
достигне 45%, а при газови ТЕЦ – дори 90%;

• възможността на площадката на ЯЕЦ да се съхранява свежо гориво, достатъчно 
за няколко горивни кампании, намалява риска от прекъсване на доставките при 
непредвидени обстоятелства и дава възможност да се обезпечи 
енергопроизводство при кризисни ситуации.

Поради гореизброените фактори, както и поради нарастващата нужда от енергия в 
световен мащаб, редица енергийни изследователски институти и големи енергийни 
концерни имат благоприятни прогнози за развитието на ядрената енергетика. Според
прогнозата за ръста на световното енергийно потребление, направена от Енергийната 
информационна служба на САЩ (Energy Information Administration) (Фигура 2), ядреното 
електропроизводство в света ще достигне почти 5 500 TWh през 2040 г., в сравнение с 
2 620 TWh през 2010 г. 

Фигура 1. Емисии на СО2 според източника, kg/kWh

Фигура 2. Прогнозен ръст на световното енергийно потребление от различни енергоизточници
в квадрилиони BTU (1 квадрилион BTU = 293 TWh)
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Въпреки очевидните предимства на ядрената енергетика, експлоатирането на ядрените 
съоръжения е свързано и с някои недостатъци, основният от които са радиоактивните 
отпадъци. В голяма степен тези радиоактивни отпадъци подлежат на преработване, 
кондициониране и евентуално освобождаване от регулаторен контрол. Част от 
радиоактивните отпадъци обаче са с висока активност и изискват специално отношение за 
изключително дълги срокове от време – това са главно част от изотопите, които се 
съдържат в отработеното ядрено гориво. Един от възможните варианти е то да бъде 
окончателно погребвано (с или без предварителна преработка) в подходящи хранилища, 
обикновено разположени в устойчиви от геоложка гледна точка структури. Към момента 
обаче нито една държава не експлоатира подобно хранилище за отработено ядрено гориво. 
Причините за това са комплексни – икономически, технологични, геополитически и други.

Дългосрочната радиоактивност на отработеното ядрено гориво (периодът на полуразпад 
(Т1/2) на 239Pu е 24 100 години, а на 241Am – 432.2 години) поставя високи изисквания пред 
геоложките хранилища, част от които са да не се нуждаят от поддръжка, да могат да 
гарантират изолация от околната среда и предотвратяване на човешка намеса в 
продължение на хиляди години. Очевидно е, че подобни изисквания не са по силите на 
днешните технологии или поне не на разумна цена, която да може да бъде определена и 
добавена към цената на горивния цикъл. В резултат на това през последните години 
усилията се насочват към по-ефективно управление на отработените ядрени горива и 
радиоактивните отпадъци. Справянето с проблемите в задния край на ядрения горивен 
цикъл се смята за изключително важно, за да може да се гарантира дългосрочното развитие 
на ядрената енергетика. 

Един типичен леководен реактор (LWR) с електрическа мощност 1000 MW генерира 
около 25 t отработено ядрено гориво за една година. Освен това количество се генерират и 
приблизително още толкова ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци, които се 
преработват, компресират и привеждат в удобна за съхранение форма. Основата на 
притесненията за околната среда се крие в това дали вредните компоненти могат да бъдат 
изолирани от биосферата за поне няколко десетки хиляди години. По-голямата част от 
масата на отработеното ядрено гориво (обикновено над 98.5%) от енергийните леководни 
реактори се състои от уран и краткоживущи продукти на делене, които не представляват 
радиологична заплаха. Около 0.4 тегловни процента от отработеното гориво обаче са 
дългоживущи продукти на делене (цезий, стронций, технеций, йод и др.), а значителни 
затруднения представляват изотопите на плутония и минорните актиниди, съдържанието на 
които е около 1 тегловен процент. Основните затруднения произхождат от дългосрочната 
радиотоксичност, остатъчното топлоотделяне и рисковете, свързани с неразпространението 
на ядрени материали. Въпреки, че количествата на минорните актиниди не са значителни, 
натрупването им в световен мащаб (Фигура 3) налага намирането на решение на проблема.

Фигура 3. Количество на натрупаните минорни актиниди (МА) в световен мащаб
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Типове горивни цикли
Съществуват два основни типа ядрени горивни цикли – отворен и затворен. При 

отворения ядреното гориво се използва в реактора еднократно, след което се погребва 
окончателно, без значение какво количество делящи се и възпроизвеждащи материали се 
съдържат в него. Интерес представлява затвореният горивен цикъл, при който останалите в 
отработеното ядрено гориво делящи се и възпроизвеждащи материали се извличат чрез 
радиохимична преработка и се рециклират, като се връщат в реактора за допълнителен 
добив на енергия. Радиоактивните отпадъци, останали за съхранение, съдържат само 
продукти на делене и минорни актиниди – материали, които не могат да бъдат използвани 
като ядрено гориво. Съществуват също така и смесени варианти като частичното
рециклиране на отработеното ядрено гориво, рециклиране на делящия се материал, 
рециклиране на актинидите и рециклиране на продуктите на делене.

Изборът на един или друг подход при горивните цикли зависи от редица фактори.
Например в САЩ отворен цикъл се прилага не поради технологични или икономически 
причини, а от политически съображения, за да се възпрепятства разпространението на 
делящ се ядрен материал. Изборът на отворен или затворен цикъл освен това зависи силно 
и от стратегията на дадената страна и се прави на основата на технико–икономически 
оценки, които отчитат стратегията за управление на радиоактивни отпадъци и отработеното
ядрено гориво, технологичния капацитет, регулаторната рамка и политическите решения.

Уранов 
рудник и 

рудообогатит
елен завод

Изготвяне на 
ТОЕ и касети

Дълговремен
но 

съхраняване

Производство 
на UF6

Разделяне на 
изотопите на 

урана

Отлежаване 
на 

отработилото 
гориво

Ядрен 
реакторc0 xнc0 xн

xk

xk

Фигура 4. Отворен горивен цикъл за реактори с топлинни неутрони
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Фигура 5. Затворен горивен цикъл за реактори с топлинни неутрони
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Необходимост от въвеждане на затворен цикъл
Понастоящем ежегодно от отработеното ядрено гориво на енергийните реактори се 

извеждат около 10 500 тона тежък метал. Този факт превръща отработеното гориво в най-
значимия и постоянно нарастващ източник на цивилни радиоактивни материали и поради 
тази причина се появява необходимостта от адекватното му управление. Към началото на 
2004 г. общото количество на натрупаното отработено ядрено гориво е почти 268 000 t, като 
от тях 90 000 t са преработени. Световният потенциал за промишлена преработка на ОЯГ е 
около 5 500 t/год. и според оценките на МААЕ до 2020 г. общото количество на генерираното
отработено ядрено гориво ще бъде приблизително 445 000 t.

Безопасното и сигурно управление на нарастващите количества отработени ядрени 
горива има съществено влияние върху бъдещото устойчиво развитие на ядрената 
енергетика. Съществуващите преработващи съоръжения непрекъснато се модернизират и 
се въвеждат нови технологии, за да могат да бъдат посрещнати изискванията за 
понижаване на вторичните отпадни потоци и намаляване на риска от нерегламентирано 
разпространение на ядрени материали. Стремежът е новите разработки в областта да 
засягат едновременно решението на множество проблеми, основните от които са 
гарантиране на сигурността на енергийните доставки, ограничаване на въздействието върху 
околната среда, икономическа целесъобразност, гарантиране на неразпространение на 
ядрени материали, осигуряване на ядрена безопасност и ядрена сигурност.

Сегашните проучвания показват, че обемът на дългоживущите изотопи може да бъде 
намален значително чрез оптимизиране на процесите на преработка и управление на 
високоактивни радиоактивни отпадъци. Разходите за преработването зависят от много 
фактори, но оценки на Агенцията за ядрена енергия на Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие ОИСР (OECD Nuclear Energy Agency) от 1999 г. дават стойност 
от порядъка на 720 EUR/kgU. Тези разходи трябва да се сумират с останалите разходи в 
задния край на ядрения горивен цикъл и да се сравнят с разходите за директно погребване. 
Трябва да бъде отчетен също така и фактът, че чрез преработката на отработеното ядрено 
гориво се спестяват разходи за добив и обогатяване на уранова руда и се намаляват 
разходите за изотопно обогатяване. Основният стимул за насърчаване на преработката на 
отработено ядрено гориво от леководни енергийни реактори и използването на смесени 
окисни горива (MOX) представляват икономията на първоначален природен ресурс и 
намаляването на разходите за изотопно обогатяване на свежия уран.

Техническа целесъобразност на затворения цикъл
Освен оползотворяването на енергийното съдържание на делящите се изотопи, друга 

потенциална полза от рециклирането на отработеното ядрено гориво е намаляването на 
неговата радиоактивност. Въпреки, че количеството на радиоактивните отпадъци е 
изключително малко в сравнение с отпадъците, генерирани от други индустриални процеси, 
обществото е загрижено за риска, който произтича от факта, че отработеното гориво остава 
радиоактивно стотици години след извеждането му от активната зона на реактора. Изборът 
за или против преработката на отработеното ядрено гориво често е диктуван от политически 
мотиви. Тези фактори ще продължат да играят съществена роля при развитието на нови 
подобрени горивни цикли, като например многократно рециклиране с отделяне и 
трансмутация на актинидите. Фактор с нарастващо значение, наред с подобряването на 
управлението на урановите ресурси, е намаляването на токсичността и обемите на 
радиоактивните отпадъци, генерирани в процеса на преработка и рециклиране.

Понастоящем, без включването на реактори-размножители на бързи неутрони в 
горивния цикъл, рециклирането на плутония, извлечен от отработеното гориво на 
леководните реактори (LWR), може да се осъществи единствено чрез работата им със 
смесено окисно гориво (MOX). По този начин рециклирането на плутония намалява 
радиоактивността на вторичното отработено ядрено гориво, което облекчава значително 
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неговото преработване и съхранение. Многократното преработване и рециклиране на 
отработеното гориво може да намали радиоактивността му между 3 и 10 пъти. Теоретично 
отделянето на урана и плутония от останалите актиниди и продукти на делене може да 
доведе до десетократен спад на радиоактивността. На практика такова намаляване може да 
се постигне след десетилетия и при условие, че загубите при преработка са незначителни.

На този етап преработването на отработените ядрени горива допринася главно за 
намаляване на обемите на радиоактивните отпадъци. Десет тона отработено гориво 
представляват около 1.5 m3 високоактивни отпадъци (от които след преработване остават 
по-малко от 0.5 m3), 0.115 m3 остъклени високоактивни и 0.35 m3 средноактивни отпадъци,
като преди погребването им е възможно обемът да бъде намален допълнително. Въпреки 
относително малките обем, без значение какъв горивен цикъл ще се прилага, винаги ще 
съществува необходимост от хранилище, предназначено за окончателно погребване на 
остатъчните радиоактивни отпадъци.

От всички възможности за рециклиране на делящ материал, повторната употреба на 
уран и плутоний, извлечени от отработеното ядрено гориво, е технологично най-зряла и 
притежава най-голям натрупан опит в промишлен мащаб. Въпреки, че рециклирането на 
складираните наличности от преработени уран и плутоний би имало скромно изражение по 
отношение на получения енергиен ефект (около 70 000 тона еквивалент на природен уран, 
което би задоволило световното търсене за една година), демонстрирането на 
целесъобразността на рециклирането в промишлен и търговски мащаб е важно за 
бъдещото развитие на тези технологии и на ядрената индустрия като цяло. През 
изминалите десетилетия много заводи за преработка на отработени ядрени горива работят 
на конкурентен принцип. Освен това те имат различно географско разположение и 
използват разнообразна технологична база.

В световен мащаб при преработката на отработени ядрени горива, основно от 
леководни реактори, но също така и от газоохлаждаемите реактори във Великобритания, са 
произведени 45 000 тона преработен уран под формата на триуранов октаоксид (уранов 
концентрат). Успешно е демонстрирано и рециклирането в промишлен мащаб на 
преработен уран, извлечен от отработено гориво от реактори на бързи неутрони. Малка част 
от такъв материал е преминал изотопно обогатяване в центрофужни инсталации в Русия и 
Холандия. Въпреки демонстрираната практичност на процеса, ще са необходими нови 
заводи с голяма производителност, за да е възможно да се извърши конверсията на 
триурановия октаоксид (U3O8) в UF6 преди да се премине към изотопно обогатяване.

Твърде е възможно бъдещето на рециклирането на преработен уран да се определи 
както от икономически, така и от стратегически фактори. От гледна точка на управлението 
на природните ресурси, използването на природен уран премахва нуждата от използването 
на част от добиваните количества природен уран, като по този начин елиминира и 
натрупването на минни отпадъци при добива и обогатяването на рудата. Понастоящем 
запасите от преработен уран са малки, но занапред е възможно да бъдат генерирани до 
4 000 тона уран годишно със съдържание на 235U между 0.4% и 0.8%. Това е еквивалентно 
на между 5% и 10% от световното търсене на уран и представлява производството на 
голяма уранова мина. Делящите и възпроизвеждащите материали – уран и плутоний, могат 
да бъдат рециклирани както в леководни реактори, така и в реактори на бързи неутрони. 

Прогнозите за ресурсни спестявания, направени на основата на рециклиране в реактори 
от сегашното поколение, са както следва:

• 5% чрез увеличаване на дълбочината на изгаряне;
• 20% чрез намаляване на съдържанието на 235U в обеднения уран;
• 20% чрез рециклиране на преработените уран и плутоний от отработените 

ядрени горива;
• 5-10% чрез подобряване на реактора и ядрената електроцентрала като цяло 

(използване на по-добри отражатели, повишаване на термичния КПД и др.);
• 5-10% чрез повишаването на производството на делящи изотопи в реактора.
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Заключение
Рециклирането на изотопите на урана и плутония в ядрените реактори от сегашното 

поколение ще позволи да се да намали потреблението на природен уран с до 50%, в 
сравнение с използването на отворен горивен цикъл. Потреблението на природен уранов 
ресурс може да бъде понижено и чрез подобряване на топлинната икономичност на 
ядрените електроцентрали, повишаване на коефициента на използваемост на 
инсталираната мощност, достигане на по-големи дълбочини на изгаряне и други.

От друга страна, рециклирането на делящи и възпроизвеждащи материали в реактори
на бързи неутрони ще позволи оползотворяването на всички налични делящи се материали, 
освен което ще се получава и допълнително възпроизводство на ядреното гориво в 
активната зона на реактора. Тъй като за всеки инсталиран гигават електрическа мощност на 
реактор размножител на бързи неутрони са необходими 10 до 15 тона плутоний, на практика 
плутоният, произведен от един леководен реактор за целия период на неговата 
експлоатация, би бил достатъчен като стартово гориво за реактор размножител със същата 
инсталирана мощност. В допълнение уранът, извлечен от отработеното гориво на 
леководните реактори, може да захранва реактор размножител на бързи неутрони със 
същата мощност в продължение на няколкостотин години.

Сегашните запаси от плутоний и високообогатен уран биха позволили инсталирането на 
150 GWе реактори на бързи неутрони, които ще могат да произвеждат електроенергия в 
продължение на повече от 500 години без да е необходим допълнителен свеж уран. Тази 
възможност обаче ще може да стане реална едва след като се разработят технологично 
зрели и икономически конкурентоспособни реакторни системи на бързи неутрони.

Въвеждането на реактори-размножители, работещи на бързи неутрони, ще позволи 
значително повишаване на използваемостта на енергийното съдържание на ядреното 
гориво, в сравнение с леководните реактори с отворен горивен цикъл. Стойността на 
мултипликатора зависи от много фактори, включително коефициента на възпроизводство,
бързината и степента на въвеждане на реакторите-размножители и загубите в различните 
процеси от ядрените горивни цикли.
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МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДЪЛГОЖИВУЩИ 
РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ В ОТРАБОТЕНИТЕ ЯДРЕНИ ГОРИВА

Костадин Зашев, Калин Филипов

В статията са разгледани методите за намаляване на количеството на 
дългоживущите изотопи в отработените ядрени горива и съответно съкращаване на 
сроковете на съхранение на генерираните радиоактивни отпадъци, като освен 
експлоатирането на затворени ядрени горивни цикли и преработването на 
дългоживущите продукти на делене, основен интерес представлява възможността за 
трансмутация на генерираните минорни актиниди. 

Ключови думи: Отработени ядрени горива, трансмутация, радиоактивност.

METHODS FOR QUANTITY REDUCTION 
OF LONG-LIVED RADIOACTIVE WASTE IN THE SPENT FUELS

Kostadin Zashev, Kalin Filipov

In the article are discussed the methods for reducing the amount of long-lived isotopes in spent nuclear 
fuels and a corresponding reduction of time reduction in terms of the storage of radioactive wastes. Except 
operation of closed nuclear fuel cycles and processing of long-lived fission products, the main interest is the 
possibility of transmutation generated minor actinides.

Въведение
През последните години ядрените електроцентрали претърпяват значително развитие,

но радиоактивните отпадъци остават в известна степен нерешен проблем. Основно 
затруднение представляват дългоживущите радиоактивни отпадъци, генерирани в 
отработените ядрени горива. Въпреки тяхното много малко количество (около 1% от 
отработеното ядрено гориво), големият им период на полуразпад налага необходимостта от 
изолиране от околната среда и съхранение при съблюдаване на специален режим за 
значителен период от време. През ранните години от развитието на ядрената техника в 
околната среда са били освобождавани значителни количества активности, както в резултат 
на ядрените опити, така и в резултат от инциденти с цивилни и военни съоръжения. Днес 
обаче ситуацията е преосмислена, съвременните ядрени съоръжения са със значително по-
високо ниво на безопасност и вече не се коментират методи за справяне с радиоактивните 
отпадъци, които биха навредили на околната среда или на бъдещите поколения, като 
например освобождаването им в океаните.

Един от основните принципи, залегнали в експлоатирането на ядрената енергия, е 
нейната употреба да не натоварва следващите поколения. За да е възможно това е 
необходимо да бъде намерено подходящо решение на проблема с радиоактивните 
отпадъци. След специална преработка, нискоактивните и средноактивите радиоактивни 
отпадъци могат да бъдат безопасно съхранени за разумни срокове и след като активността 
им се понижи достатъчно, вследствие на естествения радиоактивен разпад, да бъдат 
освободени от регулаторен контрол. Не така седи въпросът обаче с дългоживущите 
радиоактивни отпадъци, генерирани основно в отработените ядрени горива. При тях 
необходимите срокове за съхранение могат да бъдат от порядъка на хиляди години, което 
очевидно, не е най-доброто решение. 
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Въпреки, че количеството на радиоактивните отпадъци, генерирани от ядреното 
електропроизводство, е много малко в сравнение с отпадъците, генерирани от другите 
индустриални производства, тяхната радиоактивност изисква специални мерки за 
преработване, транспорт и съхранение. На Фигура 1 ясно се забелязва изоставането в 
обемите на преработваното ядрено гориво спрямо генерираното, което закономерно води 
до натрупване на все по-големи количества отработени ядрени горива. 

Фигура 1. Генериране на отработени ядрени горива в световен мащаб

Методи за управление на високоактивните отпадъци
Управлението на отработеното ядрено гориво има за основна цел да осигури неговото 

изолиране от околната среда при постигането на разумна цена и добри обществени 
нагласи. Възможностите към днешното ниво на развитие на технологиите могат да бъдат 
обобщени до следните няколко подхода:

• Дълбоко геоложко съхранение без преработване, при което ядреното гориво 
се съхранява без да се преработва, но след период на предварително 
съхранение от 10 до 50 години. Предварителното съхранение води до 
значително понижаване на остатъчното енергоотделяне, което от своя страна 
улеснява изграждането на съоръженията за дълговременното съхранение. При 
прилагането на този подход за окончателно погребване заедно с отработеното 
гориво постъпват и голямо количество делящи се изотопи, които принципно биха 
могли да бъдат използвани за производство на енергия, но към момента това не 
е технологично или икономически обосновано. 

• Дълбоко геоложко съхранение след предварително преработване на 
отработеното ядрено гориво, при което се извличат останалите в него делящи се 
изотопи на урана и плутония. Извлечените делящи се изотопи се връщат в 
горивния цикъл на реакторите на топлинни неутрони (най-често под формата на 
смесено окисно гориво) или в реакторите-размножители на бързи неутрони. При 
междинното съхранение на плутониевите изотопи за по-продължителни срокове 
трябва да се отчита разпадането на делимия изотоп 241Pu до 241Am.

• Преработване на отработените ядрени горива, при което се извличат не само 
плутониевите изотопи, а и минорните актиниди (нептуний, америций, кюри) и 
някои от дългоживущите продукти на делене. Извлечените материали според 
вида си могат да бъдат върнати в горивния цикъл като делящи се изотопи, да 
бъдат подложени на трансмутация, при която да бъде намален значително 
необходимият срок на тяхното съхранение или да бъдат отделени от общия обем 
на отработеното гориво, при което да се понижи неговата активност.
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Рециклиране на отработеното ядрено гориво
Преработването на ядрените горива след извеждането им от активната зона на 

реактора се налага поради факта, че наличието на относително малки количества 
високоактивен отпадък в горивните касети прави целия конструктивен детайл 
високоактивен, което значително увеличава обемите на радиоактивните отпадъци, които 
трябва да бъдат съхранявани.

В много от случаите преработването не се предприема веднага след предварителното 
отлежаване на горивните касети, тъй като тяхната активност се понижава по 
експоненциален закон и след около 50 години тя ще бъде значително по-ниска, което ще 
улесни преработването и ще понижи радиационния риск. В други случаи се преминава 
директно към дълговременно съхранение и не се предвижда преработване в близките 
години. Причина за прилагането на този подход е опасението, че преработването на 
ядрените горива създава предпоставки за злоупотреби при разпространение на делящи се 
материали. Горивото се съхранява дългосрочно, а не се погребва, тъй като поради 
съдържащите се в него елементи, за бъдещите поколения то може да бъде прието като 
ресурс, а не като отпадък.

Делящите се изотопи, които се съдържат в отработеното ядрено гориво, представляват 
около 96% от първоначалното количество уран-235. При преработването на ядрените 
горива в Европа и Русия се отделят изотопите на урана и плутония, след което се връщат в 
горивния цикъл за повторна употреба. Плутоният, получен в процеса на преработка, се 
връща в цикъла под формата на смесено окисно (МОX) гориво, което представлява смес от 
изотопи на урана и плутония. Европейските реактори в момента използват над 5 тона 
плутоний годишно под формата на MOX горива. Големите заводи за преработка на ядрено 
гориво във Франция, Великобритания и Русия имат капацитет около 5000 тона годишно, а в 
Япония предстои да бъде въведен в експлоатация нов завод с капацитет 800 тона годишно. 

Всички промишлени заводи за преработка на отработени ядрени горива използват 
добре доказалия се хидрометалургичен процес PUREX (плутоний-уранова екстракция). Това 
включва разтваряне на топлоотделящите елементи в концентрирана азотна киселина, след 
което се извършва химическото отделяне на няколко етапа на урана и плутония от 
разтворител. По този начин уранът и плутоният могат да бъдат върнати в ядрения горивен 
цикъл – урана в завода за конверсия преди етапа на изотопното обогатяване, а плутоният –
направо в завода за производство на смесено окисно гориво.

Модифицираната версия на PUREX-процеса, при която се избягва изолираното 
извличане на плутония, се нарича UVEX (уранова екстракция) процес. Процесът може да 
бъде допълнен с цел извличане на продукти на делене чрез изпарение (например йод) и 
чрез електролиза (технеций, цезий и други). При първоначалния етап на рециклиране могат 
да се извлекат само елементите уран и технеций, след което при повторно преработване се 
извличат плутония и останалите трансуранови елементи. Оставащият след края на процеса 
високоактивен отпадък почти изцяло се състои от продуктите на делене. Основното 
предимство на модифицираният PUREX-процес е увеличената защита срещу 
разпространение, която се постига чрез запазването на трансурановите елементи в 
съединения заедно с плутония. Поради технологични затруднения, свързани с извличането 
на плутония и нептуния, процесът не е намерил широко разпространение.

Процесът COEX се основава на едновременната екстракция на уран и плутоний, като в 
допълнение може да бъде извлечен и нептуний. Съществено предимство на процеса е 
фактът, че плутоният не е в самостоятелна форма в нито един от етапите.

Процесът DIAMEX-SANEX включва селективното отделяне на дългоживущите 
радионуклиди (с фокус върху отделянето на америций и кюри) от краткоживущите продукти 
на делене. Този процес може да се съчетае с процеса COEX, след което да се направи 
извличане на урана, плутония и нептуния. Уранът, плутоният и минорните актиниди се 
рециклират избирателно в реакторите-размножители на бързи неутрони.
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Процесът GANEX (групова екстракция на актинидите) включва екстракция на урана и 
плутония (както и при COEX-процеса), след което се отделят минорните актиниди и някои 
лантаниди от кратко-живущите продукти на делене. Уранът, плутоният и минорните 
актиниди могат да бъдат използвани като гориво за реактори-размножители на бързи 
неутрони, а лантанидите се превръщат в радиоактивен отпадък.

В експлоатираните днес реактори преработеният уран трябва да бъде обогатен, а 
плутоният се превръща директно в смесено окисно (МОХ) гориво. При това положение 
обаче съществуват два проблема: отделеният плутоний крие потенциален риск от 
разпространение, а минорните актиниди остават в отделения отпадък, което повишава 
значително неговата радиоактивност. Докато не се прилага унищожаване на минорните 
актиниди рециклирането в реактори с топлинни неутрони не е най-удачният вариант, тъй
като горивото не се оползотворява напълно. Тенденциите в развитието на ядрените горивни 
цикли са в насоки на премахване на актинидите от финалния отпадък и изгарянето им 
заедно с рециклиран уран и плутоний в реактори-размножители на бързи неутрони. 
Дългоживущите радиоактивни продукти на делене също могат да бъдат отделени от 
радиоактивния отпадък и да се трансмутират чрез използването на други процеси. 
Комбинацията между преработката на отработеното ядрено гориво и последващото му 
рециклиране в днешните реактори трябва да се разглежда като междинна фаза в 
развитието на ядрената енергетика, подтикваща към широкото разпространение на 
реакторите-размножители на бързи неутрони. Почти всички реактори от поколение ІV 
(концептуални проекти, които ще бъдат реализирани около 2030 година) ще могат да 
работят в затворен горивен цикъл, като по този начин напълно ще се рециклират 
актинидите, генерирани в отработените ядрени горива.

Унищожаването на плутониевите изотопи е възможно чрез използването им в 
енергийните реактори на топлинни неутрони като заместваща част (до 1/3) на обогатения 
уран под формата на смесено-окисно (МОХ) гориво. При работата на това смесено окисно 
гориво, в резултат на поглъщането на неутрони от изотопите на плутония, се генерират и 
неделими изотопи или такива, които са с много големи сечения на захващане на неутрони.
Този факт силно затруднява многократната циркулация на плутония в горивния цикъл. 
Допълнително затруднение представлява и продължителността на горивния цикъл при 
употребата на смесени-окисни горива, която може да надхвърли 30 години, а това ще 
направи унищожаването на плутониевите изотопи в реакторите на топлинни неутрони един 
много продължителен процес.

Друга възможност за изгаряне на плутониевите изотопи е в реакторите-размножители на 
бързи неутрони. Това е една реална перспектива за понижаване на отпадъците и 
повишаване на икономичността на горивния цикъл. Реакторите-размножители винаги са 
представлявали интерес, тъй като те са били единствената възможност за производство на 
плутониеви изотопи за военната индустрия. Половината от проектите на реакторите от 
четвърто поколение също са за реактори-размножители, но днес разпространението им е 
сведено до два реактора от типа БН в Русия. 

Унищожаването на минорните актиниди е възможно чрез рециклирането им както в 
реакторите-размножители на бързи неутрони, така и в реакторите на топлинни неутрони. 
Тъй като отделните изотопи притежават различни неутронни характеристики, трябва да 
бъде намерено решение за всеки един от тях, което включва и създаването на ефикасни 
методи за тяхното извличане от отработените ядрени горива. Важно е да се отбележи, че 
намирането на решение за преработване на минорните актиниди не решава напълно 
проблема с дългоживущите отпадъци, докато не бъде намерено решение и за 
преработването на изотопите на плутония.

Унищожаването на дългоживущите продукти на делене е възможно чрез 
трансмутирането им до стабилни елементи. Това може да се осъществи чрез бомбардине с 
протони или леки ядра, но вероятността за протичане на тези реакции е ниска, което 
определя значителната продължителност на процеса. Друга възможност е те да бъдат 
изгаряни в зоните за възпроизводство на реакторите-размножители на бързи неутрони. 
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Трансмутация на актинидите
Трансмутацията представлява превръщане на един химичен елемент в друг, като това 

най-често е в резултат от протичането на ядрена реакция. Процесът на трансмутиране може 
да бъде естествен или изкуствен. При естествената трансмутация нестабилните изотопи се
превръщат в стабилни, но процесът протича изключително бавно и не представлява 
интерес от технологична гледна точка. Изкуствената трансмутация на трансурановите 
елементи (актиниди) може значително да допринесе за разрешаване на проблема с 
управлението на радиоактивните отпадъци чрез намаляване на количеството на 
дългоживущите изотопи, които се съдържат в отработеното ядрено гориво.

Актинидите се състоят от 15 метални химически елемента с атомен номер от 89 до 103 
(от актиний до лауренций). Името им произлиза от елемента от група 3 или първия елемент 
от серията, наречен актиний. 

АКТИНИДИ
89
Ac

90
Th

91
Pa

92
U

93
Np

94
Pu

95
Am

96
Cm

97
Bk

98
Cf

99
Es

100
Fm

101
Md

102
No

103
Lr

Основните актиниди торий (Тh) и уран (U) се срещат в природата в значителни 
количества. Радиоактивното разпадане на урана води до получаването на транзиентни
количества актиний (Ac) и проактиний (Pa), както и атоми на нептуний (Np), америций (Am),
кюри (Cm), берклий (Bk) и калифорний (Cf). Останалите актиниди представляват елементи,
получени по изкуствен път. Всички актиниди са радиоактивни и изпускат енергия при 
радиоактивен разпад. Трансмутацията на един радионуклид в друг може да се постигне чрез 
бомбардиране с неутрони в ядрен реактор или в ускорител на частици. При използването на 
ускорител сноп от протони с високи енергии удря мишена, съдържаща тежък метал, при 
което се генерират неутрони, които могат да предизвикат делене в подкритична горивна 
касета. За разлика от конвенционалните ядрени реактори, деленето в подкритичните 
реактори се прекратява когато ускорителят е изключен. Горивото може да бъде уран,
плутоний или торий, смесено с дългоживущи радионуклиди от конвенционалните реактори. 

Тъй като трансмутацията се причинява основно от неутроните, използването на 
реактори-размножители на бързи неутрони се оказва удачен подход за нейното 
осъществяване. Някои радиотоксични нуклиди като плутоний-239 и дългоживущите продукти 
на делене технеций-99 и йод-129 могат да се трансмутират (или разделят) с топлинни 
неутрони, но за пълна трансмутация в реакторите с лека вода ще са необходими няколко 
десетилетия. Минорните актиниди нептуний, америций и кюри (както и изотопи на плутония
с по-високо атомно число), които са високоактивни, също се унищожават по-лесно в 
реактори-размножители на бързи неутрони чрез делене, като по този начин допълнително 
така могат да допринесат за получаване на енергия. 

Технологично трансмутацията може да бъде осъществена по различни методи и в 
различни съоръжения. Един от възможните подходи е чрез бомбардирането с неутрони на 
керамични мишени, които съдържат актиниди. Тези мишени могат да се състоят от актинид-
съдържащи твърди разтвори като (Am, Zr)N, (Am, Y)N, (Zr, Cm)O2, (Zr, Am, Y)O2 или пък само 
актинидни фази като AmO2, NpO2, NpN, AmN смесени с някои инертни фази като MgO, 
MgAl2O4, (Zr, Y)O2, TiN и ZrN. Ролята на нерадиоактивните инертни фази е основно да 
осигурят стабилно механично поведение на мишената, подложена на неутронно облъчване. 

Не всички радиоактивни разпадания или ядрени реакции причиняват трансмутация, но 
от своя страна трансмутацията винаги е причинена или от радиоактивно разпадане или от 
ядрена реакция. Типовете радиоактивен разпад, които най-често не причиняват 
трансмутация, са γ-разпад и вътрешно превръщане. Повечето други типове разпад 
причиняват трансмутация на разпадащия се радиоизотоп. 
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Като пример за два радиоактивни изотопа, които могат да бъдат трансмутирани в по-
малко опасна форма, могат да бъдат посочени технеций-99 с период на полуразпад 
Т1/2=211 000 години и йод-129 с период на полуразпад T1/2=15.7 милиона години. И двата 
изотопа са дългоживущи и изискват стратегии за съхранение, които да са в състояние да ги 
изолират от околната среда за изключително дълъг период от време. Както йода, така и 
технеция, представляват трудни за изолиране радиоактивни отпадъци, тъй като са 
лесноразтворими в подпочвените води и лесно се придвижват в екосистемата. Облъчването 
на дългоживущия технеций-99 чрез неутрони ще го превърне в технеций-100, който 
претърпява пълно радиоактивно разпадане и се превръща в стабилния изотоп рутений в 
рамките на минути. По подобен начин изотопът йод-129 може да бъде трансформиран чрез 
поглъщането на неутрон в стабилни изотопи на ксенона.

Заключение
Генерираните в отработените ядрени горива актиниди притежават период на 

полуразпад от порядъка на хиляди години, значително надвишаващ периодът на 
полуразпад на продуктите на делене, който за повечето от тях е от порядъка на 30 години 
или по-малко. Прилагането на принципите на трансмутацията за целите на управлението на 
радиоактивните отпадъци е насочено към превръщането на дългоживущите радиоактивни 
отпадъци в краткоживущи. Възможните подходи са чрез директно превръщане или чрез 
„изгаряне“ в реактори-размножители или подкритични реактори.

Основните източници на радиоактивност в ядрените горива са следните:
• Уранови изотопи, които представляват 96% от отработеното гориво на енергийните 

ядрени реактори. При леководните реактори в отработеното гориво се съдържа 
приблизително 1% уран-235, което е повече от съдържанието му в природния уран –
0.714%.

• Плутониеви изотопи със съдържание около 1%. Изотопът плутоний-239 е делящ се 
материал, който може да бъде използван като смесено-окисно гориво за енергийните 
реактори.

• Актиниди, които са със съдържание по-малко от 1%. Основният им състав е 
приблизително 50% нептуний, 47% америций и 3 % кюри.

• Продукти на делене (йод, технеций, неодим, цирконий, молибден, церий, цезий, 
рутений, паладий и т.н.) със съдържание приблизително 3%.

Разделянето и трансмутацията на минорните актиниди и продуктите на делене днес се 
приемат като алтернативна стратегия за управление на дългоживущите радиоактивни 
елементи от ядрените реактори, но за да може да се определи дали те са способни да 
бъдат алтернатива на доказалите се вече стратегии на директно погребване и преработване 
без разделяне на минорните актиниди и продуктите на делене, предстои да бъдат 
проведени допълнителни изследвания.
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ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ  
НА ЗАТВОРЕНИТЕ ЯДРЕНИ ГОРИВНИ ЦИКЛИ 

 
Ивайло Найденов, Калин Филипов 

 
В статията е представен анализ на икономическите ползи от прилагането на 

затворени ядрени горивни цикли за енергийните реактори, което от своя страна ще 
спомогне за намаляването на количеството на дългоживущите изотопи, натрупвани в 
отработените горива. Разгледани са разходите в различните части на горивния цикъл и 
е оценена тежестта на преработването на ядрените горива върху общата цена. 
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The article presents an analysis of closed fuel cycles application’s economic benefits. The closed cycles 

contribute to the quantity reduction of long-lived isotopes accumulated in spent nuclear fuels. The cost of 
different stages of the fuel cycle is reviewed and the economic weight of spent fuels reprocessing over the 
total cost is analysed. 

Въведение 
Ядрената енергетика е един от бързоразвиващите се отрасли, но въпреки това, не 

всички етапи от експлоатирането на ядрената енергия са достигнали еднакво високо ниво на 
развитие. В първите няколко десетилетия акцентът при усъвършенстването на ядрените 
енергийни реактори е поставен главно върху подобряване на технологията и повишаване на 
ядрената безопасност, особено след всеки един от значителните инциденти с реакторите от 
първото поколение в ядрените електроцентрали Три Майл Айлънд, Чернобил и Фукушима.  

Доколкото разделянето на реактори в отделни поколения вече придобива 
гражданственост, може да се каже, че днес вече строим и експлоатираме реактори от трето 
и по-новото разширено трето поколение, а реакторите от четвърто поколение са на етап 
идейни проекти.  

Въпреки развитието, което е претърпяла ядрената енергетика по отношение на своята 
безопасност, тя все още не винаги е обект само на положителни нагласи. Едната причина за 
това е голямата цена на обществения риск – въпреки, че в сектори като строителство, 
рудодобив, нефтопреработване, химическа промишлености и много други трудовите 
злополуки са значително повече, възникването само на един ядрен инцидент може да 
доведе до значителни последствия върху населението и околната среда. Другата основна 
причина е неизбежното генериране на радиоактивни отпадъци. Голяма част от тези 
радиоактивни отпадъци са ниско- и средноактивни, което позволява относително лесното им 
преработване и съхранение, но съществуват и високоактивни като отработеното ядрено 
гориво. За един типичен енергиен реактор годишното количество на отработеното ядрено 
гориво е приблизително 25 t, което при плътност от 10 000 kg/m3 представлява обем от 
около 2 m3. Най-голямо затруднение представлява близо един процент от това количество –
високоактивни радиоактивни отпадъци, които имат изключително дълъг период на 
полуразпад, а това определя необходимост от специално отношение и срокове за тяхното 
съхранение от порядъка на хиляди години.  
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Въпреки относително малкото количество на дългоживущите изотопи, тяхното наличие и 
необходимостта от извеждането им от околната среда за изключително дълги периоди от 
време неминуемо ще формира и негативни нагласи относно ядрената енергетика. 

Възможности за намаляване на радиоактивните отпадъци 
Един от възможните подходи за намаляване на количеството и активностите на 

генерираните дългоживущи радиоактивни отпадъци е да се прилагат по-широко затворените 
ядрени горивни цикли. При този подход изведеното от активната зона на реактора 
отработено ядрено гориво се преработва, извличат се останалите в него делящи се изотопи, 
след което се връща обратно в горивния цикъл за производство на ново ядрено гориво. 
Цената на урана, получен от преработеното ядрено гориво, превишава цената на природния 
ресурс, но положителните ефекти произтичат най-вече от факта, че значително се намалява 
количеството на дългоживущите изотопи в отработените ядрени горива, което може 
осезаемо да намали необходимите срокове за тяхното съхранението. 

Връщането на делящите се изотопи в горивния цикъл може да означава извличане и 
повторна употреба на неразделилия се 235U, но може да означава и извличане и 
оползотворяване като ядрено гориво също така и на плутониевите изотопи. Съществуват и 
междинни смесени варианти на горивните цикли, при които се извличат за рециклиране и 
повторна употреба всички делящи се материали, всички минорни актиниди или всички 
продукти на делене. Изборът на горивен цикъл се определя не само от технологична гледна 
точка, но и от икономическа и политическа. За да е възможно обаче устойчивото развитие 
на ядрената енергетика е наложително приемането за широко прилагане на затворени 
ядрени горивни цикли, при което ще се намали значително необходимостта от природен 
ресурс (природен уран, в който с концентрация 0.714% се съдържа единственият природен 
делящ се изотоп 235U) и не по-малко важното – ще се намали количеството на 
високоактивните радиоактивни отпадъци. Поради тази причина икономиката на горивните 
цикли е един от основните моменти, залегнали в идеологията на реакторите от четвърто 
поколение, проектирани в момента и очаквани в следващите 20 години. 

Стратегии за задния край на горивния цикъл 
Към момента са възможни три основни стратегии за задния край на горивния цикъл [12]: 

1. Отворен горивен цикъл с директно погребване (Фигура 1.). 
2. Затворен горивен цикъл с еднократно рециклиране на смесено окисно гориво в 

леководни реактори и погребване на вторичното отработено гориво (Фигура 2.); 
3. Затворен горивен цикъл с многократно рециклиране на гориво от регенерирани 

уран и плутоний със съвместна работа на леководни реактори и реактори-
размножители на бързи неутрони (Фигура 3.). 

 

 
Фигура 1. Отворен горивен цикъл 
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Фигура 2. Затворен горивен цикъл с еднократно връщане на горивото 

 
 

 
Фигура 3. Затворен горивен цикъл с многократно връщане на горивото 

Количествени показатели на горивните цикли 
Необходимост от природен уран 
Необходимостта на ЯЕЦ от обогатен уран във вид на готови топлоотделящи елементи и 

касети е равна с точност до 1% на производителността на заводите за производство на 
топлоотделящи елементи. Необходимото количество обогатен уран във вид на UF6 се 
получава в уранообогатителните заводи, като за суровина се използва природен уран. 

Необходимостта от природен уран се пресмята съгласно израза: 
бр

брел k
x бр бр

ЯЕЦ ЯЕЦ

WN .Т .G
B. B.


 

 
, 

където: 

БрW  - дадено количество изработена енергия; B  - специфично енергоизработване и 

kT   - ефективно време на използване на проектната мощност. 
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За определяне на производствените разходи на електроенергията от ЯЕЦ често е 
удобно да се използва специфичният разход на ядрено гориво за единица произведена 
електроенергия.  

Специфичният разход е: 

0

н
c Бр

0ЯЕЦ

x y1g .
c yB.





 

Този израз е валиден при отворен цикъл без рециклиране на ядреното гориво. При 
затворени цикли с връщане на регенерираното гориво за повторно използване, 
специфичният разход на природен уран е: 

0cg 1 КВЦ   
Коефициент на връщане на горивото в цикъла (КВЦ). 
Използва се за да се оцени каква част от горивото се връща обратно в горивния цикъл и 

се използва отново. Смисълът на този коефициент е да даде оценка за реалното количество 
отработено ядрено гориво, което се връща обратно в ядрения горивен цикъл. Той 
представлява отношението на количеството на горивото, връщано в реактора след 
химическата преработка, спрямо първоначално зарежданото в ядрения реактор количество 
гориво, приведени към еднакво обогатяване по 235U – xн.  

вр
x

x

GКВЦ
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Коефициентът на връщане на горивото в цикъла зависи главно от изменението на 
дълбочината на изгаряне α. За различните видове реактори КВЦ е в рамките на 0.2 – 0.5 %. 
От стойността на КВЦ зависи производството на уранодобивните предприятия, 
производството на UF6 и мощностите на разделителните заводи. 

Икономически показатели на горивните цикли 
От икономическа гледна точка стратегиите за управление на ОЯГ и за използването на 

отворен или затворен цикъл се оценяват по няколко показателя: 
 капиталови вложения в хранилища, радиохимични заводи, съоръжения за 

третиране на радиоактивни отпадъци и др.; 
 разходи за извличане на делящи и възпроизвеждащи материали от отработените 

ядрени горива; 
 разходи за производство на смесени окисни горива (MOX-гориво); 
 разходи за дообогатяване на регенерирания уран; 
 спестявания от добива на природен уран; 
 разходи за ядрена безопасност и радиационна защита; 
 разходи за поддръжка на съоръженията, особено на геоложките хранилища с 

дълъг срок на експлоатация и др. 
 
Голяма част от горните разходи са неизвестни или не може да бъде дадена адекватна 

оценка за пълния им размер на настоящия етап. Тяхното определяне е важно, защото те 
биха могли да повлияят значително на конкурентоспособността на ядрената енергетика в 
дългосрочен план.  

Най-важната оценка, която трябва да се направи, е при какви технически (тип на 
експлоатираните реактори, електропроизводство, дълбочина на изгаряне на горивото и др.) 
и икономически (цени на урановия концентрат, разходи за производство и транспорт на 
ядреното гориво, цени на други енергоносители, себестойност на рециклираното гориво, 
цени на електроенергията и др.) условия коя стратегия за управление на ОЯГ е технически и 
икономически най-изгодна и как това би се отразило на конкурентоспособността на ядреното 
електропроизводство. 
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За да се окаже затвореният горивен цикъл конкурентоспособен, то крайният продукт от 
него трябва да е поне равен по себестойност на природния уран. Тук освен разходите за 
преработка на материалите и производството на гориво трябва да се вземат предвид и 
разходите за изграждане, поддържане и закриване и рекултивация на уранов рудник, 
капиталовите и експлоатационните разходи за съоръженията от затворения цикъл 
(радиохимични заводи, хранилища и др.), спестяванията на природни ресурси, разходите по 
опазване на околната среда и населението (ядрена безопасност, радиационна защита, 
вредни емисии и др.). За да може да бъде получена пълна картина е необходимо да бъдат 
взети предвид не само присъщите разходи на горивния цикъл, но и така наречените външни 
разходи, свързани с него и които той предизвиква. 

След като разходите бъдат определени е необходимо да бъде направена оценка на 
тяхното влияние върху себестойността на произведената електроенергия. В следващите 
таблици и графики са посочени някои основни разходи по ядрения горивен цикъл и 
влиянието им върху себестойността на електроенергията. 
 

Таблица 1. Разходи на предния край на горивния цикъл 
Разход Стойност 

Цена на природния уран, USD/kgU 130.00 

Разходи за конверсия, USD/kgU 9.00 

Разходи за обогатяване, USD/SWU 140.00 
Разходи за производство на UОx и UOx oт 
преработен уран, USD/kgU 300.00 

 
Таблица 2. Разходи на задния край на горивния цикъл 

Технология 
Ценови 

интервал 
USD/MWh 

Отделяне на урана от ОЯГ (UREX+) 0.5 - 2.5 

Електрохимично разделяне 0.75 - 2.25 

Хранилище за ВАО 0.5 - 1.5 

Кондициониране на РАО 0.4 - 1.2 

Производство на МОХ 0.25 - 0.75 

Хранилище за Cs/Sr (контролиран разпад) 0.2 - 0.6 

 
 

Таблица 3. Осреднени разходи за получаване на 1 kg гориво, приравнени на kg уран 
Разходи за 1 kg гориво, приравнени към един 

килограм уран (USD/kgU) 
Производство на гориво 300 

Обогатяване (до 4,95%) 1.094 

Разходи за природен 
уран 

1.325 

Конверсия 92 
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Фигура 4. Относителен дял на разходите за производство на 1 kg уран 

 

 
Фигура 5. Структура на себестойността на произвежданата електроенергия от ЯЕЦ  

при 5% дисконтов фактор 
 
От Таблица 2. се вижда, че макар и представени в доверителен интервал, разходите по 

задния край на затворения горивен цикъл не са значителни. Характерно за ядрените 
ядрената енергетика е ниското влияние на всички дейности по горивния цикъл върху 
себестойността на енергията (Фигура 5) – 15% в сравнение с 45-90% при 
топлоелектрическите централи, в зависимост от използваното гориво. 

Заключение 
Затворените ядрени горивни цикли притежават неоспоримо преимущество по 

отношение на редуцирането на високоактивните отпадъци. Не по-малко важна е и 
възможността за осигуряване на практически почти пълна независимост от природния 
ресурс чрез използването на реактори-размножители и производството на делящи се 
изотопи.  
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Ползите от доброто управление на отработеното ядрено гориво и прилагането на 
затворените горивни цикли са многопосочни и могат да бъдат обобщени до следните: 

 намаляване на дългосрочната радиоактивност на отработеното ядрено гориво; 
 намаляване на количеството на високоактивните отпадъци, които трябва да 

бъдат погребвани окончателно; 
 намаляване на експлоатационните изисквания и размерите на геоложките 

хранилища; 
 връщане в цикъла на делящи материали, чието енергийно съдържание може да 

се оползотвори по-пълно; 
 възможност за спестяване на природни ресурси; 
 развитие на ядрена енергетика, която се основава на реактори-размножители на 

бързи неутрони, използващи като гориво отпадъците на днешната ядрена 
енергетика; 

 повишена енергийна сигурност и обезпеченост с енергоресурси, чиято цена е 
сравнително дългосрочно предвидима (въпреки високата капиталова 
интензивност може да се допусне, че тези разходи няма да повлияят сериозно 
върху себестойността на произвежданата електроенергия). 

 
Въпреки изтъкнатите преимущества на затворените горивни цикли, те вероятно няма да 

бъдат широко реализирани преди адекватното определяне на стойността на всеки един 
етап от процеса и оценяване на общата стойност на затворения горивен цикъл. Дори и 
тогава, ако цената на затворения цикъл е по-висока от цената на отворения горивен цикъл, 
приложението му ще бъде забавено дотогава, докато цената на природния ресурс не се 
повиши значително в резултат на повишеното търсене или изчерпване, или цената за 
съхранение на високоактивните отпадъци не вземе значителен дял в общото 
ценообразуване. В допълнение, при рязко увеличаване на ядреноенергийния парк може да 
се очаква и рязко покачване на цените на природния уран, а това от своя страна ще 
допринесе за повишаване на конкурентоспособността на затворения горивен цикъл. 
 

 
Литература 

[1] Advanced Reactor Technology Options for Utilization and Transmutation of Actinides in Spent 
Nuclear Fuel, IAEA-TECDOC-1626, September 2009 

[2] Fuel Design Review Handbook, Alfred Strasser, Kenny Epperson, Advanced Nuclear Technology 
International, Sweden, 2010 

[3] Fuel Fabrication Process Handbook, Alfred Strasser, Peter Rudling, Advanced Nuclear Technology 
International, Sweden, 2005 

[4] Management of Recyclable Fissile and Fertile Materials, Nuclear Energy Agency, OECD 2007 
[5] Nuclear Fuel Quality Management Handbook, Volume I: Fabrication, Operation, Disposal and 

Transport of Nuclear Fuel, Karl Baur, Advanced Nuclear Technology International, Sweden, 2010 
[6] Spent Fuel Reprocessing Options, IAEA-TECDOC-1587, August 2008 
[7] Studies Of Metal- Water Reactions At High Temperatures, ANL-6548, 1962 
[8] The Economics of the Back End of the Nuclear Fuel Cycle, Nuclear Energy Agency, OECD 2013 
[9] Велев В., К. Филипов, Ядрени горива, ИфоДизайн, С. 2008 

 
Автори: 
Ас. инж. Ивайло Тошков Найденов, Технически Университет – София, катедра Топлоенергетика и 

ядрена енергетика, 02/965 2241, ivaylo.naydenov@gmail.com. 
Доц. д-р Калин Боянов Филипов, Технически Университет – София, катедра Топлоенергетика и 

ядрена енергетика, 02/965 2297, filipov@tu-sofia.bg. 



132 Научна конференция на ЕМФ 2014

 
 

ТЕЦ с нулеви емисии чрез синтез на зеолити от пепелта получена от изгаряне 
на въглища и прилагането им за улавяне на въглероден диоксид 

 
Деница Згурева, Силвия Бойчева  

 
Синтезирани са зеолити А и Х чрез двустадийна алкална конверсия на летяща пепел от 

изгарянето на лигнитни въглища. Изледвана е адсорбционната способност на получените 
материали по отношение на въглероден диоксид и приложимостта им към технологиите за 
улавяне на въглеродни емисии. Установена е физична адсорбция на СО2 от синтетичните 
зеолити чрез ИЧ спектроскопски анализ. Прилагането на такъв процес предполага затворен 
безотпаден цикъл за опазване на околната среда в ТЕЦ.  

Ключови думи: адсорбция на СО2, синтетични зеолити, термогравиметрия  
 

TPP with zero emissions through synthesis of zeolites by coal fly ash and their application for 
capturing of carbon dioxide 

Denitza Zgureva, Silvia Boycheva 

Zeolites by types A and X were synthesized through two-stage alkaline conversion by lignite coal fly ash. 
It was studied their adsorption capacity toward carbon dioxide and the possibility for their application in 
carbon capture technologies. It was investigated the physical adsorption of CO2 by synthetic zeolites through 
Infrared spectroscopy. The integration of this process is a prerequisite for realization of closed wasteless 
cycle for environmental protection in thermal power plants.   
 

Въведение  

Енергетиката е сектор с първостепенна роля в държавната икономичекса стабилност. В 
България най-голям дял, като първичен източник на енергия за производството на 
електрическа и топлинна енергия, имат органичните горива: въглища, природен газ и мазут. 
По данни за 2012 г. 50 % от производството на електроенергия и 97 % от производството на 
топлинна енергия в страната е реализирано в ТЕЦ, изгарящи органични горива. За 
получаването на тази енергия са оползотворени 1038.106 m3 природен газ и 32,53.106 t 
въглища (от които 29,10.106 t са лигнитни въглища от находището ,,Марица-Изток‘‘). В 
процеса на изгаряне на органичните горива се получават редица вторични продукти, които 
се явяват сериозен замърсител на околната среда. При изгарянето на разпрашени въглища 
се продуцират газови емисии на SОx, NOx, СО2 и други, както и твърд остатък под формата 
на дънна пепел и летяща пепел (ЛП). При изгарянето на природен газ се получават основно 
NOx и CO2 емисии и то в значително по-висока концентрация спрямо при изгарянето на 
твърди горива. Европейските екологични изисквания ограничават тези замърсители като 
налагат пределно допустими норми за емисиите им в атмосферния въздух.  

На Фигура 1 са показани схематично реализираните в България технологии за 
намаляването на вредни емисии в работещите ТЕЦ, съгласно действащата нормативна 
уредба.  
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Фигура 1. Tехнологии за ограничаване на вредни емисии в ТЕЦ у нас 

Въглеродните технологии – състояние и перспективи 

Въглеродният диоксид се определя като основен парников газ, като 40 % от попадналия 
в атмосферата CO2 е от горивните процеси, осъществявани в ТЕЦ. В световен мащаб се 
разработват редица технологии за неговото улавяне и депониране, които се систематизират 
в следните основни групи: изгаряне на горивата в среда на чист кислород, третиране на 
горивата преди осъществяване на горивен процес (интегриран с газификация паро-газов 
цикъл) и следгоривно улавяне на образувания СО2 [1]. Последната технология е позната под 
името ,,post-combustion capturing‘’ (PCC) и е най-изгодна в технико-икономическо отношение 
за прилагане към съществуващи горивни инсталации. Основава се на химичната или 
физичната абсорбция на CO2 от реагенти. При хемисорбционните технологии се използват 
водни разтвори на амини, а като физични абсорбенти са познати две фирмени разработки 
със следните търговски марки: Selexol и Rectisol [2]. Улавянето на СО2 чрез PCC има два 
основни недостатъка: консумираната електроенергия за осъществяване на процеса е около 
30% от произведената в дадена ТЕЦ, амините са силно токсични вещества. Това нагала 
разработването на по-ефективни и екологосъвместими технологии за улавянето на СО2. На 
Фигура 2 е представена съпоставка на вече съществуващите технологии за PCC и на такива 
в етап на разработка. Използването на подобрени разтвори на амини повишава 
ефективността на процеса, но не решава проблема, свързан с тяхната токсичност. 

 



134 Научна конференция на ЕМФ 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработват се и мембрани за сепариране на CO2 от останалите газообразни 
компоненти. Това са вече налични технологии, които обаче не са приложими в мащабни 
условия, такива като в една ТЕЦ. Проблем в технологиите с мембранна сепарация от една 
страна е ефетивността на мембранния материал, а от друга – транспортирането на газовия 
поток през мембраната, което изисква значителна енергия. Използването на твърдофазни 
сорбенти би подобрило значително технико-икономическите показатели на процеса по 
улавяне на СО2. За да е подходящо като твърдофазен сорбент, дадено вещество трябва да 
има развита специфична повърхност и дефинирана микро- и мезопорьозна структура. 
Такива твърди вещества са зеолитите, които могат да бъдат, както натурални, така и 
синтетични. Синтетичните зеолити от тип А и Х се характеризират с голяма специфична 
повърхност: до 900 m2/g и пори с размери от 5,0 Å до 7,5 Å [3], които позволяват физичното 
адсорбиране на молекулите на СО2 с диаметър 3,2 Å.  

Зеолитите са приложими към сепарацията на газови потоци в технологични схеми на 
адсорбция/десорбция, управляеми чрез налягането на газовите потоци (PSA). Адсорбцията 
на СО2 от зеолити в PSA инсталации е широко прилаган метод за сепарация на СО2 при 
процесите за производсво на Н2 от биогаз и за концентриране на СН4.  

Подходящи суровини за синтез на зеолити са алумосиликатни материали, в това число и 
ЛП от изгарянето на въглища [4]. В предишни излседвания подложихме ЛП, добита от 
електрофилтрите на ТЕЦ ,,Марица-Изток 2‘‘, на лабораторни синтези за получаване на 
зеолитни материали [5]. Изледвано е влиянието на параметрите на синтез върху процеса на 
зеолитизация на пепелта, като е постигнато контролирано получаване на зеолитни фази тип 
А и Х.  

Целта на настоящото изследване е да се определи адсорбционната способност на вече 
синтезираните зеолити по отношение на СО2 емисии, което ще е предпоставка за 
осъществяване на горивен процес с нулеви емисии в дадена ТЕЦ. Прилагането на такъв 
процес- затворен цикъл за опазване на околната среда в ТЕЦ, би подобрило значително 
технико-икономическите показатели на централата.   

 

 

Фигура 2. Сорбенти при post-combustion capturing технологията за улавяне на СО2 
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Експеримент -  материали и методи 

От ЛП, добита от електрофитрите на ТЕЦ ,,Марица-Изток 2‘‘, са получени синтетични 
зеолити от тип А и Х. Зеолитизацията на пепелта е проведена чрез двустъпален синтез-
алкално стапяне и последваща хидротермална активация. Смеси от ЛП и натриева онова 
(NaOH) в съотношения от 1,6 до 2,4 са  третирани термично при 550 ºС в корундови тигли, 
което цели превръщане на алумосиликатните компоненти на пепелта в разтворими 
натриеви силикат и алуминат. След алкалното стапяне, получената твърдофазна смес се 
разтваря в дестилирана вода при продължително магнитно разбъркване, след което се 
зарежда в автоклав и се подлага на хидротермален синтез при 90 ºС за 2 до 4 h. След 
синтеза, зеолитът се отделя чрез филтруване, промива се с дестилирана вода и се 
изсушава при 120 ºС. Видът на получените зеолитни фази е индетифициран чрез проведен 
рентгеноструктурен анализ с  дифрактометър тип Brucker D2 с CuKα-радиация и Ni филтър.  

Синтезираните от въглищна пепел зеолити са изследвани по отношение на 
адсорбционната им способност към СО2 с оглед изясняване на приложимостта им като 
адсорбенти за технологиите за улавяне на въглеродни емисии. Експериментите са  
проведени в затворен автоклав при стационарни условия, като тестваните образци са 
експонирани в среда на чист СО2 без въвеждане на инертни газове. Преди провеждане на 
адсорбционните тестове, прахообразните синтетични зеолити се изсушават при 105 оС за 1 
час с цел елиминиране на атмосферната влага и освобождаване на порите в зеолитната 
структура от водни молекули. Опитната постановка на лабораотрните изпитания е 
предсатвена на Фигура 3. Условията на експериментите за всички образци са еднакви: 
налягане от 0,1 MPa, времетраене - 2 h. След извеждане от автоклава, материалите се 
съхраняват в ексикатор до подлагането им на анализ за установяване наличието на 
адсорбиран СО2. Анализите са проведени с инфрачервен (ИЧ) спектрометър тип Brucker 
Tensor 37. Преди поставянето им в ИЧ спектрометърa за анализ пробите се таблетират с 
KBr.  

a)  б)   

Фигура 3. Снимка (a) и схематична диаграма (б) на адсорбционната опитна установка. 

Резултати и дискусии 

Рентгеновите дифрактограми на изследваните образци са представени на Фигура 4. 
Ренргеностуктураният анализ дава информация за вида на получените кристални фази чрез 
съпоставяне на характеристичните им рефлекси с тези на референтни фази от 
рентгенографски бази дании по позицията на дифракционния ъгъл (). 
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Дифрактограмите показват зеолитизация на ЛП при всички изследвани образци. 
Установява се чиста фаза на зеолит А при образец 11, наличие на две зеолитни фази А и Х 
при образец 12, като Х фазата е доминантна, показател за което е по-силния интензитет на 
характеристичните рефлекси. При образец 13 се идентифицира еднофазна структура на 
зеолит Х. Дифрактограмата на образец 18 показва смесена зеолитна структура с доминатна 
фаза Х.  

Зеолитите от въглищна пепел са изследвани по отношение на техния адсорбционен 
капацитет към СО2, като за установяване на наличието на адсорбиран СО2 в структурата на 
материала е проведен ИЧ анализ. ИЧ вибрационната спектроскопия дава информация за 
характеристичните трептения на междуатомните връзки в дадена молекула или на 
определени атомни групи при облъчване с дълнжини на вълната от ИЧ спектралната 
област. Получават се спектри, показващи изменението на интензитета на ИЧ лъчението във 
функция от дължината на вълната (или честотата), като регистрираните абсорбционни зони 
са резулат от колебанията (вибрационните преходи) на атомите в структурните единици. ИЧ 
спектроскопията е с висока степен на селективност, тъй като вибрационният спектър на 
всяка молекула е уникален.  За разчитане на експерименталните спектри са използвани 
литературни данни за характеристичните трептения в зеолитните структури и трептенията 
на газовите СО2 молекули.  

Експерименталните ИЧ спектри на синтезираните от летяща пепел зеолити, измерени 
преди и след експозицията им на СО2 са представени на Фиг. 5. 

 
 

Фигура 4. Рентгеноструктурни дифрактограми на зеолити синтезирани от ЛП 
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11 42.08 9.99 1.54 9.65 14.24 16.11 5.96 
12 42.06 12.61 1.03 11.57 16.43 11.08 5.22 
13 41.91 13.02 0.67 12.81 17.37 9.623 3.653 
18 46.39 12.01 0.94 10.67 13.77 11.47 4.348 
 

13

Елементен състав на синтетичните зеолити (в тегловни %) 
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Фиг. 5. Експериментални ИЧ спектри на синтезираните от летяща пепел зеолити преди 

и след експозицията им на СО2 
 
Върху спектрите се наблюдават характеристичните области на трептене на зеолитните 

структурни групи, обобщени в таблица 1.  
 
Таблица 1. Характеристични ИЧ колебания на зеолитните структури. 
No. Вътрешни вибрации на 

тетраедъра 
Дължина на вълната, 
cm-1 

 

1 Зеолитна вода, H-O-H 3467, 1643, 1473 
2 Асиметрични трептения 1048, 977 
3 Симетрични трептения 744,666 
4 Si-O, Al-O връзки 460 

 

 Вибрации на външни връзи  
5 Двойни пръстени (DR6) 560 
6 Асиметрични трептения 1070 

 

Характеристичните ИЧ вибрации на физически адсорбираните CO2 молекули се 
проявяват върху спектъра като адсорбционна зона при честота 2350 cm-1. 
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Фиг. 6. Етапи на адсорбция при увеличаване на 
налягането на адсорбата. 

Фиг. 7. Термогравиметричен анализ на динамична адсорбция на СО2 от зеолит от ЛП. 

Експерименталните ИЧ спектри на всички тествани зеолити са показателни за наличието на 
физична адсорбция на СО2.  

При увеличаване на налягането на СО2 в автоклава се очаква увеличаване на 
адсорбционния капацитет, тъй като адсорбцията на газовите молекули върху порьозната 
зеолитна структура протича по схемата, представена на Фиг. 6. 

 
Етапите на адсорбция при 

увеличаване на налягането на 
СО2 са следните: 
Етап 1 - начало на адсорбция; 
Етап 2 - формиране на монослой 
– еднослойна адсорбция; 
Етап 3 - многослойна адсорбция, 
запълване на по-малките пори; 
Етап 4 - пълно покриване на 
адсорбционната повърхност с 
молекули на адсорбата и  
запълване на порите на зеолита 
(капилярна кондензация). 

 

За количествена оценка на адсорбционния капацитет на синтезирани от летяща пепел 
зеолити са проведени предварителни термогравиметрични изследвания на образец 12, 
които показват стойности на адсорбция от 60 mg CO2/g зеолит при температура 22 С и 
дебит на газа 40 ml/min. На Фигура 7 е представена термограмата от проведения 
експеримент. 
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В интервала 2-15 минути, теглото на анализираната зеолитна проба рязко се повишава, 
респективно количеството СО2 намалява, в следствие на процес на интензивна адсорбция. 
След 15 минута, процесът на адсорбция продължава да се развива, но с много по-ниска 
скорост, като след 80 минути процесът се е установил като равновесен.  

 

Заключение  

Синтезираните от летящата пепел, получена от изгарянето на лигнитни въглища, 
зеолити А и Х показват потенциал за приложимост към технологиите за улавяне на 
въглероден диоксид. Наличието на физична адсорбция е доказано чрез спектрален ИЧ 
анализ. За цялостна оценка на адсорбционните им свойсва изследванията ще продължат в 
следните направления:  

- измерване на адсорбционни капацитети по отношение на СО2 при еднослойна 
адсорбция, многослойна адсорбция и капилярна кондензация чрез построяване на 
експериментални адсорбционни изотерми;  

- измерване на повърхностни характеристики - обща повърхностна площ, специфична 
повърхност, обем на порите при насищане на порьозната структура, разпределение 
на порите по размер; 

- изчисляване на термодинимични показатели на адсорбционния процес - енергия на 
адсорбция;  

 Оползотворяването на летящата пепел, чрез конверсията й в зеолити, в технологиите 
за улавяне на въглеродни емисии в ТЕЦ е екологосъвместима и безотпадна алтернатива за 
постигане на нулеви емисии при енергопроизводството.  
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Анализ и синтез на хибридна ядрено-фотоволтаична електроцентрала

Ана Борисова, Димитър Попов

В доклада е предложена топлинна схема и с изчислителен анализ са определени 
технико-икономическите показатели на хибридна ядрена централа с малък модулен 
реактор. Произведената от него пара се прегрява със стопени соли. Подгряването на 
солите се извършва с електрическа енергия, произведена от фотоволтаици. За да се 
осигури непрекъсната работа на централата, е предвидена високотемпературна 
топлоакумулация по време на часовете с интензивно слънчево греене.

Ключови думи: малки ядрени реактори, фотоволтаика, топлоакумулация, паротурбинни
инсталации;

Analysis and synthesis of a hybrid nuclear-photovoltaic power plant
Ana Borissova, Dimityr Popov

The current report suggests a schematic diagram of a hybrid nuclear power plant with small nuclear 
reactor. The main technical and economical parameters of the plant are determined by means of 
computational analysis. The steam generated in the reactor is superheated with molten salts. The salts are 
heated electrically with power produced by photovoltaic panels. To ensure continuous work the power plant 
has a thermal energy storage installation which utilizes the intensive solar irradiation at peak hours.

Въведение

Съвременните изисквания за опазване на околната среда и земния климат налагат
производство на електроенергия да се извършва без емисии на парникови газове.
Ядрените електроцентрали и централите, използващи енергията на вятъра и слънцето,
отговарят в най-голяма степен на това важно изискване.  И едните, и другите имат своите 
силни и слаби страни. В настоящото изследване е потърсена възможност да се съчетят в 
единен технологичен процес благоприятните технически и екологични характеристики на 
ядрените и фотоволтаичните електроцентрали.

Особености на фотоволтаичните електроцентрали 

Производството на електроенергия от слънчева светлина във фотоволтаичните 
централи се основава на добре известния от физиката фотоволтаичен ефект, наблюдаван 
за първи път през 1839 г. Извършвайки експерименти с електролити, френският физик 
Бекерел открива, че попадането на светлина върху електроди, потопени в електролит, води 
до увеличаване на тока във веригата. Чарлз Фрит използва този ефект за създаване на 
първата фотоволтаична клетка. Тя представлява селен с тънък слой злато върху него, при 
което се образува преход метал-полупроводник. Клетката преобразува в електрическа 
енергия около 1% от светлинната. Точно обяснение на процеса дава Айнщайн през 1905 г., 
за което през 1921 г. получава Нобелова награда по физика. Основният структурен елемент 
на съвременните фотоволтаични централи представлява  слънчевият панел. Той е съставен 
от множество фотоволтаични клетки, изработени от полупроводникови материали. Те са 
свързани последователно и преобразуват до 20% от попадналата върху тях светлина в 
електрическа енергия под формата на прав ток.

Липсата на вредно въздействието на фотоволтачните електроцентрали (ФЕЦ) върху 
околната среда и усъвършенстването на технологиите за производство на основните им 
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компоненти доведе до бързо нарастване на изградените мощности в последните 10 години в 
много страни по света, фиг. 1.[1].

Фиг. 1. Обща инсталирана мощност на фотоволтаичните електроцентрали в края 
на 2013 г.

Според данни, изнесени от Българския  електроенергиен системен оператор, общата 
мощност на ФЕЦ в България достига 1013 MW в края на 2012 г. [2]. Най-голямата 
фотоволтаична електроцентрала в страната е с мощност 60.4 MW и е изградена в южна 
България край с. Караджалово.

Тъй като ФЕЦ практически нямат експлоатационни разходи, себестойността на
произведената електроенергия зависи от инвестиционните разходи и годишната 
използваемост, респ. слънчевото греене . Развитието на технологиите за производство на 
фотоволтаични клетки, инвертори и други елементи и съоръжения за ФЕЦ, както и 
ожесточената конкуренция между производителите доведоха до рязкото намаляване на 
инвестиционните разходи за изграждане на тези електроцентрали. Благоприятните изкупни 
цени и други улеснения за произведената от ФЕЦ електроенергия в редица европейски 
страни предизвикаха бързото развитие на този енергиен отрасъл, като само в Германия 
инсталираните мощности наброяват общо над 36 000  MW през първата половина на 2014 
г.[1]. Това от своя страна води до по-нататъшното намаляване на инвестицинните разходи 
поради по-големите обеми на поръчки, доставки и т.н. В изследване на авторитетния 
германски институт Fraunhofer ISE са публикувани оценки за себестойността на 
електроенергията, произведена от нови централи, построени в Германия в края на 2013 г., 
фиг. 2.

От показаното се вижда, че себестойността на електроенергията, произведена във ФЕЦ,
спада до 0.078 и 0.142 Euro/kWh в зависимост от начина на изграждане на централата и се 
доближава до тази, произведена в ТЕЦ, изгарящи въглища и природен газ. По-ниските 
стойности се отнасят за наземно разположени системни централи с мощност над 10 MW, а 
по-високите за малки покривни инсталации. Специфичните инвестиционни разходи се 
изменят съответно от 1000 до 1800 Euro/kW. И двата случая се отнасят за характерните за 
Германия стойности на слънчевото греене – GHI = 1000÷1200 KWh/m2 за година, където под 
параметъра GHI се разбира общото слънчево лъчение, попадащо върху единица 



142 Научна конференция на ЕМФ 2014

хоризонтална земна повърхност в рамките на една календарна година. Поради по-южното 
разположения на България, слънчевото греене е по-силно и за повечето райони на страната 
GHI съгласно базата данни SolarGis достига 1400÷1600 KWh/m2 за година [4]. Като се вземат 
предвид и по-ниските цени на земята, и на работната сила в сравнение с Германия, би 
могло да се очаква, че себестойността на електроенергията, произведена в нови ФЕЦ в 
България ще бъде от порядъка на 0.06 Euro/kWh. Всичко това прави ФЕЦ перспективен 
участник в бъдещия енергиен микс на страната.

Фиг. 2. Себестойност на електроенергията в Германия, произведена от 
електроцентрали, построени през 2013 г. [3].

Фотоволтаичните електроцентрали, както повечето централи, използващи възобновяеми 
енергийни източници, имат променлива производителност. С това те затрудняват работата 
на енергийната система. Все пак, за разлика от вятърните централи, в 
електропроизводството на които има значителна доза неопределеност във времето, при 
ФЕЦ се наблюдава добре изразена периодичност, фиг. 3. ФЕЦ произвеждат електроенергия 
всеки ден за определен брой часове, но обемът на електропроизводството е функция на 
годишния сезон и текущите атмосферни условия.

В представения доклад се разглежда възможността отрицателните за енергийната 
система ефекти от неравномерното производство на ФЕЦ да бъдат избегнати чрез 
съвместяването на тяхното действие с работата на малки модулни водо-водни реактори в 
хибридна ядрено-фотоволтаична електроцентрала с високотемпературна топлоакумулация 
(ЯФЕЦ). 
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Фиг. 3 Произвеждана мощност от ФЕЦ в България в началото на м. март 2014 г. (по 
данни на ЕСО).

Особености на ЯЕЦ с малки модулни реактори

Големите единични мощности на ядрените енергийни реактори до скоро бяха смятани за 
логичния път на развитие на ядрените електроцентрали. Внушителните капитални 
вложения, дългият период на лицензиране и изграждане в този случай, както и значителното 
влияние върху инфраструктурата и баланса на мощностите в съществуващи национални 
електронергийни системи с относително малък капацитет, забави развитието на ядрената 
енергетика, включително и в нашата страна. С това се създадоха благоприятни условия за 
разработка на нови проекти на ЯЕЦ с реактори с малка и средна мощност. Според 
класификацията на Международната агенция за атомна енергия малките реактори са с 
електрическа мощност до 300 MW. Разработват се конструкции във всички основни 
направления – леководни, с тежка вода под налягане, газоохлаждаеми реактори и с 
охладител течен метал. На този етап малките реактори с вода под налягане са в най-
напреднал стадий на разработка, имат интегрална конфигурация на първи контур, липса на 
тръбопроводи с голям диаметър, редица пасивни функции за безопасност и цялостно 
опростяване на проектните решения. В развитието им се съвместяват натрупаният досега 
опит с иновативни технологични решения. 

Реакторът NuScale, разработван от фирма NuScale Power, е типичен малък модулен
водо-воден ядрен реактор. Той има проектна електрическа мощност 45 MW [5]. В основата 
на проекта е залегнала доказана технология, кодове и методи, използва се стандартно 
ураново гориво за леководни реактори. Има изграден изпитателен модел в мащаб 1:3, 
работещ на номинално налягане и температура, което ще подпомогне лицензирането на 
NuScale при настоящите регулаторни изисквания в САЩ. Проектът е характерен със 
съществено опростяване на оборудването и дори елиминиране на някои традиционни 
елементи, фиг. 4.

Главните циркулационни помпи са премахнати и активната зона се охлажда чрез 
естествена циркулация, както при нормална експлоатация, така и при преходни или 
аварийни режими. Парогенераторът е със серпентинна нагревна повърхност, интегрирана в 
корпуса на реактора като свежата пара за турбината е леко прегрята. Компенсаторът на 
налягането също е вграден в корпуса на реактора. Защитната стоманена обвивка е най-
външната част на конструкцията. Предвижда се цялото изделие да се изработва серийно в 
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заводски условия, под формата на компактна 
ядрена парогенерираща инсталация.  С това 
се очаква да се намалят инвестиционните 
разходи и най-вече сроковете за изграждане 
на централата.

Както е известно параметрите на парата,
произвеждана в ЯЕЦ с водо-водни реактори,
са ниски. Това ограничава термодинамичния,
а от там и абсолютния нетен електрически 
к.п.д. на тези централи до малко над 30%. 
Външният прегрев на парата с алтернативен 
топлоносител е решение на този проблем. 
Първата  ЯЕЦ, в която е осъществено външно
прегряване на парата, е централата Indian 
Point 1, с 275 MW обща електрическа 
мощност, като приносът на ядрената част е 
163 MW, а прегряването допринася за 
производството на още 112 MW. 
Прегряването на сухата наситената пара до 
температура 540 0С се извършва с димни 
газове, получени след изгарянето на мазут [6].

Синтез на хибридна ядрено-
фотоволтаична електроцентрала (ЯФЕЦ)

В настоящото изследване се предлага 
външното прегряване на парата, произведена 
от ядрен енергиен блок, съоръжен с реактор
NuScale, да се извършва със стопени соли в 
подходящ топлобменник. Технологията със 
стопени соли се прилага в съвременните 
термични централи с концентрация на 
слънчева енергия [7]. За целта се използва 
смес от NaNO3 и KNO3 в съотношение 60:40 
[8]. Стопените соли притежават много добра 

топлоакумулационна способност. През деня топлината, получена в резултат на слънчевото 
греене, служи за подгряване на голямо количество соли, които се натрупват в подходящ  
съд. Това позволява слънчевите ТЕЦ да произвеждат електроенергия и през нощта, за 
сметка на топлината получена при охлаждане на стопените соли. Тази топлинна енергия се 
използва за производство на прегрята водна пара в система от конвективни 
топлообменници. Получената пара служи като работно тяло в класическия паротурбинен 
цикъл на Ренкин.

Принципната топлинна схема на хибридната  ядрено-фотоволтаична електроцентрала е 
показана на фиг. 5. Електроенергията произведена през часовете със слънчево греене от 
фотоволтаичната част на централата 1 се използва за подгряване на стопените соли. Това 
става чрез електрически нагреватели, разположени в солевия подгревател 2. Солите 
преминават през него с помощта на помпата 3. В солевия подгревател целенасочено се 
използва ефекта на Джаул-Ленц (известен още като Закон на Джаул-Ленц), при който при 
преминаване на електрически ток през проводник се освобождава топлина. Произведената 
топлинна енергия за единица време е равна на електрическото съпротивление R, умножено 
по квадрата на силата тока I, т.е.:

Qпр=I2.R, kW                                                                      (1)

Фиг. 4 Принципна конструктивна схема 
на реактора NuScale [5]. 
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При това тъй като загубите от излъчване на топлина в околната среда са пренебрежимо 
малки, електрическата енергия се превръща изцяло в топлинна енергия, предaвана в 
последствие на прегрятата пара Qпр.

Топлоакумулацията се извършва чрез прехвърлянето на определено количество 
стопени соли от студения към топлия съд и натрупването им в него, респ. от 4 към 5 през 2.
Прегряването на леко прегрятата пара, произведена от реактора NuScale, се извършва в 
паропрегревателя 6. За тази цел нужното количество стопени соли се прехвърля с помпата 
7 от топлия към студения съд, респ. от 5 към 4 през 6. Допустимият работен диапазон на 
изменение на температурата на стопените соли е от 260 0С до 593.3 0С [8].

Фиг. 5. Принципната топлинна схема на хибридната  ЯФЕЦ
Произведената пара се използва в паротурбинна инсталация. В нея не се налага 

разполагането на сепаратор и паропрегреватели, както това е обичайно за турбините в ЯЕЦ, 
тъй като парата на входа на турбината е прегрята. Отсъствието на система за сепарация и 
междинно прегряване опростява и поевтинява изграждането и експлоатацията на 
централата. Работата с прегрята пара в по-голямата част от стъпалата на турбината 
способства тя да има по-висок вътрешен относителен к.п.д. в сравнение с влажнопаровите 
турбини в ЯЕЦ.

Пресмятане на принципната топлинна схема

Пресмятането на принципната топлинна схема е извършено в две части. Първата от тях 
е посветена на определянето на технико-икономическите показатели на паротурбинната 
инсталация при различни температури на свежата пара. Във втората част са пресметнати 
основните параметри на топлоакумулиращия цех на централата.     

Температурите и дебитите на подхранваща вода преди и на парата след реакторния 
блок NuScale са приети равни на техните проектни стойности, както са посочени в [5] и не се 
променят в хода на пресмятанията. Налягането на свежата пара пред турбината  е малко 
по-ниско в резултат на преодоляване на хидравличното съпротивление на 
паропрегревателя. Топлинната мощност на реактора заема проектната си номинална 
стойност. Регенеративната система се състои от два подгревателя и деаератор, с което се 
осигурява нужната температура на подхранващата вода. Температурата на свежата пара 
зависи от температурата, до която са подгряти стопените соли. Както бе посочено по-горе 
тяхната максимална работна температура е  593 0С. С оглед на това и  като се вземе 
предвид минимален температурен напор в паропрегревателя 13 0С, температурата на 
свежата пара е фиксирана на 580 0С.
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С така синтезираната структура на хибридния блок бяха проведени изчисления за 
пресмятане на материалните и топлинни баланси на всички елементи от паротурбинната 
инсталация. За целта бе използван специализираният за подобни цели софтуерен продукт 
Thermoflex на фирмата Thermoflow Inc.  Топлинният баланс на солевия паропрегревател се 
пресмяташе формално с помощта на подходящ структурен елемент от библиотеката със 
стандартни модули на програмата. В табл.1 са показани получените резултати за основните 
технико-икономически показатели на хибридния блок. За сравнение са показани и 
аналогичните параметри за оригиналния ядрено-енергиен блок. 

Таблица 1. Основни параметри на ядрено-енергиен блок с реактор NuScale и на 
хибриден блок с прегряване на парата със стопени соли.

Параметри Ядрено-енергиен 
блок 

Хибриден 
блок 

Електрическа мощност - бруто, MW 48 457 80 354
Дебит на свежа пара, t/h 71.30 71.30
Налягане на свежата пара, bar 31.00 30.40
Температура на свежата пара, 0С 255 580
Температура на подхранващата вода, 0С 149 149.1
Налягане в кондензатора, bar 0.063 0.063
Електрическа мощност - нето, kW 45 005 77 969
Вложена топлина в ядрената част, kW 159 828 159 975
Вложена топлина в солевия подгревател, kW 0 54 909
Специфичен разход на топлина, kJ/kWh 11 885 9 621
Нетен електрически к.п.д. % 28.13 36.31

Според получените резултати часовият разход на топлина, необходим за работата на 
солевия подгревател, се равнява 54 909 kW. За часовете от денонощието със силно 
слънчево греене, нужната електроенергия за прегряването на парата ще се доставя 
директно от фотоволтаичната част на централата. През останалото време, топлината 
трябва да се осигурява за сметка на топлинната акумулация. В изследването е прието, че по 
този начин централата ще работи 18 ч. в денонощието, т.е. акумулираното в стопените соли 
количество топлина трябва да се равнява на Qак = 18 х 54 909 = 988 362 kWh.     

Топлоакумулацията се осъществява за сметка на подгряването на течните соли. Прието 
е това да става в температурния интервал ΔТ = 593 – 273 = 320 0С. Количеството 
акумулирана топлина може да се определи с равенството:

Qак =m.cp.ΔТ/3600, kWh                                                       (2)
където m е количеството на солите преминало през солевия подгревател в kg, а cp е техния
специфичния топлинен капацитет в J/kg.0C. Съгласно данните за физическите свойства на 
стопените соли изнесени в [8], при температура 300 0С, cp=1 495 J/kg.0C, a плътността им е
ρ=1 899 kg/m3. От уравнението (2), може да се определи масата на стопените соли, в която 
може да се акумулира нужното количество топлина. За прегряване на парата в продължение 
на 18 ч. ще е нужно да се нагреят с 320 0С, 7 437 700 kg или 7437.5 тона соли. Като се вземе 
предвид посочената по-горе плътност, може да се определи нужният геометричен обем на 
съдовете за тяхното съхраняване, а именно по около 4000 m3 за топлия и за студения съд. В 
температурния интервал, в който работи системата за топлоакумулация, налягането на 
солите е близко до атмосферното. С оглед на това дебелината на стената на съдовете е 
минимална и при посочените по-горе обеми инвестиционните разходи са изграждането им 
са незначителни. 

От изложеното в табл. 1 става ясно, че в резултат на прегряването на свежата пара се 
произвежда допълнителна мощност в размер на:

Nел
ПР=Nел

ХБл-Nел
ЯБл=77 969-45 005=32 964 kW                        (3),
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където Nел
ПР е нетната електрическа мощност, произведена в резултат на прегряването,

Nел
ХБл е нетната електрическа мощност, произведена от хибридния блок, Nел

ЯБл е нетната 
електрическа мощност, произведена от ядрения блок. 

Коефициентът на полезно действие на произведената вследствие на прегряването 
електрическа мощност може да се определи с израза:

ηел
ПР= Nел

ПР QПР� =(32964 54909⁄ )*100=60 %                            (4)

Както бе посочено по-горе централата ще работи 18 часа в денонощието за сметка  на 
акумулираната в стопените соли топлина. В този период от време полученият коефициент 
на полезно действие на произведената вследствие на прегряването електрическа мощност, 
може да се тълкува като коефициент на преобразуване на акумулираната топлоенергия в 
електроенергия. 

Изводи

Проведеният изчислителен анализ и синтез на хибридна ядрено-фотоволтаична 
електроцентрала дава основание да се направят следните изводи:

1.Прегряването на свежата пара открива възможност съществено да се подобрят 
технико-икономическите показатели на енергопроизводството. Хибридната ЯФЕЦ може да 
има к.п.д. с една трета по-висок от този на ЯЕЦ със същия ядрен реактор, а произвежданата 
мощност да се удвои;

2.Предложеният оригинален метод за акумулация на енергията произведена от 
фотоволтаици е с висока ефективност. Коефициентът на преобразуване на акумулираната 
енергия в електроенергия надминава този на системите за акумулация на енергия със 
сгъстен въздух в газо-турбинни ТЕЦ и се доближаваща се до аналогичния показател на 
помпено-акумулиращите ВЕЦ.
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Относно високотемпературната топлоакумулация в системите за съхранение на 
електроенергия

Димитър Попов, Ана Борисова

Резюме: В доклада е представен преглед на съвременните технологии за съхранение 
на електроенергия и са анализирани възможностите към тях да се причисли и 
високотемпературната акумулация със стопени соли. Съставена е принципна топлинна 
схема на ТЕЦ с високотемпературна акумулация. Определен е максимално възможният
коефициент на пълно преобразуване на електроенергията в кондензационна ТЕЦ.

Ключови думи: съхранение на електроенергия, високотемпературната акумулация, 
стопени соли, парни турбини

Prospective electricity storage system with high temperature thermal storage

Dimityr Popov, Ana Borissova

Abstract: The current report makes a review of the state of the art technologies for electricity 
storage and analyzes the possibility to include the high temperature heat accumulation with molten 
salts amongst these methods. The study elaborates a schematic diagram of a thermal power plant 
with high temperature thermal storage. Then the authors have determined the maximum coefficient 
of complete transformation of electrical energy from a condensing thermal power plant.

Въведение
Електроенергийната система е най-сложната и най-голяма по мащаб технологична 

система създавана от съвременната цивилизация. Основно изискване за нейната надеждна 
и безопасна работа е поддържането на постоянно равенство между произвежданата и 
потребяваната електроенергия. Потреблението в енергийните системи на повечето страни, 
включително и в тази на България се характеризира със значителна неравномерност. Освен 
неравномерност през денонощието, съществува значителна разлика в консумираната 
мощност и през различните сезони на годината, фиг. 1. 

Фиг. 1 Максимално и минимално потребление по месеци през 2012 г., по данни на ЕСО [1]
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Както се вижда от диаграмата в някои дни  разликата между максимално и минимално 
потребление достига 3500 MW, т.е. почти 50% от произвежданата най-голяма мощност. От 
друга страна, освен неравномерност в потреблението, в последните години се появи и 
неравномерност в производството. Това обстоятелство е свързано с изграждането на 
множество вятърни и фотоволтаични електроцентрали. Към настоящия момент (началото 
на 2014 г.) тяхната обща инсталирана мощност в България приближава 1700 MW, от която 
677 MW вятърни електроцентрали и 1020 MW фотоволтаични централи. С вътрешно 
присъщата им променлива производителност, електроцентралите използващи 
възобноявяеми енергийни източници създават допълнителни затрудения при 
балансирането на електроенергийната система.

За да се отговори на изискванията на променливото потребление, се налага ежедневно 
да се променя произвежданата от централите електрическа мощност. Това може да става 
по два начина – чрез периодично намаление на производството или чрез често спиране и 
пускане на определени агрегати. Както е добре известно, честото пускане на машините и 
съоръженията, особено на тези в ТЕЦ и ЯЕЦ, води до тяхното по-бързо износване и 
повишане на разходите за ремонт и поддръжка. Работата с намалена мощност също е 
неблагоприятна, защото води до намалена използваемост на съоръженията и повишен 
специфичен разход на топлинна и електрическа енергия за собствени нужди.

Друг възможен подход, използван при управлението на процесите в системата, е 
съхранение на електроенергията по време на периодите с намалена консумация и 
освобождаването и при нарастване на потреблението. Настоящият доклад има за цел да 
направи преглед на съвременните технологии за съхранение на електроенергия и да 
анализира възможностите към тях да се причисли и високотемпературната акумулация.

Технологии за съхранение на електроенергия
Технологиите за съхранение на електроенергия започват да се развиват в началото на 

20 век, с оглед балансиране на променливото електропотребление. В последните десетина 
години, изследвателските и развойни дейности в тази област се засилиха извънредно много. 
От съвременна гледна точка, високоефективното и на допустима цена съхранение на 
електроенергията е последното и най-важно звено във високо-технологичната верига,
осигуряваща преминаване към масовото използване на възобновяемите енергийни 
източници. На фиг. 2 е представена кратка класификация на основните методи и системи за 
съхранение на електроенергия.

 
Фиг. 2. Технологични системи за съхранение на електроенергия (по Fraunhofer ISE) [2]. 

Както ще стане ясно по-нататък, в много малко от случаите става дума за директно 
съхранение на електроенергията. По-често се прилага преобразуване на електричеството в 
друг вид енергия, съхранение на тази енергия и последващо обратно преобразуване в ел. 
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енергия. В този смисъл най-важния технико-икономически показател на системата за 
съхранение е коефициента на пълно преобразуване (трансформация), който може да се
изрази чрез отношението:

ηтр =  Qпр./Qзар. (1)
където: Qзар е електроенергията изразходвана за зареждане на системата за съхранение,
kWh, а Qпр е произведената електроенергия за един цикъл зареждане/разреждане, kWh. С 
Qпр се описва и друг много важен параметър на системата за съхранение – нейната реална 
акумулационна способност.

Исторически, най-напред възникват помпено-акумулиращите ВЕЦ. При обикновената
ВЕЦ, водата, изчерпвана от водоем разположен над централата, задвижва турбината.
Турбината от своя страна задвижва генератор, произвеждащ електроенергия. Водата след 
централата продължава пътя си. При ПАВЕЦ са налице два водоема с разлика във 
височината, на която са разположени, фиг. 3.

Фиг. 3. Технологична схема на ПАВЕЦ

В часовете, когато енергийната система е натоварена и е необходимо производството 
на енергия, по обичайния за ВЕЦ начин водата от горния водоем минава през турбините и ги 
задвижва, произвеждайки електроенергия. След това тя се събира в по-ниския водоем. В 
часовете, когато енергийната система е ненатоварена (например нощем или в други часове 
със слаба консумация), водните турбини, работещи в помпен режим, връщат водата 
обратно в горния водоем, повишавайки нейната потенциална енергия. За тази цел,
електрическите генератори работят в моторен режим, при което консумират електроенергия. 
Това дава възможност същата вода да бъде използвана отново през следващ период от 
време, когато е необходимо производство – в часовете с максимално потребление.

Съхранението на електроенергия с ПАВЕЦ има много положителни страни, включващи 
най-вече относително висок коефициент на пълно преобразуване достигащ ηтр = 70÷80%,
много голяма акумулираща способност (ограничавана единствено от обема на водоемите и 
разликата в геодезичната им височина) и неограничен брой цикли консумация/производство 
на ел. енергия [3]. Сред техните недостатъци могат да бъдат изброени специфичните 
изисквания към релефа на местностите, където могат да се разполагат, високите 
инвестиционни разходи и значителното увреждане на околната среда при изграждането на 
водоемите и самата централа. Най-голямата ПАВЕЦ се намира в САЩ (Bath County Pumped 
Storage Station, Virginia). Нейната инсталирана електрическа мощност е 3000 MW, а 
акумулационната способност достига 30 GWh..

Съхраняването на електроенергия с газотурбинни ТЕЦ чрез складиране на въздух под 
налягане се основава на прекъснат термодинамичен цикъл на Брайтън. В часовете с ниска 
консумация на електроенергия, електрическият генератор работи в моторен режим, 
консумира електричество от мрежата и задвижва компресора на газотурбинния агрегат, фиг. 
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4. Компресорът сгъстява атмосферен въздух до 60 Bar и го нагнетява в подземно 
хранилище с голям обем и добра въздушна плътност (по аналогия с подземните хранилища 
за природен газ). По-голямата част от топлината получена в резултат на компресията се 
губи, тъй като въздухът преди да постъпи в хранилището се охлажда до температури по-
ниски от 50 0С. С това се цели да не се увредят неговите стени от иначе високите 
температури на въздуха след компресията. 

В режим на производство на електроенергия, мотор-генераторът се изключва от 
валовата линия на компресора и се присъединява към вала на газовата турбина. Към нея 
започва да се подава въздух от подземното хранилище, който е с достатъчно високо 
налягане, но с ниска температура. Ако се допусне разширение в газовата турбина при тези 
ниски температури на входа, на изхода температурите ще са отрицателни  и ще се получи 
обледеняване на изходящата част на машината. За да се избегне това, въздухът преди 
разширението се подгрява, преминавайки през горивна камера, в която се изгаря природен 
газ или течно гориво. Така се подобрява и термодинамичният к.п.д. на цикъла. След това 
работното тяло задвижва вала на турбината, а той от своя страна задвижва електрическия
генератор. Топлинната икономичност може да бъде подобрена чрез използването на 
регенератор, в който с топлината на изходящите от турбината газове се подгрява въздухът
преди постъпването му в горивната камера. 

 
Фиг. 4. Съхраняването на електроенергия с газотурбинна ТЕЦ чрез складиране на 

въздух под налягане[4].

Така описаната система за съхранение на енергия чрез складиране на въздух под 
налягане притежава повече отрицателни черти отколкото положителни. На първо място е 
необходимостта да се разполага с подземното хранилище с голям обем. За целта се налага
да се използват подходящи геологически структури, изоставени солни мини или бивши 
хранилища за природен газ. Друг важен недостатък е нуждата да се изгаря скъпо 
газообразно или течно гориво. Това пък води до емисии на вредности и т.н. В резултат на 
тези ограничаващи обстоятелства, към настоящия момент са изградени и работят само две 
газотурбинни ТЕЦ със сгъстен въздух. Централата Huntorf в Германия е с мощност 320 MW 
и има акумулационна способност 580 MWh. Централата McIntosh в САЩ е с мощност 110 
MW и има акумулационна способност 2860 MWh. Максимално възможният за тази 
технология коефициент на пълно преобразуване, достигнат в тези централи е ηтр = 54% [4].

Технологията за съхранение на енергия чрез складиране на въздух под налягане е 
предмет на интензивни изследвания, целящи нейното усъвършенстване. За да се избегне 
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изгарянето на гориво, е предложено въздухът след компресора с температура достигаща 
600 0С да се насочва към топлинен акумулатор, където да отдава топлината си на подходящ 
материал. фиг. 5. В него се съхранява по-голямата част топлината, получена в резултат на 
компресията при зареждането на хранилището. Когато е нужно да се произвежда 
електроенергия, въздухът първо се подгрява, преминавайки през топлинния акумулатор и 
след това се насочва към турбината. Тъй като цикълът зареждане/разреждане протича 
почти без обмен на топлина с околната среда, така формулираната технология е наречена  
адиабатно съхранение на енергия чрез складиране на въздух под налягане [4]. Намеренията
са коефициентът на пълно преобразуване да достигне ηтр = 70%. При изграждането обаче 
на първата централа се очакват множество трудности свързани с изобретяването на 
топлинни турбомашини работещи при постоянно променящи се налягания, температури и 
дебити. Друг сериозен проблем възниква при избора на подходящи материали за 
изработване на топлообменниците и елементите на системата за топлоакумулация поради 
високите температури и налягания в тях.

Фиг. 5. Адиабатно съхранение на енергия чрез складиране на въздух под налягане

Системите за съхранение на енергия чрез маховици превръщат електрическата енергия 
в кинетична. Основните им компоненти са мотор/генератор, ротор, състоящ се от масивен 
диск захванат посредством главини за вал, лагеруван чрез механични или магнитни лагери, 
и херметична вакуумна камера. Системата използва електрическа енергия, за да завърти 
ротора с голяма скорост, при което електроенергията се трансформира в кинетична енергия 
на въртяща се маса. Когато е необходимо, енергията може да се освободи от системата 
като се премине в генераторен режим и роторът задвижва генератора, който произвежда 
електричество. Съвременните технологии за съхранение на енергия с маховици използват 
широк спектър от нови технологии като въглеродни композитни ротори, магнитни лагери и 
високо ефективни преобразуватели на прав ток в променлив и токоизправители.
Независимо от това, те се характеризират с високи инвестиционни разходи, малка 
акумулационна способност и значително саморазреждане.

Акумулаторните и проточните батерии са електрохимични устройства. Протичащите в 
тях химични реакции се осъществяват едновременно с поглъщане или приемане на 
електрони. При зареждане, в акумулаторната батерия протича реакция съпътствана с 
консумация на електронен поток, респ. на електрически ток. При това, наличните химически 
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съединения се преобразуват в други такива. При разреждане, протича химическа реакция 
съпътствана с отделяне на електрони, респ, с производство на ел. енергия. Съществува 
голямо разнообразие от акумулаторни батерии, които могат да се използват за съхранение 
на електроенергия като оловни, никел-кадмиеви, никел-металхидридни, литий-йонни,  
литий-полимерни, метал-въздушни, натрий-серни и натрий-металхлоридни. Всичките имат 
много висок коефициент на пълно преобразуване, достигащ ηтр = 95%, но са с малка 
акумулационна способност, кратък живот и са много скъпи. От тях единствено литий-
йонните и натрий-серните батерии имат задоволителна акумулационна способност и 
произвеждана мощност, позволявайки им да се използват за балансиране на локални 
енергийни системи.  Подобни неблагоприятни характеристики имат системите с двуслойни 
кондензатори и свръхпроводими намотки [3]. 

Използването на електроенергия за електролиза на вода с цел производство на водород 
е в основата на химическите технологии за съхранение на ел. енергия. В последните години 
се извършва мащабна научно-изследователска дейност за развитието на концепцията 
“Power to Gas”. Крайната цел е с електроенергия да се произвежда метан, който да се 
съхранява по обичайния начин в подземни газохранилища. Счита се, че този метод би имал 
най-голяма акумулационна способност в сравнение с останалите, фиг. 6.

Фиг. 6. Спрегнати характеристики на системи за съхрание на ел. енергия: Fly Wheels 
– маховици, CAES – със сгъстен въздух, PHS – ПАВЕЦ, SNG – метан, по [5];

Преобразуването на енергията на получения газ обратно в електричество би могло да 
се извършва в парогазови ТЕЦ с к.п.д. 60%. Но коефициентът на пълно преобразуване за 
сега е сравнително нисък - ηтр = 30÷40%.

Високотемпературна топлоакумулация със стопени соли
От представения преглед на съвременните технологии за съхранение на 

електроенергия става ясно, че все още само системите с ПАВЕЦ и със складиране на 
въздух под налягане са подходящи за широкомащабно приложение. Проблемът е че, много 
често за изграждането им липсват подходящи геологични или геодезични дадености. 
Алтернативна възможност се явява високотемпературната акумулация със стопени соли. 
Технологията със стопени соли се прилага в съвременните термичните централи с 
концентрация на слънчева енергия [6]. За целта се изполва смес от NaNO3 и KNO3 в 
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съотношение 60:40 [7]. Принципната топлинна схема на кондензационна електроцентрала с 
високотемпературна акумулация е показана на фиг. 7.

Фиг. 7. Принципната топлинна схема на ТЕЦ с високотемпературна топлоакумулация;

Електроенергията, произведена през часовете с ниско потребление, се използва за 
подгряване на стопени соли. Това става чрез електронагреватели, потопени в солевия 
подгревател 1. Съгласно закона на Джаул-Ленц, електрическата енергия се превръща 
изцяло в топлинна енергия, която се предава на стопените соли, с което се повишава 
тяхната температура. Подгретите соли се натрупват в “горещия” акумулационен съд 2. 
Когато е необходимо да се произвежда електроенергия, горещите соли се насочват към 
солевия парогенератор и предават топлината си на постъпващата подхранваща вода. 
Охладените соли се натрупват в “студения” акумулационен съд 1. Коефициентът на пълно 
преобразуване (трансформация) за така съставената система за съхранение на 
електричество, по-аналогия с брутния к.п.д. на ТЕЦ може да се определи с израза [8] :
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където:  Nел. е произведената от генератора ел. мощност, есн е електроенергия, покриваща 
разходите за собствени нужди, А

ПТИη е абсолютният к.п.д. на паротурбинния цикъл, сптр иηη
са к.п.д. на тръбопроводите и солевия подгревател, отчитащи загубите от излъчване на 
топлина от тях.

За така синтезираната принципна топлинна схема на ТЕЦ с високотемпературна 
топлоакумулация бяха проведени изчисления за пресмятане на материалните и топлинни 
баланси на всички елементи от паротурбинната инсталация. За целта бе използван 
специализираният за подобни цели софтуерен продукт Thermoflex на фирмата Thermoflow 
Inc.  Топлинният баланс на солевия паропрегревател се пресмяташе формално с помощта 
на подходящ структурен елемент от библиотеката със стандартни модули на програмата.
Изследвани бяха три технологични варианта: А – с докритични параметри на парата, В – с 
надкритични параметри, С – с надкритични параметри и двукратно междинно прегряване. 
Не е извършвана оптимизация на параметрите: налагяне на междинните прегрявания и 
температура на подхранващата вода. По-важните резултати от пресмятанията са показани в 
табл. 1.
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Таблица 1.
Технология А В С
Нетна мощност, kW 300 000 300 000 300 000
Дебит на свежата пара, t/h 854 745.2
Налягане на свежата пара, bar 180 280 280
Температура на свежата пара, 0С 580 610 610
Температура на първи междинен прегрев, 0С 580 620 620
Температура на втори междинен прегрев, 0С ---- ---- 620
Температура на подхранваща вода  0С 235 300 300
Налягане в кондензатора, bar 0.04 0.04 0.04
Нетен специфичен разхода на топлина, kJ/kWh 7793 7413 7227
Нетен к.п.д.,% 46.20 48.56 49.80

Изводи
Проведеното изследване дава основания за следните по-важни изводи:
1. Коефицинтът на пълно преобразуване при съхранението на електроенергия чрез 

високотемпературна топлоакумулация със стопени соли и кондензационна парна турбина 
може да достигне  ηтр=50%;

2. Съхранението на електроенергия чрез високотемпературна топлоакумулация е 
перспективна технология в енергийни системи с голяма денонощна неравномерност, т.е. с 
голяма разлика в цените на дневната и нощната енергия.
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Improvement of performance operation and cycle efficiency of Al Anbar combined 
power plant  

Dipl.Eng. Mohammed Q. Jabbar 

Abstract  

The present work will be focusing  on available solution which can serve to increase total efficiency 
of Al Anbar combined cycle power plant - CCPP, and thus to improve the operation performance 
as much as possible in order to decrease hydrocarbon, CO2, NOx emissions to environment.The 
simulation and calculations were performed by program software cycle-tempo software. The 
results were compared with basic design of Alanbar power plant after making modernization with 
solar tower receiver system-STRS, which represented a heat source in preheat process for a 
compressor air.  

Key Words: CCPP, STRS, Solar potential energy, fuel consumption, hydrocarbon emission

Introduction

Al Anbar combined cycle power plant had been mentioned in publication [1] as a new project in 
Iraq which will be in service at 2016. The basic configuration of CCPP was also considered by 
author and had been designed by software cycle-tempo. Normally a big capacity power plant, 1642 
MW, consuming huge amount of fuel gas 14 kg/s, during operation of 435456000 kg/year. By 
means of simulation calculations which demonstrated a power plant with high efficiency around 59-
60% and there is also a capability to increase this efficiency by following the proposal of using 
another heat source to reduce fuel consumption. The experimental work has been executed by 
software cycle-tempo proved the improvement by incentive value to total efficiency. The 
improvement in efficiency is performed by boosting solar thermal energy to the CCPP.  At solar 
tower receive system STRS is included to CCPP an air compressor which became PR-heated 
before entering a combustor. The heated compressor air allowed solar energy to share 20%-100% 
in the cycle as a second energy source to combined cycle and therefore to compensate a fuel gas 
consumption at around 50% possible. Figures -1 described Al Anbar with solar tower receiver 
system which dispatched potential energy around 100-200 MW depending on the desire 
temperature which must be higher than air compressor temperature of 850 oC [2], [8]. 
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Figure-1 Solar tower receiver system included to basic configuration of Alanbar combined power 
plant 

Iraqi climate and potential solar energy 

In Iraq, the annual average of energy received daily from the sun ranges between 4 – 10 kWh/m2. 
[3]. The ambient conditions at summer temperatures rise to 45 oC, whilst in the winter average 
temperature is lower reach 5 oC . In Al Anbar, the highest solar irrediation according to NASA data 
receives 2,310 kWh/m2/year. Figure-2 is Monthly Average Direct Normal Radiation for selected 
Sites with Planned Fossil Fuel Plants by NASA Surface Metrology and Solar Energy [4], [5]. 
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Figure-2 Monthly Average Direct Normal Radiati on for selected Sites with Planned Fossil Fuel 
Plants 

Al Anbar power plant cycle improvement 

1. Solar thermal technology  

Solar thermal technology can be integrated with CPP by two ways depending on the purpose of 
integration 

1. Solar parabolic trough system 

This technology can define when the purpose is to increase steam volume which is needed for 
maintenance of steam turbine to cover 1.5 or 2 double capacity of steam generated by solar 
system to produce more electricity. The direction will be included in next paper., Solar tower 
receiver system 

In many regions of the world, one square kilometre of land is enough to generate as much as 100-
200 Gigawatt hours (GWh) of electricity per year using solar thermal technology. Each square 
metre of surface in a solar field is enough to avoid the annual production of 200 kilograms (kg) of 
carbon dioxide [6] for utilization of solar energy, it is necessary to know the amount of depletion of 
incoming solar radiation by the atmosphere. It is depleted due to various reasons are[7]: 

1. Atmospheric scattering 9%  

2.Surface reflection 6%  

3.Other gases, smoke, dust etc. 3% 

Figure-3 Layout of a solar combined-cycle power generation, comprising the solar tower 
concentrating system, the pressurized air solar receiver, the topping Brayton cyle with a gas 
turbine, and the bottoming Rankine cycle with a steam turbine. 
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Figure-3 ISCC ,solar tower receiver system with conventional design of combined power plant 

2. Solar source pre-heating system 

The entire main airflow from the compressor 549 kg/s is routed through the solar heat source and 
heated to the desired temperature. This pre-heated air is then sent to the combustion chamber, 
where the higher air inlet temperature results in reduced fuel consumption to reach the desired 
turbine entry temperature. Figures 4,5 respectivily are described STRS and thermodynamic 
scheme for temperature and  entropy [8], [9]. 

Figure-4 Solar tower receiver system integration with gas turbine . 
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Figure-5 Temperature-entropy diagram of the hybrid solar gas-turbine.Losses in the tower piping 
have been exaggerated for emphasis 

3. Operation condition and calculation  

The calculation simulation steps for integration solar tower receiver system and Al Anbar combined 
power plant, the operation conditions completely considered maximum irradiation for summer and 
winter season respectively as {6-10} KWh/m2.day and 4 KWh/m2.day. Also thermodynamics 
analysis heat equation is an air compressor mass flow which dispatched heat from solar souce to 
system. STRS boosts the cycle conversion efficiency to above 50% [8]. Figure-6 is a scheme 
which gives a relation between different thermal cycle applications integrated with solar thermal 
technology by temperature limit. Table-1 shows the different applications and STRS with 
temperature demand for each configuration.  

                                                                    Table-1 STRS for different application 

      
Figure-6 a relation between different recevier 

temperature and different thermal  application 
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Some assumptions had been adopted for estimation of the potential energy which receiver system 
provided to GT at temperature above 850 oC. Summer is the longest season in year, i.e., around 7 
months and also the cloudy days in Iraq are around 31 days.  Therefore to generate 220 MW 
energy to get temperature above 850 oC this would require  0.5 to 1.25 square kilometer of 
collectors and this means if improvement for all 4 gas turbine area 5 square kilometer of collectors 
to be available in Al Anbar desert. This is assuming collectors efficiency of 35% and ideal 
atmospheric  condition for solar radiation. 

At winter 4000 Wh/m2.day * 27.5 collectors = 110000 W which calculated and simulated by 
software cycle-tempo to give 686 oC. 

Winter calculation, the results are tabulated for STRS+CCPP at table-2 and for basic CCPP at 
table-3. 

Table-2 STRS+CCPP                                        Table-3 basic CCPP  

       

The table-4 done by author for comparision between to tabled result for conclusion. 
No  Apparatus  Basic  CCPP cycle   Hybridization  STRC+CCPP cycle  
1 Fuel consumption kg/s. 14.140 11.88 
2 Input power, kW 1334547.5 N.G 1113263.5, S.H 76325.09 
3 Power production, MW 2GT 277+ST 267 2GT 277+ST 267 
4 Power consumption by 

pumps, kW 
8737.92 8700 

5 Exit Temperature of stack, 0C 160-167 160-167 

6 Gross Efficiency, % 
Net Efficiency, % 
 

61.5 
60.8 

68.8 
68 

The solar system reduce fuel consumption 2.26 kg/s which mean solar shared by 20%. To 
estimate the total value per year it easy to calculated through the follow equation: 

Annual fuel reduction = 2.26* 3600 h* 10 D* 30 M* 5 Y =12204000 kg/year. 
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At summer  the avarage 8000 Wh/m2.day * 27.5 collectors = 220000 W which calculated and 
simulated by software cycle-tempo to give 859 oC. 

Summer calculation, the results are tabulated for STRS+CCPP at table-5 and for basic CCPP at 
table-6. 

Tbale-5 STRS+CCPP                                            Table-6 Basic CCPP 

          

The table-7 done by author for comparision between to tabled tesult for conclusion. 
No  Apparatus  Basic  CCPP cycle Hybridization  STRC+CCPP cycle 
1 Fuel consumption kg/s. 11.7 7 
2 Input power, kW 1104443.76 N.G 660474.24, S.H 155477.04 
3 Power production, MW 2GT 221+ ST 205 2GT 221 +ST 205  
4 Power consumption by 

pumps, kW 
7792.44 7679.06 

5 Exit Temperature of stack, 
0C 

160 160 

6 Gross Efficiency, % 
Net Efficiency, % 
 

58.6 
57 

79 
78 

The solar system reduce fuel consumption 4.7 kg/s which mean solar shared by 35%-40%. To 
estimate the total value per year it easy to calculated through the follow equation: 

Annual fuel reduction = 2.26* 3600 h* 12 D* 30 M* 7 Y = 42638400 kg/year. 

Conclusions 

1. In case of reduced fuel consumption, the solar receiver reduces fuel consuption at summer from 
11.7 kg/s to 7 kg/s and during winter from 14 kg/s to 11 kg/s which means solar is compensated by 
natrual gas at around 40-20 %. This share will reduce annual fuel expenses which is a positive 
effect on LEC. 
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2. The emission of carbon dioxide were reduced parallel with fuel reduction. By using emission 
factor of natural gas equal 1.6344 kg CO2/kg N.G it was estimated from multiplying this value with 
reduced fuel gas value the total quantity per year for summer and winter are respectively 
69688200.96 TCO2/Year and 19946217,6 TCO2/Year 

3. Cycle-tempo had recognized very well solar system and is included in cycle efficiency. The 
software adopted for this equationwere checked by the author, 

                                   

Recommendations 

1. Prabolic trough system can be included to Al Anbar CCPP to increase steam power production.  

2. Al Anbar reject useful heat with high tempreature at stack which can be utilized.  

3. STRS can be used for peak and basic load if investing cost is accepted to be more  which is 
possible to include storage system for night period. 
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Структурни схеми за регулиране на параметри на газови турбини 
 

Александър Григоров 
 

Резюме: В доклада се разглеждат едно- и двувалови газови турбини като обекти за 
регулиране. Дефинирани са входно-изходните въздействия на газовите турбини и 
необходимите контури за упралението им. На тази основа са представени структурни 
схеми за регулиране. Отделено е внимание на управлението на разхода на въздух чрез 
въздухонаправляващ апарат на входа на компресора. Разгледани са варианти на 
управление на ВНА по различни параметри. 
 
Ключови думи: газови турбини, структурни схеми, регулатори 
 

Block diagrams of gas turbine parameters control 
 

Alexander Grigorov 
 

Abstract: The report examines one-and two-shaft gas turbines as control plants. Are defined input and output 
signals of the gas turbine and the necessary control circuits to control of the parameters. On this basis, are 
presented structural schemes for parameters control. Attention is paid to the management of air mass flow 
by inlet guide vanes (IGV) installed of the compressor inlet. Are discussed some different variants for 
controlling of the  IGV on other parameters. 
 

 
Въведение 
Газовите турбини са топлинни двигатели, работещи по термодинамичния цикъл на 

Брайтън. Понастоящем те намират широко приложение в индустрията, енергетиката и 
транспорта. В енергетиката газовите турбини се използват за задвижване на ел. генератори 
в централи за производство само на ел. енергия (CCPP), както за комбинирано 
производство на електрическа и топлинна енергия (CHPP). 

Управлението на параметрите на газовите турбини и в двата случая е от съществено 
значение поради това, че: 

 те са част от „горния” термодинамичен цикъл и от тях зависи работата на 
съоръженията (икономичността и надеждността) в „долния” термодинамичен цикъл; 

 характеризират се с изключително бърза динамика, което налага използване на 
адекватно управление и защита. 

Синтезът на структурна схема за управление, обхващаща всички параметри и режими 
на работа, изисква детайлен анализ на газовите турбини като обекти за управление. 

1. Газовите турбини като обекти за регулиране. 
В зависимост от броя валове газовите турбини за производство на ел. енергия са: едно-,  

и многовалови. При едноваловите турбини (фиг. 1) компресорът и турбината са 
разположени на един вал, вследствие на което и двете съоръжения имат еднаква честота 
на въртене (обороти N). При двуваловите турбини (фиг. 2) газовата турбина е разделена на 
две части, чиито валове не са свързани механически. Първата част (по хода на газовете), 
наричана още компресорна турбина (КТ), заедно с компресора и горивната камера образува 
газовия генератор, изходящите газове от който задвижват втората част на турбината, 
наричана силова турбина (СТ).  
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Фиг. 1 Схематично представяне на едновалова газова турбина 

Фиг. 2 Схематично представяне на двувалова газова турбина 
 

В резултат на различната скорост на въртене на газовия генератор и силовата турбина 
(N1  е с около 50% по-голяма от N2) двуваловите турбини имат предимства пред 
едноваловите, по-важни от които са: 

 по-висока ефективност при понижени товари, тъй като върху масовия разход на 
газове може да се влияе и с оборотите на газовия генератор; 

 оптимизиране на проточната част на компресора при една и съща степен на 
повишаване на налягането; 

 необходим е стартов двигател с по-малка мощност. 
Поради посочените предимства турбини с мощности над 8-10 MWе се изпълняват като 

двувалови [2]. 
Основен недостатък на двуваловите газови турбини е увеличеният брой параметри за  

контрол и управление, което усложнява системата за управление. 
За да се синтезира каквато и да е система за регулиране е необходимо първо да се 

дефинират регулируемите параметри, регулиращите и смущаващи въздействия за обекта, 
характерът и влиянието на входните въздействия върху състоянието на обекта. 

Основните регулируеми параметри на едновалова газова турбина (фиг. 3) са: 
 обороти (скорост) и ускорение на ротора (N, dN/dt); 
 механична или електрическа мощност (Рм или Ре); 
 температура на изходящите газове (Т4). 
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Външните смущаващи въздействия са параметрите на околната среда: 
 температура на въздуха (Т1); 
 атмосферно налягане (Р1); 
 влажност на въздуха (φ1). 

 
Фиг. 3 Входно-изходни параметри на едновалова газова турбина 

 
Трите параметъра на околната среда влияят на масовия разход през турбината, в 

резултат на което се променят мощността, температурата на изходящи газове и к.п.д. 
Нормалните стойности на параметрите на околната среда по ISO 2314 са: 15 °С; 1.013 
bar(a); 60 %. Доминиращо влияние върху параметрите на газовата турбина има 
температурата на въздуха и отчитането й е задължително при пускови процеси. Поради 
голямата разлика между динамиката на регулируемите параметри и останалите две външни 
смущения, същите се използват само за изчисляване на лимитиращи стойности на някои 
параметри.  

Газовите турбини спадат към обектите за регулиране, при които броят на регулиращите 
въздействия е по-малък от броя на регулируемите величини. Регулиращите въздействия са: 

 разход на гориво (mF); 
 разход на въздух (mA). 
Разходът на въздух зависи от оборотите на турбината и ъгъла на завъртане (положение, 

%) на лопатките на въздухонаправляващия апарат (ВНА) на компресора. Когато 
електрическият генератор (ЕГ) е в паралел в ЕЕС, оборотите са постоянни и разходът на 
въздух зависи само от положението на ВНА. 

Двуваловата турбина като регулируем обект (фиг. 4)  е по-сложна от едноваловата 
поради наличието на втора – силова турбина. Върху температурата пред силовата турбина 
(Т4) не може директно да се влияе, а масовият разход след газовия генератор зависи от 
оборотите му (N1) и положението на ВНА на компресора. Затова регулируемите параметри 
на двувалова газова турбина са изходните параметри на силовата турбина - (обороти, 
мощност и температура на изходящи газове) плюс оборотите на газовия генератор. 

 
Фиг. 4 Входно-изходни параметри на двувалова газова турбина 
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2. Структура на системи за регулиране на едновалови газови турбини 
В първата концепция за регулиране на газови турбини [5], която се явява база за 

развитие и усъвършенстване на управлението на газовите турбини, три регулируеми 
параметъра на фиг. 3 се управляват само с регулиращото въздействие разход на гориво.  

Второто регулиращо въздействие – разход на въздух, реализирано чрез ВНА, е 
постоянно и съответства на 100% след приключил пусков процес. Формирането на 
регулиращото въздействие разход на гориво е показано на фиг. 5. 

 
Фиг. 5  Типична минимална структура за регулиране на едновалова газова турбина 

 
Обединяването на трите регулиращи контура към едно регулиращо въздействие е 

направено като изходите на трите регулатора преминават през селектор на минимален 
сигнал (<). В резултат на това активен е само един регулатор и то този, който определя най-
малък разход на гориво.  

В схемата на фиг. 5 механичната мощност на вала на турбината не се управлява, т.е. 
регулаторът на скорост поддържа зададената скорост на ротора в целия диапазон на 
натоварване на турбината. Този случай съответства на работа на ел. генератор в изолирана 
мрежа.  

Когато освен на постоянни обороти турбината трябва да поддържа и зададена мощност 
(работа в мрежа), регулаторът на скорост се   заменя с комбиниран регулатор товар-скорост 
(Load-Speed Controller) или честота-товар (Frequency-Load Controller). Комбинираният 
контролер [2] работи като регулатор на скоростта до включване на ел. генератор в мрежата, 
след което работи като регулатор на товара. 

Следваща стъпка за усъвършенстване на минималната структура за регулиране е 
използване на второто регулиращо въздействие – разход на въздух, реализиращо се чрез 
ВНА [6]. ВНА на компресора се позиционира в зависимост от мощността на турбината 
(измерената електрическа мощност на генератора). На фиг. 6 е показана зависимостта на 
най-важните входно-изходни параметри от електрическата мощност (Ре) [4]. До около 70% 
електрически товар позицията на ВНА е постоянна и изменението на мощността е чрез 
промяна на разхода на гориво – това управление е известно като качествено, тъй като 
масовия разход на газове е постоянен (масовият разход на гориво е средно 2% от масовия 
разход на въздух). От 70% до 90% товар позицията на ВНА се изменя линейно по 
отношение на товара, респ. по същия начин се изменя разходът на въздух, като 
същевременно разходът на гориво също расте. Едновременното нарастване на двата 
разхода в този товарен диапазон води до запазване на постоянна температура на 
изходящите газове. Това управление на мощността може да се определи като качествено-
количествено. При товари близки до номиналния, чрез разхода на въздух (позиция на ВНА) 
може да се влияе върху температурата на газове след турбината – увеличаването на 
рахода на въздух намалява тази температура.  
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Фиг. 6  Зависимост на основни параметри 

на ГТ от ел. товар 
 
Това влияние се използва за регулиране на температурата на изходящите газове чрез 

допълнителен регулиращ контур – фиг. 7. В тази схема регулаторът „честота-товар” 
поддържа зададен товар, а регулаторът „температура на изх. газове” чрез регулиращо 
въздействие – разход на въздух, поддържа зададена стойност на тази температура. 
Схемата от фиг. 7 е подходяща когато газовата турбина е в състава на комбиниран паро-
газов цикъл. 

 

 
Фиг. 7  Структурна схема за регулиране на едновалова газова турбина с температурен 

регулатор, въздействащ на ВНА 
 
ВНА на компресора освен функцията регулиране на температурата на изходящи газове, 

изпълнява и две защитни функции [3]: 
 защита от превишаване на допустимото налягане на газове след турбината; 
 защита на компресора от възникване на помпаж. За целта се изчислява степента на 

повишаване на налягането и се сравнява с критичната степен на повишаване на 
налягането. Последната е заложена като функция от позицията на ВНА. 
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3. Структура на системи за регулиране на двувалови газови турбини 
Управлението на двувалови газови турбини, съгласно фиг. 4, изисква регулиране на 

трите изходни параметъра на силовата турбина – обороти, мощност и температура на изх. 
газове, както и регулиране на оборотите на компресорната турбина. Освен това е 
необходимо управление на емисиите в изходящите димни газове. На фиг. 8 е показана 
структурната схема за управление на газови турбини Siemens (SGT) [7]. 
 В зависимост от предназначението на регулаторите, същите се групират в четири групи: 

 пускови; 
 за нормална работа на турбината; 
 защитни – функционират при пускане и/или при нормална работа; 
 за управление (минимизиране) на емисиите на СО и Nox. 

 

 
Фиг. 8  Структурна схема за регулиране на двувалова газова турбина 

 
 Регулирането на оборотите (NPT) и мощността (PEL) на силовата турбина се извършва 
от контролера „честота-товар” (FLC), чрез промяна на рахода на гориво, който се разделя 
между пилотния (PGCV) и основния (MGCV) регулиращи клапани. Контролерът за  
температура на изходящите газове (Т7L) има ограничителна защитна функция, тъй като 
намалява разхода на гориво само когато Т7 превиши зададената й стойност. 
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 Оборотите на газовия генератор (NGG) след приключване на пусковия процес се 
определят от товара на силовата турбина чрез разхода на гориво. Защитата на газовия 
генератор от недопустимо високи обороти, както при пускане, така и при нормална работа, 
се изпълнява от контролера NGGL, а защитата от недопустимо ускорение – от контролера 
GAC. 
 Въздухонаправляващият апарат на входа на компресора (IGV) се позиционира в 
зависимост от нормализираната скорост на газовия генератор (nNGG), която е 
действителната скорост, коригирана по температурата на околния въздух. Така ВНА не 
участва пряко в регулиране на температурата на изходящите газове. Управлението му по 
nNGG цели работа на компресора с максимална ефективност, като същевременно 
гарантира антипомпажна защита. 
 Освен регулиращите клапани за гориво и ВНА на компресора, съвременните газови 
турбини разполагат с регулиращи органи, даващи възможност за поддържане на ниски нива 
на емисии на СО и NОx. Байпасните клапани CBPV байпасират горивната камера по въздух 
и по този начин температурата в горивната камера се поддържа сравнително ниска. 
Управлението на дебита на въздух към горивната камера чрез контролерите Т7LBV, BVEC и 
BV2C, въздействащи на изпускателен клапан BV2 създава условия за работа на 
нискоемисионните горелки с минимални нива на емисии. 
 Освен Т7L важни контролери със защитни функции са: MLC – не позволява ел. товар, 
по-голям от максимално допустимия; LLD – детектира бързо хвърляне на товара и 
разтоварва газовия генератор чрез едновременно намаляване на разходите на гориво и 
въздух; FSC – след хвърляне на товар осигурява горивен процес за работа на турбината на 
празен ход. 

Заключение 
Газовите турбини са специфични обекти за управление поради бързата динамика на 

параметрите, вътрешна свързаност между тях и по-малък брой регулиращи въздействия 
спрямо броя на регулируемите параметри. Тази специфика изисква структура на системата 
за регулиране с необходимия брой регулатори (между 15 и 20) и правилно взаимодействие 
между тях. Болшинството от регулаторите имат защитна функция, тъй като ограничават 
важни параметри (температура на газове, мощност, скорост, ускорение и вредни емисии) да 
не надвишат зададени стойности. 

По отношение типа на софтуерните регулатори, практическо приложение имат такива с 
типови закони, последователни коректори и специфични функционални зависимости. 
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Изследване на свойствата на модел на едновалова газова турбина 
 

Александър Григоров 
 

Резюме: В доклада са изследвани статичните и динамични свойства на модел на газова 
турбина, известен като първи модел на Роуен. С MATLAB/SIMULINK реализация на 
модела са получени преходни характеристики само на обекта газова турбина, при 
стъпално входно регулиращо въздействие (разход на гориво) при празен ход и пълен 
товар. Получени са преходни характеристики с участието на трите регулатора за 
управление на турбината при стъпално натоварване от празен ход. Направени са изводи 
относно действието на регулаторите и поведението и качествата на модела. 
 
Ключови думи: газови турбини, моделиране, управление 
 

Performance study of the single-shaft gas turbine model 
 

Alexander Grigorov 
 

Abstract: In the paper are studied the static and dynamic properties of a gas turbine model, known as the  
Rowen-I model. With MATLAB / SIMULINK implementation of the model are obtained step responces only of 
the plant gas turbine with fuel flow step input at idle and full load conditions. Are obtained also step 
responces involving the three controllers in case of load change from idle to full. Conclusions are made 
regaeding the operation of controllers and the behavior and properties of the model. 
 

Въведение 
Моделирането на статиката и динамиката на газовите турбини е от съществено 

значение за изследване на поведението им съвместно със системите за регулиране при 
преходни режими. От 1983 г. до сега са предложени множество модели, които се различават 
по: подход за създаване, използван математически апарат, степен на точност, цел и 
приложимост на модела и т.н. Болшинството от създадените и предложени модели се 
основават на два модела, известни като първи и втори модел на Роуен. Голямата 
популярност на тези модели се дължи на неголямата им сложност, и на възможността да се 
прилагат за газови турбини с различна мощност – от микрогазови до мощни газови турбини.  
 

1. Първи модел на Роуен. 
Този модел е предложен W. I. Rowen през 1983 г. [2] и е предназначен за моделиране на 

мощни едновалови газови турбини. Моделът е показан на фиг. 1 [1]. Той се характеризира 
със следните особености: 

 описанието на най-важните параметри на газовата турбина – температура на 
изходящи газове и въртящ момент на вала на турбината е с алгебрични уравнения – 
съответно f1 и f2; 

 динамиката на горивната уредба и вала на турбината се представя с предавателни 
функци; 

 в модела е включено управлението на турбината чрез три регулатора – за скорост, 
ускорение и температура на изх. газове; 

 всички величини (с изключение на темперарурата на изходящи газове) са в 
безразмерни единици (p.u.) с диапазон 0-1; 

 моделът не включва въздухонаправляващ апарат на компресора; 
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 моделът е приложим в ограничен диапазон по отношение обороти на турбината (95-
107 % от номиналните).  

Фиг. 1 Първи модел на Роуен 
 

2. Моделиране на обекта газова турбина 
2.1 Статични зависимости (алгебрични уравнения) в модела 
В модела има две статични зависимости. Чрез тях се изчисляват двата изходни 

параметъра на едноваловата газова турбина – температура на изходящи газове след 
турбината (Тх) и въртящ момент (М), респ. механическа мощност на вала на турбината. 
Входни параметри за двете статични зависимости са разхода на гориво (Wf) и оборотите на 
ротора (N). За по-широк обхват на приложимост, двата входни параметъра са в безразмерен 
вид в диапазона 0-1. 

Алгебричното уравнение за изчисляване на температурата на изходящи газове (Тх) е: 

Т� � ������ �� � Т��� � ����� ���� � ����� � ��  [°F]      (1) 
в което: 

 Wf е безразмерен разход на гориво; 
 N е безразмерна скорост на ротора на турбината; 
 Тref е зададена температура на изходящи газове при номинални разход на гориво и 

скорост на турбината, [°F]. 

Изчисляването на въртящия момент на ротора на турбината (М) се извършва по 
следната зависимост: 

� � ������ �� � �� ���� � �� ��� � �� ��� � ��   [-]      (2) 
в която стойността 0,23 е безразмерния разход на гориво на „празен ход” на турбината. Тази 
стойност зависи от мощността, конструктивни и режимни параметри на компресора и 
газовата турбина. Напр. за турбини с мощност 172 MWe и 265 MWe разходът на гориво при 
празен ход е съответно 0,24 и 0,16 p.u. [4]. 
 Двете зависимости – за Тх и М, във функция от Wf при параметър N са показани в 
графичен вид съответно на фиг. 2 и фиг. 3. Валидността на функционалните зависимости се 
лимитира от N, и в [1] тя е в интервала за N=0,95-1,07. От фиг. 2 и 3 е видно, че при 
намаляване на N резултатите за Тх и М не са реални. Това е показано на фиг. 2 и 3 с N=0,5. 
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Отклонението спрямо референтните стойности, при N=0,95 и N=1,07 за Тх е съответно +2,9 
% и -4,05 %, а отклонението на М е +2,6% -3,4 %. 
 

Фиг. 2 Функционална зависимост f1 

Фиг. 3 Функционална зависимост f2 
 

2.2 Динамични блокове в модела 
 Изпълнителният механизъм и регулиращият клапан за гориво се представят с 
предавателните функции: 

                 (3) 

                 (4) 
 Изгарянето на горивото в горивната камера и преминаването на газовете през турбината 
до изхода й се представят със закъснителни звена, с предавателните функции: 

                 (5) 

                 (6) 
 Измерването на температурата на газове след турбината (Тх) е с термодвойка със 
защитен щит, които имат предавателни функции: 
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 Компресорът и роторът са представени с предавателните функции: 

Т
                (9) 

Т                  (10) 

 Стойностите на коефициентите в предавателните функции (3)-(10) за модела на Роуен 
са представени в таблица 1 [4]. 
 

Таблица 1: Стойности на коефициенти в модела на газовата турбина 
a b c τF ECR ETD TTR TSH TCD τ1 
[-] [s] [-] [s] [s] [s] [s] [s] [s] [s] 
1 0,05 1 0,4 0,01 0,04 2,5 15 0,2 15,6 

 

2.3 Преходни характеристики на обекта газова турбина  
 Моделът на газовата турбина от фиг. 1, без регулиращите контури, е реализиран в 
MATLAB/SIMULINK за да бъде изследвана динамиката на двата параметъра – Тх и N. 

Единственото входно регулиращо въздействие в модела е разхода на гориво, поради 
което са получени преходни характеристики за Тх и N при стъпално изменение на Wf от 
стойността за празен ход Wfmin=0,23 до 1, в момента t=50 s, т.е.: 

 [-]            (11) 
На фиг. 4 е показана преходната характеристика на оборотите N, без прилагане на 

съпротивителен момент на ротора. Поради липса на товар след t=50 s безразмерните 
обороти нарастват до N=3 и резултатите за температура след турбината, изчислени по 
зависимостта f1 са недостоверни. 

 

 
Фиг. 4 Преходна характеристика на N при липса на товар на турбината 

 
На фиг. 5 са показани преходните характеристики на N и Тх при входно въздействие (11) 

и наличие на товар на турбината Мт=1, след t=50 s. 
Температурата на изходящи газове от турбината при номинален разход на гориво и 

номинални обороти е Тref=510 °С. Поведението на Тх може да се приеме за адекватно – при 
празен ход тя се установява на 210 °С съгласно израз (1), а при номинален товар се 
установява на референтната стойност 510 °С. Поведението на N е също адекватно – 
увеличения въртящ момент в t=50 се уравновесява със съпротивителния и оборотите 
остават практически неизменни. Установената стойност N=1,002 се различава от 
номиналната с 0,002 поради задаване на Wfmin с недостатъчна точност. При Wfmin=0,2293 
установената стойност е точно 1. 
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Фиг. 5 Преходна характеристика на N и Тх с товар на турбината 

 

3. Регулатори в модела 
 Моделът съдържа три регулатора, представени със следните предавателни функции: 

 Регулатор на скоростта (оборотите) на турбината 

                (12) 

 Регулатор на температура на изходящите газове 

                 (13) 

 Регулатор на ускорението на турбината 

                 (14) 

 Коефициентите в изрази (12) и (13) са дадени в таблица 2. 
 

Таблица 2: Стойности на коефициенти в регулаторите 
W X Y Z TT 
[-] [s] [s] [-] [s] 

16.7 0,6 0,05 1/0 450 
 
 Регулаторът на скорост е последователен компенсатор (lead-lag compensator). Със 
стойностите в таблица 2 той е lead compensator, т.е. има свойствата на пропорционално-
диференциален регулатор. Регулаторът на температура (13) е пропорционално-интегрален 
с коефициент Кр=0,0073 [p.u./°F] и времеконстанта на интегриране Ти=3,3 s. Регулаторът на 
ускорение е с интегрален закон. 
 Изходите на трите регулатора преминават през селектор на минимален сигнал, след 
което избраният сигнал се ограничава в интервала [MIN;MAX] = [-0,1;1,5].  

4. Преходни характеристики 
 Чрез SIMULINK модела на газовата турбина и трите регулиращи контура са получени 
преходни характеристики. В интервала 0-50 s турбината е ненатоварена, в момента t=50 s 
турбината се натоварва стъпално на номинална мощност. На фиг. 6, фиг. 7 и фиг. 8 е 
показано изменението на трите регулируеми параметъра на турбината – обороти (N), 
температура на газове след турбината (Тх) и ускорение на ротора (Асс.). На фиг. 6 и фиг. 7 е 
показано и изменението на единственото регулиращо въздействие - безразмерния разход 
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на гориво (Wf). Ускорението на ротора (Асс.) заедно с безразмерните обороти (N) са 
показани на фиг. 8. 
 

 
Фиг. 6 Преходна характеристика на N и Wf 

 

 
Фиг. 7 Преходна характеристика на Tx и Wf 

 

 
Фиг. 8 Преходна характеристика на ускорението и оборотите 

 
Въздействието на трите регулатора върху разхода на гориво е през селектора за 

минимална стойност.  За да се анализира ролята и участието на всеки регулатор в 
преходните процеси, на фиг. 9 са показани изходните сигнали от трите регулатора, както и 
изходният сигнал на селектора за минимална стойност. 
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Фиг. 9 Изходни сигнали на регулаторите и селектора „MIN” 

Изводи и заключение 
 Проведените симулационни изследвания дават възможност да се направят следните 
оценки и изводи за качествата на модела: 

 Определящ динамиката на оборотите по канала на регулиращото въздействие  в 
модела на турбината е инерционния момент на ротора, тъй като останалите звена са 
практически безинерционни; 

 Инерционност в температурата на изходящи газове (фиг. 5) в модела внася нейното 
измерване; 

 Първоначалното установяване на параметрите в модела до състояние на празен ход 
става с участието на трите регулатора в следната последователност: регулатор на 
ускорение, регулатор на температура, скоростен регулатор (фиг. 9); 

 При натоварване на турбината от състояние на празен ход се активира скоростният 
регулатор - изходният му сигнал е бил нула, поради нулево разсъгласуване на входа 
му и закона на регулиране (ПД). Останалите два регулатора изпълняват 
ограничителни функции. 

Основни качества на първия модел на Роуен са неговата несложност и универсалност. 
Усъвършенстването му до втори модел [3] с включване на въздухонаправляващ апарат на 
компресора увеличава функционалността му, но отново не отчита всички външни и 
вътрешни смущения. За синтез на системи с високо качество на управление е необходимо 
да се използват т. нар. детайлни модели, които са с висока сложност, но не са универсални 
дори и за определен тип газови турбини. 
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Параметричен анализ на работата на кондензатор 
 на паротурбинна инсталация 

 
Делян Донев, Иван Геновски 

 
Резюме: В доклада се анализира влиянието на параметрите, характеризиращи 

работата на повърхностния кондензатор на паротурбинните инсталации, върху 
вакуума в него. Предложен е подход на основата на математичен модел за определяне на 
налягането в кондензатора в зависимост от температурата и разхода на охлаждащата 
вода. 
Ключови думи: кондензатор, вакуум, температура на кондензация, ефективност 
 

PARAMETRIC ANALYSIS OF THE STEAM CONDENSER 

Delyan Donev, Ivan Genovski 

Abstract: The current presentation analyses the influence of the parameters that characterize the heat 
transfer process in a steam condenser in regard to vacuum inside it. A solution approach has been 
introduced based on a mathematical model that allows the calculation of the condensing pressure in 
dependence to the temperature and the flow rate of the cooling water  
Keywords: condenser, vacuum, temperature of condensation, efficiency. 

1.Въведение  
Кондензаторът на турбината представлява топлообменник, в който се осъществява 

фазов преход на парата след нейното разширение. Отделената при процеса на кондензация 
топлина се поглъща от охлаждащата вода, след което тя се извежда извън машинната зала 
и се изхвърля в околната среда. Обект на анализ в настоящата публикация е кондензатор от 
повърхностен тип, който е характерен за съвременните ТЕЦ и ЯЕЦ.   

2. Функции на кондензaционаната инсталация 
Кондензационната инсталация изпълнява няколко функции: 
 създаване и поддържане на вакуум;  
 фазов преход на отработената пара, което позволява полученият кондензат да се 

подава чрез помпи през регенеративната система обратно към парогенератора;  
 отстраняване на некондензиралите газове чрез ежекторна инсталация.  

3. Значение на крайното налягане pk  
Крайното налягане на паротурбинния цикъл pk влияе върху ефективността на 

паротурбинната инсталация и нейния термичен к.п.д. Например, повишаването на pk с 1 kPa 
понижава к.п.д. на централата с 1,0-1,5% [1].  Налягането в кондензатора pk е най-важният 
от експлоатационна гледна точка параметър, характеризиращ работата на кондензатора. В 
настоящия доклад са анализирани параметрите на кондензатора, които оказват пряко 
влияние върху вакуума в него.Трябва да се има предвид, че мощността на турбината не 
нараства непрекъснато с понижаване на налягането в кондензатора, само до определена 
стойност наречена гранична pk,гр, след която то дори да продължи да се понижава, не се 
наблюдава по-нататъшно повишение на мощността. 

При понижаване на температурата на кондензация, респективно и понижаване на 
налягането нараства относителният обем на наситената пара, което затруднява нейното 
преминаване през последните турбинни стъпала. Най-силно нарастване на относителния 
обем  на наситената пара се наблюдава при стойности на налягане в кондензатора по-ниски 
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от 0,003 MPa. Ето защо понижаването на pk под тези стойности се смята за 
нецелесъобразно [2]. Прекомерното понижаване на налягането в кондензатора води до 
повишаване на влагосъдържанието на парата и спомага за образуването на водни капки в 
последните стъпала на турбината, нарастване на загубите в нея, активизиране процеса на 
ерозионното износване и намалява техния експлоатационен период [3] 

През неплътностите на вакуумната система в кондензатора прониква въздух от околната 
среда. С повишаването на вакуума неговото количество расте. Газовете влошават процеса 
на кондензация на парата, като резултат температурният напор t  расте, а следователно се 
увеличава и температурата (налягането) на кондензация. Ето защо газовете трябва да 
бъдат непрекъснато отвеждани от кондензатора [4].  

Понякога може температурата на получения кондензат да се окаже по-ниска от 
температурата на кондензация на парата с H Kt t t   . Преохлаждането t  на кондензата 
се дължи на: 

 намаляване на парциалното налягане на парата при нейното движение към мястото 
на засмукване на паровъздушна смес от ежекторната инсталация;  

 загуби на налягане при преминаване на парата през тръбния сноп на кондензатора; 
 топлообмен между стичащия към кондезатосборника кондензат и охлаждащата вода 

в тръбния сноп, особено при ниски температури (през зимните месеци). 
Преохлаждането на кондензата е нежелано явление, защото влошава топлинната 

икономичност на инсталацията и създава условия за нарастване на разтворения кислород 
във водата, което е предпоставка за развитие на корозионен процес в елементите на 
регенеративната система [5, 6]. 
 

4. Параметри, влияещи върху налягането pk в кондензатора 
Парата кондензира при постоянна температура tk. Следователно налягането pk в 

кондензатора може да се определи еднозначно от температурата на насищане на 
кондензиращата пара. 

Температурата на кондензация се определя от: 

 1kt t t t      (1) 

където: 1t  е  температурата на охлаждащата вода на входа на кондензатора, [K];  

2kt t t   - температурен напор  в кондензатора,  [K]; 
'( )

.c .c
k k k

p p

h h ht
m m
 

   -  подгряването на охлаждащата вода, [K];  

  kh -  енталпията на парата в кондензатора, [kJ/kg];  

  
'
kh  - енталпията на кондензата, [kJ/kg];  

  cp - специфичния топлинен капацитет на водата, [kJ/(kg.K)]; 

  
'

2 1

k k

k

h hWm
D h h


 


 - кратността на охлаждане. 

 
Изменението на енталпията  Δhk на парата в кондензатора е в тесни граници, което 

позволява подгряването на охлаждащата вода да се определи с достатъчна точност от 
израза:   

525
 t

m
   (2) 
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Следователно, температурата на кондензация, съответно налягането в кондензатора, 
зависят от следните параметри: 

1t - температура на охлаждащата вода на входа на кондензатора, [K]  
m - кратност на охлаждане [-].  

t - температурен напор, [K] 
 
Температурата на охлаждащата вода t1 следва изменението на температурата на 

околната среда, но и зависи от вида системата за техническо водоснабдяване (отворена 
или затворена). При отворената система водата за охлаждане се взема от определено 
място на водоизточника, подава се към централата и след нейното използване се изхвърля 
на друго място (море или езеро) или по-надолу по течението на  реката. При затворена 
система охлаждащата вода циркулира в контур, а за нейното охлаждане се използват 
охладители, най-често охладителни кули. Затворената система се нуждае от непрекъснато 
попълване на загубите от вода в системата, а отдаването на топлина към атмосферата 
зависи от температурата и относителната влажност на околния въздух, които се изменят в 
широки граници през годината. 

Изследванията на температурния режим на водоизточниците у нас показват, че 
температурата на реките и водоемите се изменя значително през отделните сезони. Тя 
достига своя максимум (26÷28 °С) през юли и август. През есента следва понижение средно 
с 10÷13° С, а през зимата температурата на водата обикновено спада до 4÷6°С.  При 
централи със затворена схема на техническо водоснабдяване температурата на охлаждаща 
вода се изменя в границите 5÷30 оС, при средна годишна стойност 20 оС.  

Кратността на охлаждане m зависи от разхода на пара, който постъпва в кондензатора и 
дебита на охлаждащата вода. Дебитът на охлаждащата вода W, за разлика от нейната 
температура, може да бъде променян, например чрез включване на допълнителни помпи. 
Повишаването на стойностите на m, при постоянно парно натоварване dk на отработената 
пара, понижава температурата на кондензация и увеличава разполагаемия енталпиен пад 
за турбината. От друга страна нараства разходът на електрическата енергия за собствени 
нужди на централата. Ето защо изборът на кратност на охлаждане се извършва на основата 
на икономически анализ. Изследванията [7] показват, че влиянието на кратността на 
охлаждане върху налягането pk е слабо при стойности на m над 80.  

При намаляване разхода на пара в кондензатора Dk при постоянна температура на 
охлаждащата вода, налягането в него също се понижава  [8]. Вакуумът е толкова по-висок, 
колкото е по-малко парното натоварване на кондензатора и по-ниска температурата на 
охлаждащата вода. Изменението на крайното налягане в зависимост от специфичното 
парно натоварване (Dk/Fk) при различни температури на охлаждащата e основната 
експлотационна характеристика на кондензатора.  

Напорът в кондензатора δt зависи от коефициента на топлопреминаване k, 
повърхността Fк и дебита на охлаждащата вода W. Той може да се изрази с уравнението:  

.
. 1
k
p

k F
W c

tt

e

 




  (3) 

При известна повърхност на кондензатора, напорът може да се намали, ако се увеличи 
коефициентът на топлопреминаване k. Изменението на W оказва едновременно пряко и 
косвено (чрез коефициента k) влияние въру δt. При увеличаване на дебита на водата, което 
означава увеличаване на скоростта на водата, се повишава и коефициентът на 
топлопреминаване. При неголеми изменения на дебита, крайният ефект обаче е 
несъществено изменение на δt. 
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Влошаването на топлообмена в кондензатора, поради замърсявания на тръбите и 
наличие на въздух в неговия обем, увеличава температурния напор t . Когато той надвиши 
разчетните стойности, икономичността на турбогенераторната инсталация се влошава  [3]. 
Например, повишаване на t  с 4 оС извън проектните стойности води до нарастване на 
налягането pk с 1 kPa, което понижава термичния к.п.д на инсталацията с 1-1,5%.  

Коефициентът на топлопреминаване k, W/m2K може да определи от полученото по 
експериментален път уравнение на Берман [8]: 

 214
1

0,421,1.4070. 1 35 . .
1000


   

           

x

в
z qk t

d
  (4) 

където:  10,12. . 1 0,15x t  е степенен показател в уравнението; 

  - коефициент, отчитащ замърсяването на тръбите на кондензатора, [-]; 

в - скорост на водата в тръбите, [m/s]; 

1d - вътрешен диаметър на тръбите, [mm]; 

121 1
10 35z

tz       
 

- множител, отчитащ влиянието на броя на ходовете z на 

кондензатора [-];  
q - множител, отчитащ влиянието на парното натоварване на кондензатора [-]. 

Коефициентът на топлопреминаване се влошава при замърсяване на тръбната 
повърхност, както от вътрешната така и от външната страна, наличието на некондензирали 
газове (основно въздух) в обема на кондензатора и понижаване на температурата на 
охлаждащата вода.  

 
5. Изследване на изменението на налягането в кондензатора 
За да се изследва изменението на температурата на кондензация tk, (съответно 

налягането в кондензатора pk), от параметрите, които оказват влияние върху нея е 
необходимо съставянето на математичен модел, който да включва: 

 уравнение на топлинния баланс на кондензатора - фиг.1: 

2 1( ' ) ( )   k k k pQ D h h Wc t t    (5) 

където: kD  е разхода на пара в кондензатора, [kg/s];   
W - разход на охлаждаща вода, [kg/s];  
1t и 2t  - температурата на охлаждащата вода на входа и на изхода на кондензатора 

[oC] 

 
Фигура 1. Топлинен баланс в кондензатора 

 

 
 

 

 

След преработка на (4), може да се 
получи уравнение за определяне на 
топлинната мощност на кондензатора в 
зависимост от разхода на вода, 
коефициента на топлопреминаване k и 
разликата между температурата на 
кондензация tk и температурата на водата 
на входа на кондензатора t1: 

                  

(6) 
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Таблица 1. Резултати от извършените пресмятания 

Дебит на 
охлаждащата 
вода  

W t/h W1=16500 W2=22000 W3=27500 

∆t  оС 13,8 10,4 8,3 

t=4 оС 

δt оС 6,3 7,1 7,5 
∆tср оС 11,9 11,5 11,1 
k W/m2K 1688 1752 1804 
tk оС 24,1 21,4 19,8 
pk kPa 3,0 2,6 2,3 

t=8 оС 

δt оС 5,5 6,1 6,5 
∆tср оС 11,0 10,4 10,0 
k W/m2K 1828 1925 2004 
tk оС 27,3 24,5 22,7 
pk kPa 3,6 3,1 2,8 

t=12 оС 

δt оС 5,0 5,8 5,7 
∆tср оС 10,4 9,8 9,3 
k W/m2K 1931 2062 2170 
tk оС 30,8 27,8 26,0 
pk kPa 4,4 3,8 3,4 

t=16 оС 

δt оС 4,7 5,0 5,2 
∆tср оС 10,1 9,3 8,7 
k W/m2K 2000 2166 2305 
tk оС 34,5 31,4 29,5 
pk kPa 5,5 4,6 4,1 

t=20 оС 

δt оС 4,5 4,8 4,9 
∆tср оС 9,9 9,0 8,4 
k W/m2K 2038 2239 2408 
tk оС 38,3 35,1 33,2 
pk kPa 6,8 5,7 5,1 

t=24 оС 

δt оС 4,5 4,6 4,7 
∆tср оС 9,8 8,8 8,1 
k W/m2K 2047 2281 2480 
tk оС 42,3 39,0 36,9 
pk kPa 8,3 7,0 6,3 

t=28 оС 

δt оС 4,6 4,6 4,5 
∆tср оС 9,9 8,8 8,0 
k W/m2K 2031 2295 2522 
tk оС 46,4 42,9 40,8 
pk kPa 10,3 8,6 7,7 

  

 Уравнение на топлообмена в кондензатора: 

  
. k срQ k F t    (7) 

След изразяване на скоростта на водата 2
1

4
в

в

W
d n


 

  и заместването й в уравнение 

(4) за коефициента на топлопреминаване се получава:  
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Фигура 2. Изменение на средната температурна 
разлика в зависимост от температурата на 
охлаждащата вода 

Фигура 3. Изменение на температурния напор в 
зависимост от температурата на охлаждащата 
вода 

1[0,12 (1 0,15t )]
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Средната температурна разлика се определя от: 

ln 



 

 ср
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  (9) 

С представения модел е извършен параметричен анализ на кондензатора 200-КЦС-5 за 
номиналния му режим на работа, който се характеризира с разход на пара в кондензатора 
433,8 t/h,  налягане в кондензатора 6,3 кPa, охлаждаща повърхност, Fk=13180 m2, разход на 
охлаждаща вода W=27500 m3, температура на охлаждащата вода t1=24 oC.  

Получените резултати от пресмятането са дадени в Таблица 1. 

На фиг. 2, 3, 4 , 5 и 6 са представени графични зависимости за изменението на средната 
температурна разлика ∆tср , температурния напор δt, коефициента на топлопреминаване k, 
температурата на кондензация tk и налягането на кондензация pk в зависимост от 
температурата и три дебита на охлаждащата вода : 
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Изводи 
Основните параметри, които оказват влияние върху налягането в кондензатора са: 

температурата на охлаждащата вода, разходът на охлаждаща вода и разходът на пара в 
кондензатора. 

Температурата на охлаждащата се изменя в широк диапазон и оказва съществено 
влияние върху pk. Температурата на охлаждащата вода зависи от климатичните параметри. 
Следователно, основната възможност при дадено парно натоварване на кондензатора, да 
се влияе върху налягането в кондензатора е изменението на разхода на охлаждащата вода 
(променя се кратността на охлаждане). Изменение на кратността на охлаждане е 
целесъобразно до определени стойности, които могат да бъдат определени като се отчита 
изменението на разхода на електроенергия за собствени нужди на централата. 

През зимните месеци е необходимо дебитът на охлаждащата вода да бъде намален, за 
да се избегне понижаване на налягането на кондензация под 3 kPa, a при високи стойности 
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Фигура 5. Изменение температурата на 
кондензация в зависимост от температурата на 
охлаждащата вода 

Фигура 4. Изменение коефициента на 
топлопреминаване в зависимост от 
температурата на охлаждащата вода 

Фигура 6. Изменение на налягането в кондензатора в зависимост от 
температурата на охлаждащата вода. 
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на температурата на охлаждащата вода е необходимо подаването на изчислителния разход 
на вода през кондензатора с цел поддържане на налягане близко до изчислителното. 
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Възможност за определяне на топлинните загуби  
в опори чрез термовизионна камера 

 
Петър Костов     Чавдар Николов    Койчо Атанасов    Стефан Калчев 

 
Резюме: Разгледана е възможността за определяне на топлинните загуби в опори на 
паропроводи посредством метода на анализ на размерностите и чрез използване на 
термовизионна камера. 

 
Ключови думи: паропровод, топлинни загуби, термовизия, анализ на размерностите. 

 
Possible to determine of the heat losses  
in supports by using a thermal cameras 

 
Petar Kostov    Chavdar Nikolov    Koycho Atanasov    Stefan Kalchev  

 
Abstract: Have been considered is possibility of defining the heat losses in the supports of steampipeline 
using the method of dimensional analysis and by using a thermal camera. 
 
Key worlds: steam pipeline, heat losses, thermovision. 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 

Термовизионните камери в последно време все 
по-често се използват при различни експертни 
оценки в топлотехнически обекти. Много полезно за 
практиката е обстоятелството, че информациите 
получени чрез термокамера фиксира моментното 
състояние на обекта, като отражение на въздейст-
вието от определящите фактори. 

В предишна публикация [1], топлинните загуби 
на промишлен надземен паропровод бяха предста-
вени като сума от загубите в линейните участници и 
характерни негови елементи. Основното предимст-
во при подобен подход на определяне на загубите 
е, че той позволява конкретното им идентифицира-
не и мотивираното вземане на превантивни мерки. 
Член от сумата на загубите в него са тези в статич-
ните опори на паропровода. 

 
ЦЕЛ 

Цел на настоящата работа е да бъде анализиран топлообмена в статичните опори на 
промишлен паропровод, като елемент на общите загуби на топлопровода. 
 
ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ИЗСЛЕДВАНЕ 

Разглежданата конструкция, като самостоятелен детайл е типова и се използва в топ-
лопреносната мрежа на Лукойл - Нефтохим Бургас за паропроводи с диаметри от DN 300 до 
DN 600. На фиг. 1 е представенa схема на такава опора. 

В горния си край тя завършва с цилиндричен сегмент оформен по външния диаметър на 
тръбата. Сегмента на опората е заварен към външната повърхност на тръбопровода. Дол-

1
2
3
4

 
Фиг. 1. Обща схема на опората 

1 – паропровод, 2 – топлинна изола-
ция, 3 – опора, 4 – бетонова основа 
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ния край опира върху бетонова повърхност на носещата конструкция на съоръжението. За 
компенсация на температурните удължения, долния край може да се премества чрез плъз-
гане по контактната повърхност на носещата конструкция. Горния край на опората, който е 
заварен към тръбопровода попада в топлинната изолация на съоръжението. При обичайни 
условия на работа от цилиндричната част на сегмента чрез топлопроводност топлината се 
насочва към долната плъзгаща част от опората. Основно чрез конвекция от околната повър-
хност топлина се отдава на обтичащия опората въздух. Това представляват и загубите на 
топлина от тръбопровода към околната среда. 

По аналогия тази задача може да се сведе до случай на конвективен топлообмен в ог-
раничено ребро охлаждано посредством конвенция. Аналитичния подход в този случай е 
затруднен от невъзможността коректно да бъдат зададени началните и гранични условия. 
По-конкретно затрудненията произтичат от следните причини: 

- наличието на топлоизолация, която обхваща 
цилиндричен сегмент, чрез който опората 
чрез заверка е закрепена към външната по-
върхност на тръбопровода; 

- конфигурацията на опората, състояща се от 
две вертикални и надлъжна хоризонтална 
плоскости; 

- нееднаквите условия на обтичане на образу-
ващите опората плоскости при наличие на 
вятър, който освен това във времето е раз-
лично ориентиран. 

Тези обстоятелства налага определени затруд-
нения преди всичко при определение разпределе-
нието на температурата по топлообменните повър-
хности на опората, както и реалните стойности на 
коефициента на топлопредаване по тях. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА НА АНАЛИЗ НА РАЗМЕРНОСТИТЕ 

За решаване на проблема топлотехническата задача ще бъде анализирана с помощта 
на метода на анализ на размерностите. Опората на тръбопровода е представена схематич-
но на фиг. 2. 

В съответствие с [2] е представена функционална зависимост на определимите и опре-
делящите величини: 
 Q = f(α, λ, δ, F, to, Δt) (1) 
където:  Q – количеството топлина отдадено чрез околната повърхност на опората за еди-

ници време; 
 α - коефициент на топлопредаване от опората към околния въздух; 
 λ - коефициент на топлопроводност на материала на опората; 
 δ - дебелина на опората; 
 F - околна повърхност на опората; 
 to - температура на стената на топлопровода; 
 Δt - температурна разлика между температурите на стената и околния въздух. 

Функционалната зависимост (1) е представена във вид на функция от типа: 
 Q = к . αa . λb . δc . Fd . toe . Δtf (2) 
където к е коефициент на пропорционалност, а f, e, d, c. b и a са степенни показатели на 
различните определящи величини. 

Уравнение (2) е представено със съответните размерности на величините: 

          fеd2b111a1121 ..L..H.T.L..H.T.LT.H    (3) 

 
Фиг. 2. Схема на опората с нанесени 

определящите величини 
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Трябва да се отбележи, че в съответствие с идеите, разгледани в [2], топлината и тем-
пературата са разглеждани като основни величини. От уравнение (3) се получава: 

 
е

o
d

2

b

2 t
t.F.

.
.t.Q 
































   (4) 

и окончателно 

 
е

o
d

2

b

t
t.F.

.c
Q






























  (5) 

Комплексите от величини в уравнение (5) са безразмерни и съдържат основните факто-
ри влияещи върху отведената от опората топлина и имат определен физически смисъл. 
 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

Отношението 


.

 представлява аналог 

(реципрочната стойност ) на критерия на Bi и 
е мяра кондуктивно пренесената в елементи-
те на опората топлина, отнесена към отдаде-
ната чрез конвекция. δ е характерен геомет-
ричен размер и косвено влияе върху разпре-
делението на температурата в елементите на 
опората. Може да се очаква, че при опреде-

лени стойности на 


.

, температурата в дол-

ния край на oпората чувствително ще нама-
лее. 

Отношението 2

F


 представлява обобщена геометрична характеристика на опората с ак-

центирано участие на δ на втора степен. 
 

 
Фиг. 4а. Температурно поле на опората  

(при странично позициониране 
 на термовизионната камера) 
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Фиг. 4б. Изменение на температурата  

на опората по височина. 
(при странично позициониране  

на термовизионната камера) 

Последния член 
t

to


 дава връзка на движещите сили на топлообменния процес и харак-

терната температура на стените на топлопровода to. Последната е функция на състоянието 
на топлоносителя, който за обекта на изследване – топлопроводите на Лукойл - Нефтохим е 
пара. 

 
Фиг. 3. Чертеж на лабораторния модел 
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Последния член от уравнение (5) съдържа определящи температури. От тях to е пряка 
функция на температурата на топлоносителя и при наличие на топлинна изолация е близка 
до нея. 

Температурата на стените от реброто 
зависи от конфигурацията на опората и по-
соката на вятъра. Ценна допълваща инфор-
мация за разпределението на температура-
та може да бъде получена с помощта на 
термовизионна камера при натурни условия 
или при симулации на физически модел. 

На фиг. 3 е показан чертеж на лабора-
торен модел на опора създаден в лаборато-
рията по топлотехника в ИПФ – Сливен, а на 
фиг. 4 и фиг. 5 са представени температур-
ни полета, получени чрез преки термовизи-
онни снимки и изменението на температура-
та в опората. 

Видно е, че температурното поле на 
страната на опората се изменя по височина 
с нарастващ градиент на температурата, 

както е показано на фиг. 4б. Не се наблюдава промяна на температурата в хоризонтално 
направление. Термовизионните снимки отляво и отдясно на опората са идентични. 

 

 
Фиг. 5б. Изменение на температурата на  

опората по височина.  
(при фронтално  позициониране  

на термовизионната камера) 

 
Фиг. 5в. Изменение на температурата на  

опората по широчина.  
(при фронтално позициониране  

на термовизионната камера) 
 
Изменението на температурата при фронтално позициониране на термовизионната ка-

мера е представено фиг. 5б и фиг. 5в. Наблюдаваното температурно поле се изменя както 
във вертикално така и в хоризонтално направление. 

 
ИЗВОДИ 
1. Предложеното критериално уравнение (5) позволява да се търси подходяща конфигурация 
на опорите на паропроводите. Може да се очаква, че при по-големи стойности на критерия на 
Bi, загубата на топлина ще са по-малки. 
2. Степенните показатели могат да се определят чрез измерване на интегралната темпера-
тура на повърхностната на опората чрез термовизионна камера в натурни експерименти при 
различни климатични условия. 
3. Характерен геометричен параметър е дебелината на опората δ. 

 
 

 
Фиг. 5а. Температурно поле на опората  

(при фронтално позициониране  
на термовизионната камера) 
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Evaluation  of  opportunities  for  utilization  of the  energy  potential  of
steam  in  some  installations  of  "Lukoil Neftochim"  Burgas

Chavdar Nikolov

Abstract: Discusses four installations in the oil refinery "Lukoil Neftochim " Burgas. Steam
load is determined and the opportunities for utilization specified. Have been established that  screw
and back pressure steam turbines are equally efficient with a slight predominance of screw
machines with low power and variable loads. Choice of specific design depends on the comparison
of the criteria of economic efficiency of the investment.

Key Words: throttling, energy potential, utilization, micro turbines, screw turbines, back
pressure turbines
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On certain design features  screw turbines

Chavdar Nikolov

Abstract: This paper describes the construction and operating principle of screw type engines.
Made a retrospective of the development of screw turbines. It also describes the choices screw
turbines to be used to power alternators and other industrial units.

Key words: screw rotors, structural gaps, volumetric expansion, long term run between repairs
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About some thermodynamic and technological features screw turbines and
prospects for their use in the industry

Chavdar Nikolov

Abstract: Have been considered some basic thermodynamic and technological features and
characteristics on the screw engines. Analyzed factors that directly influence the cost and
effectiveness. Have been indicated the most promising areas of application of screw turbines.

Key words: screw turbines, volume expansion, two-phase fluid, internal volume ratio, tip
speed, volumetric efficiency, relative internal efficiency
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Предложения за повишаване енергийната ефективност  
на завод за хавлиени изделия „Яна” АД – гр. Панагюрище 

 
В. Камбурова, И. Илиев, В. Рашева, Ст. Ташева 

 
Резюме: Проведено е обследване за енергийна ефективност на завод „Яна” АД, гр. 

Панагюрище. Събрани и обработени са данни за технологичното оборудване  и консума-
цията на енергоносители за периода 2008–2010 г. Констатирани са основните проблеми и 
е предложена енергоспестяваща мярка  „Изграждане на ново водно енергийно стопан-
свто”. Инвестицията е в размер на 1 213 232 лв., очакваните спестявания – 68 6469 лв/год, 
а срока на откупуване е 1,8 години. Емисиите СО2 възлизат на 4 866 тона/год. 

Ключови думи: енергоносители, енергийна ефективност, промишлени системи 
 

Proposals for improving the energy efficiency 
of the factory for towels "Yana" AD - Panagurishte 

 
V. Kambourova I. Iliev, V. Rasheva St. Tasheva 

 
Abstract: An energy audit of the factory "Yana" AD – Panagurishte was done. Data for technological 

equipment and energy consumption for the period 2008-2010 years were collected and analyzed. The main 
problems were identified and energy conservation measure "Construction of a new water energy farms" was 
proposed. Investment amounts to 1 213 232 BGN, the expected savings - 686 469 BGN per year, and 
payback period is 1,8 years. The CO2 emission amount to 4 866 tons per year. 
 

Увод: Страната ни се характеризира с висок енергиен интензитет, който е значително 
по-висок от този на всички страни в ЕС. По данни на АУЕР първична енергийна ефективност 
у нас е с над 75 % под средното ниво в Евросъюза. Все още българската икономика харчи 
почти 2 пъти повече енергия за единица продукт спрямо средното за ЕС. Освен това 
България е една от най-зависимите страни по отношение на вноса на енергийни ресурси в 
Европа – 71,6 % от тези ресурси са внос. 

Целта на работата е да се направи обследване за енергийна ефективност на „Яна” АД 
гр. Панагюрище и да се предложат подходящи икономически обосновани мерки за 
спестяване на енергия. 

Описание на завода: „Яна” АД е един от най-големите български производители на 
хавлиени изделия. Заводската инфраструктура е разположена на две площадки с обща 
площ от 65 декара. Предимството на завода пред местни и чуждестранни контрагенти е 
наличието на модерно оборудване, нови машини и техника, позволяващи бързо реагиране 
на пазара. Произвежданата от продукция е около 3500 т/г. и се реализира предимно за 
външните пазари (88 % за 2010 г). Основни клиенти на дружеството са от Европейския съюз 
- Испания, Германия, Франция. 

Заводът в град Панагюрище се състои от следните цехове и отделения: 
 „Подготвителен” цех с 16 броя преусукващи и дублиращи машини произведени в 

Германия и Швейцария; 
 Цех „Сноване”, оборудван с машини за тъкачни основи и скробвачна машина; 
 Отделение с тъкачни станове оборудвано с жакартови тъкачници (цветни платове); 
 Отделение с настелкови тъкачници за едноцветни платове; 
 Цех „Апретура”, оборудван с 5 машини за багрена продукция, сушила машина и 

стригална машина за плюш; 
 Цех „Конфекция” с два комплекта автомати за шиене на дълго и на късо; 
 Помещения за опаковане; 
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 Складови площи; 
 Пречиствателна станция за вода от собствен водоизточник (утаител 300 м3); 
 Парова централа, в която се поддържат два от шестте котела ПКМ-6.5, като единия 

работи, а другия е в резерв; 
Данни за енергопотреблението: „Яна” АД консумира електрическа енергия, мазут, 

дизелово гориво и вода. Данните за консумацията на енергоносители са предоставени от 
счетоводния отдел на дружеството. Съгласно тези данни средното годишното потребление 
(референтни данни за 2010 г.) на енергоносители е представено в табл. 1. Поради 
спецификата на производството, при стартиране на енергийното стопанство в началото на 
седмицата, съоръженията работят денонощно до края на работната седмица.  

Таблица 1. 
Разходи за енергоносители през 2010 година 

Енергоносители Мерна 
единица 

Натурално 
изражение 

Финансово изражение 
лв./год. 

Електроенергия kWh/год. 7 031 656 653 940 
Мазут тон/год. 1 928 840 000 
Дизелово гориво тон/год. 5 15 000 
Вода (предимно от собствен водоизточник) м3/год. 128 000 1 500 

Електроенергията се осигурява от два трафопоста с четири трансформатора по 1 000 
kVA и се използва основно за технологичните процеси, а разходите за осветление са прене-
брежимо малки. Основните консуматори са системите за отопление, вентилация и климати-
зация, машини в производството, помпи, компресори и осветителни тела в административ-
ните и работните помещения. На фигура 1 е показано разпределението на изразходваната 
електроенергия по консуматори.  

 
 

Фиг. 1. Разпределение на консумацията на електроенергия 

Консумация на еленергия за по години периода 2008 – 2010 г. е представена на фиг. 2 и 
е както следва: за 2008 г. - 5,843 MWh; за 2009 г. - 4,000 MWh и за 2010 г. - 7,032 MWh. 
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Фиг. 2. Консумация на електрическа енергия по години 
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В настоящия анализ за консумацията на енергоносители в акционерното дружество за 
референтни се приемат данните от 2009 и 2010 година. През 2010 г. се забелязва завишена 
консумация на електрическа енергия, която се дължи на инсталирането на нова 
термопомпена система.  

Фиг. 3 показва месечното разпределение на консумираната електрическа енергия за 
периода 2008 – 2010 година. 
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Фиг.3. Консумация на електрическа енергия по месеци 

„Яна” АД е голям консуматор на мазут, който се използва за технологични процеси и за 
отопление през зимата. Чрез изгаряне на мазута се произвежда водна пара с температура 
170 oC и налягане 0,7 МРа. Парата се използва за технологични процеси и подгряване на 
вода. На фиг. 4 е показано разпределението на мазута по основните консуматори. Данните 
сочат, че 95 % от произведената топлинна енергия се използва за подгряване на вода чрез 
топлообменници, като незначително количество от произведената пара се използва 
директно. Затоплената вода се използва за технологични нужди. 15 % от консумацията на 
вода в завода е за котелната централа, а останалите 85 % са за технологични нужди. 

 
Фиг. 4. Разпределение на мазута по консуматори 

Консумацията на мазут за по години за периода 2008 – 2010 г. е представена на фиг. 5, а 
по месеци - на фиг. 6. 

Разходът на мазут нараства през годините до 2010 г., като това се дължи на завишената 
продукция. По предварителни разчети през 2011 г., след инсталирането на новата 
термопомпена система, консумацията на мазут ще бъде около 1 600 т/год.  
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Фиг. 5. Консумация на мазут по години 
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Фиг. 6. Консумация на мазут по месеци 

В настоящия енергиен одит по-подробно е описано потреблението на мазут, пряко 
свързано с внедряването на енергоспестяващата мярка „Изграждане на ново водно 
енергийно стопанство“. 

На фиг. 7 е показано процентното разпределение на мощностите на технологичните 
потребители на пара, произведена от съществуващата котелна инсталация. 

 
Фиг. 7. Разпределение на мощностите на технологичните потребители на топлоенергия  
 
Коефициентът на натоварване на тези консуматори е 0,8, а мощностите им са 

представени в табл. 2. 
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Таблица 2. 
Мощности на технологичните потребители на топлоенергия 

Консуматор Мощност, kW 
Сробвачка 800 
Сушилка 500 

Багрилни апарати 400 
Отопление 300 

Разходът на дизелово гориво, използван за разпалване на мазутния котел, е около 5 
тона на година. Съществуващия котел ПКМ 6.5 се пуска в понеделник и работи до петък или 
събота без прекъсване според нуждите на завода. 

Вода се използва за технологични нужди, като за целта дружеството разполага със 
собствен водоизточник. 

Техническо състояние и експлоатация на инсталираните машини: Тук е разгледано 
състоянието на котелната централа и водното стопанство. При началното пускане на завода в 
експлоатация преди повече от 20 години машините за производство на хавлиени кърпи са 
били много по-енергоемки от съвременните. Котелната централа е съобразена с мощности, 
много над съществуващите, тъй като в последните години „Яна“ АД поетапно подменя 
оборудването си. Може да се каже, че в момента производствените машини са едни от най-
модерните в Европа и консумацията им на топлоенергия е в пъти по-ниска от тази на 
машините, за които е оразмерена котелната централа. В момента в централата има три парни 
котела ПКМ 6.5 (фиг. 8). Един от тях е изведен от експлоатация, един работи, а третия е в 
резерв. Тези котли са с номинално паропроизводство от 6.5 тона пара на час, а реалната 
консумация на съвременните производствени машини в завода е под 2.5 тона на час.  

 

Фиг. 8. Общ вид на парен котел ПКМ 6.5 
От казаното по горе е ясно, че котелът работи в режими на натоварване доста по-ниски 

от номиналните, което води до драстично намаляване на ефективността му. Според 
направените балансови изчисления коефициентът на полезно действие е не повече от 75%.  

Освен занижения коефициент на полезно действие на котела, значителни загуби 
съществуват и за предварително подгряване на мазута, особено през зимата. Друг голям 
недостатък е състоянието на топлопреносната мрежа (Фиг. 9), като изолацията е стара и на 
доста места е разрушена. Направените изчисления показват, че загубите за подгряване на 
мазута и доставяне на парата са около 25 %.  

Енергийния еквивалент на използвания мазут е 61 600 GJ/год, като полезната топлинна 
енергия достигаща до крайните консуматори е 34 560 GJ/год, което отговаря на 2,1 тона 
пара на час с налягане 8 bar и температура 270 оС.  
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Фиг. 9. Състояние на топлопреносната мрежа на територията на завода 
„Яна“ АД разполага със собствен водоизточник, като консумацията в завода е около 500 

м3 на ден. Водата се изпомпва от три кладенеца и след това се транспортира до резервоар, 
като денивелацията е над 80 метра. По разчетни данни консумацията на сондажните помпи 
и главната циркулационна помпа е 75 MWh/год. Помпите са стари и честотно регулиране 
липсва. 

Констатации: Основният проблем на фабриката е преоразмерената котелна централа, 
водеща до значителни загуби на мазут по следните причини: 

 Работа на същестуващия котел ПКМ 6.5 в режими, доста по ниски от номиналните и 
влошаващи коефициента му на полезно действие; 

 Нужда от допълнително подгряване на мазута; 
 Лошо състояние на топлопреносната мрежа. 
Според направените балансови разчети, котела работи с КПД около 75%, а загубите за 

подгряване на мазут и загубите през топлопреносната мрежа са 25%.  
Друг проблем е голямата денивелация между водоизточниците и сондажите, като 

водата се транспортира на височина над 80 метра, където е разположен основния 
резервоар, собственост на „Яна“ АД.  

Предложения за подобряване на енергийната ефективност: Предложената мярка за 
намаляване разходите на енергоносители в предприятеието е „Изграждане на ново водно 
енергийно стопансто”. Мярката предвижда преустройстово на сутерена (фиг. 10) на 
производствената сграда в ново водно енергийно стопанство.  

 
Фиг. 10. Общ изглед на съществуващия сутерен 
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В преустроеното помещението ще бъдат монтирани следните съоръжения: 
 Котел GLOBAL G/150, произведен от италианската фирма Uniconfort, работещ с 

дървесен чипс, оборудван с два економайзера; 
 Утилизатор на топлината на димни газове, доставен от българската фирма Рувекс 

АД, съобразен с температурата и дебита на газовете; 
 Нова филтърна и омекотителна инсталация, котелен резервоар, деаератор и 

захранващи помпи; 
 Резервоари за оборотната вода във фабриката. 
Освен това „Яна“ АД ще закупи следното оборудване за подготовка на дървесния чипс: 
 Два броя трактори TYM T1003; 
 Самосвално ремарке Chioda CD 40; 
 Дробилка Heizohack 6-300-D. 
След монтиране на нови водни резервоари в сутерена на производствената сграда, 

фирмата ще подмени съществуващите сондажни и центробежна помпа с нови, тъй като 
денивелацията между кладенците и новите резервоари ще бъде 35 метра. Новата 
центробежна помпа ще бъде оразмерена за по-малък напор, сътоветно ще е с по-малка 
инсталирана мощност, водеща до намаляване на електропотреблението с над 50%. 

Очакваните ефекти от мярката са: 
 Намаляване на потреблението на електроенергия с 63 MWh/год; 
 Намаляване потреблението на мазут с 1,600 тон/год; 
 Увеличаване на потреблението на дизелово гориво с 3.21 тон/год; 
 Увеличаване на потреблението на дървесен чипс с 11,014 м3/год; 
 Намаляване на експлоатационните разходи с 2,831 EUR/год; 

Очакваните парични спестявания са в размер на 686469 лв/год, а инвестицията за 
новото оборудване е 1 213 232 лв. Срокът на откупуване е 1,8 години.  

Оценката на емисии от парникови газове е направена в съответствие с [3,5] и [1]: 
 Оценка на емисиите на парникови газове вследствие консумацията на 

електроенергия. Емисионният фактор за електрическа енергия за 2011 г. според 
[3,5] е 0,957 tCO2/MWh. „Яна”АД e консумирал 237 MWh електрическа енергия 
предимно за технологични нужди, като изчислените емисии на СО2 възлизат на 227 
t/год.  

 Оценка на емисиите на парникови газове вследствие консумацията на дизелово 
гориво. Консумацията на дизеловото гориво през 2011 година, според текущата 
консумация до сега и прогнозни данни, ще бъде 5 тона. Емисионният фактор е 70.18 
tCO2/TJ, т.е. очакваните емисии на въглероден диоксид са 15 тона/год. 

 Оценка на емисиите на парникови газове вследствие консумацията на мазут. 
Консумацията на мазут през 2011 година, според текущата консумация до сега и 
прогнозни данни, ще бъде 1,600 тона. Емисионният фактор е 78.20 tCO2/TJ, т.е. 
очакваните емисии на въглероден диоксид са 4,624 тона/год. 

Общо емисиите СО2 възлизат на 4866 тона/год. 
Преглед на условията за доставка на енергоносители: За осъществяване на своята 

дейност „Яна” АД използва електрическа енергия, мазут, дизелово гориво и вода.  Консума-
цията на дизеловото гориво е пренебрежимо малка, а водата се добива от собствен 
водоизточник, като фирмата има всички нужни разревения за това.  

Условия за доставка на електрическа енергия: Електроенергията в „Яна” АД се 
доставя от „ЕВН България Електроразпределение” АД, като фирмата е със статут на бизнес 
клиент и цените се определят от ЕВН България и се одобряват от ДКЕВР. 

Условия за доставка на мазут:  Като промишлен консуматор на мазут „Яна” АД има 
сключен договор за доставка с „Лукойл България” на цени, определени от Лукойл. 
Дружеството заплаща изплозваното количество мазут на месечна база. 
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Заключение:  
1 Проведено е обследване за енергийна ефективност [2] и [4] на завод „Яна” АД, гр. 

Панагюрище. Предложена е енергоспестяваща мярка  „Изграждане на ново водно енергийно 
стопансвто”. Мярката предвижда преустройство на сутерена на производствената сграда, 
като в него ще се монтират следните съоръжения: Котел GLOBAL G/150, работещ с 
дървесен чипс, оборудван с два економайзера; Утилизатор на топлината на димни газове; 
Нова филтърна и омекотителна инсталация, котелен резервоар, деаератор и захранващи 
помпи; Резервоари за оборотната вода във фабриката. Ще бъде закупено и оборудване за 
подготовка на дървесния чипс. Ще бъдат подмени съществуващите сондажни и 
центробежна помпа с нови и денивелацията между кладенците и новите резервоари ще 
бъде 35 метра. Новата центробежна помпа е оразмерена за по-малък напор и намалено 
електропотреблението с над 50%. Общата инвестицията е в размер на 1 213 232 лв., 
очакваните спестявания – 686 469 лв/год, а срока на откупуване е 1,8 години. Емисиите СО2 
възлизат на 4866 тона/год. 

2. Съществуват и други възможности за намаляване на разходите за енергия: 
 Саниране на производствените цехове и административна сграда; 
 Замяна на осветлението с енергоспестяващо. 

Въвеждането на горепосочените енергоспестяващи мерки е въпрос на допълнително 
проучване. И двата варианта ще доведат до намаляване на разходите за енергоносители на 
„Яна” АД. 
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КОНСТРУИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН СТЕНД ЗА 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТОПЛИННИ ТРЪБИ 

 
Димитър Киров, Таер Мунис 

 
Резюме: Описани са конструктивните и експлоатационните параметри на 
лабораторен експериментален стенд за изследване на топлинни тръби и 
термосифони. Приложени са чертежи и снимки на стенда. 
 

Ключови думи: термосифон, експеримент 
 
 

DESIGN AND CONSTRUCTION OF EXPERIMENTAL TEST STAND FOR 
EXPERIMENTAL  RESEARCH OF HEAT PIPES 

 
Dimitar Kirov, Thaer Mones 

 
Abstract: Described are the design and operating parameters of the experimental laboratory 
stand testing heat pipes and thermosyphons. Attached are drawings and pictures of the 
test stand. 

 
Въведение 
Целта на тази изследователска работа е създаване на лабораторен експериментален 

стенд за установяване на конструктивни и експлоатационни параметри на съоръжения, 
подходящи за използване в отоплителни, вентилационни, климатични и сушилни системи на 
сгради и промишлени предприятия. Това означава, че изследванията ще бъдат ограничени 
в нискотемпературния сектор 0ºС ÷ 100ºС за конструкцията на термосифон с гравитационно 
движение на течната фаза на топлоносителя. 

 
При тези ограничителни условия сме избрали следните конструктивни характеристики 

на експерименталната постановка: 

1. Термосифон с дължина на тръбата 2100 mm, който ще бъде изследван при 
функциониране под малък ъгъл. Това означава, че движението на течната фаза на 
топлоносителя ще става под действието на гравитационни сили и няма 
необходимост от „фитил”. 

2. Материал на корпуса на термосифона ще бъде избран след експериментално 
изследване на три вида метал: 
- INOX – неръждаема стомана AISI 304; 
- Al – екструдиран алуминий; 
- Cu – тръба от мед с чистота 98%. 

3. Работен флуид: 
При избора на работен флуид в тази работа се базираме на следните ограничителни 

условия: 
• термосифонът ще се използва като краен отоплителен елемент гравитационно 

при температури 0ºС ÷ 90ºС. Следователно, това е нискотемпературен 
термосифон; 
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• работният флуид трябва да има приемлива стойност на повърхностно 
напрежение и висок коефициент на топлопроводност; 

• топлината (температурата) на фазово превръщане да отговаря на 
технологичното предназначение на процеса- в случая подово (или радиаторно) 
отопление; 

• температура на изпарение (кондензация) трябва да се изследва в широк 
диапазон, за да се установи оптималната за случая стойност; 

• работният флуид трябва да бъде екологичен, достъпен и с ниска цена. 
 
Целесъобразно е първоначално да изберем за експериментите следните алтернативни 

работни флуиди –   виж графиката на фиг. 1 [3]. 
 

фиг. 1 
 
 

A. Етанол 95% -  температура на изпарение 78ºС.  
 Диапазон на функциониране 0ºС ÷ 130ºС. 
 
Б. Ацетон -  температура на изпарение 57ºС. 
 Диапазон на функциониране 0ºС ÷ 120ºС. 
 
В. Диетилов етер -  температура на изпарение 34,4ºС.  
  Диапазон на функциониране 0ºС ÷ 120ºС. 
 
Г. Фреон 134А -  температура на изпарение ~ 20ºС.  
 Диапазон на функциониране 0ºС ÷ 130ºС. 
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4. Степен на запълване с работен флуид: 
Експериментите ще се проведат с 4 ÷ 5 степени на запълване, както следва: 
 

а)   10%   б)  30%   д)  50% 
в)   20%   г)   40% 

 

5. Ъгълът на наклона на топлинната тръба ще се променя, както следва: 
 

а) 
5
/1000   б) 

10
/1000   г) 

15
/1000 

 
В резултат на експериментите ще се отчита повърхностната температура на топлинната 

тръба или температурата на загрявания флуид (вода). В резултат ще се изчислява 
пренесеното количество топлина през топлинната тръба. 

 
 
Схема на лабораторния стенд 
 
Конструкцията  на стенда за изпитване на топлинни тръби е показана чрез схема-разрез  

и фотоси, приложени към тази публикация. Елементите на стенда са следните: 
• Топлинен източник - автоматичен електрически котел, марка „Лидер-S12” с 

топлинна мощност 12kW, с електронно управление на температура; 
• Изследователска маса с 3 работни места за термосифони и топлинни тръби. Това 

са 3 вани с елипсовидна форма, съответно с меден, стоманен и алуминиев  
термосифон, разположени в тях по дължина. Ваните дават възможност за 
изпитване на топлинните тръби във водна или въздушна среда. Ваните 
предпазват топлинните тръби от странични въздействия.  Дължината им е       
2100 mm. 

• Свързващи тръбопроводи и колектори – разпределителен и събирателен 
колектор. Свързващите тръбопроводи от котела до температурния блок, 
присъединен към единия край на ваните (служи за загряване на изпарителя на  
топлинната тръба или термосифон) са от полипропилен. 

• Измервателна апаратура - лазерен термометър за отчитане на температурата на 
повърхността на топлинните тръби; прецизен лабораторен термометър за 
отчитане температурата на околната среда във ваните; измервателна мензура за 
определяне количеството работен флуид (етанол) в топлинни тръби; манометри 
за показване на налягането в тръбопроводите. 

 
Измервателни уреди 
 
Експерименталните изследвания на стенда са провеждани със следните измервателни 

уреди: 

 Микропроцесорно управление на електрически генератор на топлина тип 
„ИНТИЕЛ” в комплект с терморегулатор и електронен термометър с дисплей – 
точност 0,1°С. 

 Електронен лазерен дистанционен термометър с точност 0,1°С. 

 Прецизен лабораторен живачен термометър с точност 0,1°С. 

 Електронна везна “Sartorius” с точност 0,1g. 

 Обемна лабораторна мензура с визуална точност 0,1 ml 
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Постановка на експериментален изпитвателен стенд за топлинни тръби 
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СПЕЦИФИКА И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ВИДОВЕТЕ ТОПЛИННИ ТРЪБИ 
 

Димитър Киров,  Таер Мунис 
 
Резюме: Въз основа на хронологичен преглед се разглеждат специфичните 
характеристики и начинът на функциониране на топлинни тръби и термосифони. 
Предлага се базова класификация по параметри. Описват се различни видове 
топлинни тръби и термосифони. Обоснован е изборът на термосифон за нуждите 
на системите за „Отопление, вентилация, климатизация и сушилна техника” 
 

Ключови думи: топлинна тръба, термосифон 
 
 

SPECIFIC AND FUNCTIONING OF SPECIES HEAT PIPES 
 

 Dimitar Kirov,  Thaer Mones 
 

Abstract: Based on chronological review are considered specific characteristics and mode 
of functioning of heat pipes and thermosyphons. Proposed is а basic classification by 
parameters. Described are the different types of heat pipe and thermosyphons. Based is the 
choice of thermosyphon for the needs of the area "Heating, ventilation, air conditioning and 
drying equipment" 

Keywords: heat pipe,  thermosyphon 

Въведение 
Понятието „топлинна тръба” стана популярно 60те години на XX век, но чак през     

1978 год. на Третата международна конференция в Palo Alto – California – САЩ бяха 
докладвани значими научни изследвания, класификация и терминология, резултати от 
експерименти и практическо приложение. От тогава до сега (2014 год.) интересът и 
резултатите в тази област се потвърждават на интервали от 3 години, през които се 
провеждат специализираните конференции. Научно-изследователското развитие на този 
проблем е все още в начална фаза, а масово практическо приложение на „топлинната 
тръба” започна едва след 2000 год. 

 
Поради различни публикувани позиции и различия в схващанията на тема „топлинна 

тръба” тук публикуваме части от проведения от нас литературен обзор и теоретичен анализ 
по темата, който се основава и на нашия 20-годишен опит в това научно направление. 

 
Angier March Perkins, американец по произход, първи провежда редица изследвания 

върху котли, бойлери и други топлинни системи за пренос на топлина с топлинна тръба. 
Работи със значителен успех върху еднофазна топлопреносна система. През 1831 год. 
патентова топлинна тръба, наречена по-късно на негово име – „Тръбата на Перкинс“. За нея 
е характерно, че преносът на топлина се дължи на конвективното движение на монофазен 
„пълнител”. Днес го наричаме топлоносител, който при Perkins е гореща вода (при високо 
налягане и средни температури) или течен метал (при високи температури). 

 
Изследователската дейност на А. М. Perkins продължава и през 1839 год., когато 

патентова поредица термосифони с различна конструкция и приложение. 
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Именно Perkins предлага за първи път разграничение на двете понятия – „топлинна 
тръба” и „термосифон”, въз основа на наличие или липса на „фитил”. 

 
Конструкцията на съвременната топлинна тръба се появява за първи път в патента на 

друг американец - Richard S. Gaugler от фирмата “General Motors Corporation” през 1942 год., 
а реалното приложение на топлинната тръба настъпва  едва двадесет години по-късно, през   
60-те години на ХХ в. За първи път научен интерес към топлинни тръби с работен флуид 
течен метал е проявил George Grover. Такива тръби са подходящи за работа с високо- 
потенциална топлина при термични електрически генератори и отвеждането на  топлината 
от колекторите на тези устройства. Публикацията на Grover през 1964 год. създава интерес 
в научните среди и много бързо специалисти-изследователи обръщат внимание на 
топлинните тръби с работни флуиди  от  течни метали. По тази тема работят изследователи 
като Dunn, Reay и Buse. Правят се опити върху ядрени термични генератори, в които се 
включват метали, вода, амоняк, азот и хелий, като приложението на тези генератори е 
насочено както към наземна, така и към космическа техника. 

И днес основната изследователска и приложна дейност в САЩ е насочена към 
високотемпературни монофазни топлинни тръби, използваеми в ядрени реактори и 
космическа техника. 

 
Едновременно с експерименталните опити с топлинни тръби се разработва и теорията 

за тях. Най-голям принос в това отношение има Cotter, чиито публикации датират от        
1965 год. Интересът към този проблем е толкова голям, че само за около едно десетилетие 
– от 1964 год., когато Grover публикува за първи път – до края на 1976 год. има над 1000 
публикации по този въпрос и се провеждат две международни конференции. 

 
Първата международна конференция по въпросите за топлинни тръби е свързана с 

техните свойства и характеристики. Тя се провежда в Stuttgart през 1973 год. На тази 
конференция за първи път топлинната тръба се предлага като универсално топлопроводно 
устройство. От 1977 год. тези устройства навлизат все по-широко в различни съоръжения и 
като средство за регулиране на температурата. 

 
Много съществена е Третата международна конференция, посветена на проблемите на 

топлинните тръби, организирана в Palo Alto, California през 1978 год. На нея са разгледани 
65 изследвания и за първи път се утвърждава терминът “гравитационни топлинни 
тръби”. Под този термин се разбират устройства, при които изпарителите са разположени 
по-ниско от кондензаторите. Много от тези така наречени “гравитационни топлинни тръби”, 
според конструкцията си и липсата на капилярни сили за връщане на конденза, днес се 
наричат “термосифони”. 

 
Третата международна конференция еднозначно формулира понятията “топлинна 

тръба” и “термосифон”, като по този начин уважава паметта на Perkins. 
 
Сериозен принос към технологията на термосифоните днес имат Индия, Австралия и 

Япония. В съвременния свят са признати постиженията им в промишлеността и най-вече в 
електрониката и акумулирането на енергия. В последните десетилетия практически 
индустриални резултати в термосифоните демонстрират Китай и Южна Корея. 

 
До сега изследванията и практическото приложение на термосифони в ниския 

температурен диапазон за отопление, вентилация и климатизация са незначителни. В 
България има няколко изследвания на термосифони за слънчеви колектори. 
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Настоящата работа изцяло е посветена на лабораторните изследвания и практическото 
приложение на нискотемпературни термосифони в системите за отопление, вентилация, 
климатизация и сушене. 

 
Основни понятия 
Въз основа на литературния обзор и параметричния анализ можем да формулираме и 

обясним следните основни понятия: 

Топлинна тръба – конструкция на линейно устройство, което чрез 
топлопредаване пренася топлина от единия – топъл към другия – студен край на 
тръбата. „Топлинната тръба” по теория съдържа „фитил” – прилепен повърхностно 
към вътрешната страна на тръбата. Чрез използване на капилярните сили във 
фитила се транспортира течната фаза на топлоносителя. Топлинната тръба може да 
функционира в хоризонтално, наклонено или вертикално положение (0º ÷ 180º). 

Термосифон – частен случай на топлинна тръба. Единствената разлика е 
липсата на “фитил”. Използва се гравитационната сила за придвижване на 
топлоносителя. Функционира в хоризонтално, наклонено и вертикално положение   
(0° ÷ 90°) 

На базата на избор на топлинен източник и изискванията на потребителите на 
топлина, топлинните тръби и сифони се категоризират в три температурни 
диапазона: 

 нискотемпературни  0ºС ÷ 100ºС; 
 средно температурни  100ºС ÷ 500ºС; 
 високотемпературни  над 500ºС. 

По начина на функциониране на топлоносителя в обема на термосифона те са: 
  монофазни (вода при високо налягане или течен метал); 
  двуфазни (течна фаза и суха наситена парна фаза); 
  трифазни (течна фаза, мокра пара /адиабатна зона/ и суха наситена 
пара). 

Възможно е термосифонът да работи при три състояния на налягането: под 
налягане, при атмосферно налягане или под вакуум. Налягането в термосифона се 
определя от специфичните параметри на „флуида – топлоносител” и особено от 
температурата му на изпарение. Във всички случаи сифонът е херметично водо- и 
въздухоплътен. 

 
Специфика на двуфазния термосифон 
Двуфазният термосифон е херметически затворена тръба, в която се поставя 

определено количество флуид. Когато в долния край тръбата се нагрява, течността се 
преобразува в пара и се издига нагоре към студения край. При охлаждането парата 
кондензира и под въздействието на гравитационните сили се стича към горещия край. 
Скритата топлина от парообразуването е достатъчно голяма дори при много малка 
температурна разлика между двата края на термосифона. Това свойство помага на подобна 
конструкция да има висока ефективна топлопроводност. 
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Визуално приликите и разликите между топлинните тръби, монофазните и двуфазните 
термосифони може да се види на фиг. 1. 

 
  

аа))  ддввууффааззеенн  ттееррммооссииффоонн;;      бб))  ттррииффааззеенн  ттееррммооссииффоонн  ((ттооппллииннннаа  ттрръъббаа));;      вв))  ттооппллииннннаа  ттрръъббаа  
 

фиг. 1. Топлинна тръба и термосифон 
 
 
 Термосифонът и топлинната тръба имат сходство помежду си по конструктивното си 
оформяне.Устройствата са с цилиндрична форма и основни зони на действие – зона на 
нагряване и зона на охлаждане. Но при необходимост, в зависимост от изискванията, 
топлинната тръба може да притежава още една допълнителна, трета зона, видима на      
фиг. 1, т.н. адиабатна зона с мокра пара, която разделя изпарителя от кондензатора. 

 
Характерна особеност на топлинната тръба е, че кондензът освен с помощта на 

капилярни сили може да се връща чрез центростремителни, осмотични или 
електрохидродинамични сили, а от там се определят и видовете топлинни тръби. Различни 
методи и видове тръби, са описани в таблицата  „Методи за връщане на конденза“. (Табл.1). 

 
 

 Таблица 1 
МЕТОДИ ЗА ВРЪЩАНЕ НА КОНДЕНЗА 

 
 Гравитация  Термосифон 
 Капилярни сили  Класическа топлинна тръба 
 Центростремителни сили  Ротираща топлинна тръба 
 Обемни електростатични сили  Електрохидродинамична топлинна тръба 
 Обемни магнитни сили  Магнитно-хидродинамична топлинна тръба 
 Осмотични сили  Осмотична топлинна тръба 
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Оценка на ефективността на мерките от обследване на  учебен  корпус 3
на Университета по хранителни технологии

Минчо МИНЧЕВ, Георги ВЪЛЧЕВ, Никола КАЛОЯНОВ,
Виолета РАШЕВА, Станислава ТАШЕВА

Резюме: На базата на енергиен одит на учебните сгради на УХТ-Пловдив е реализиран проект за
реновиране на учебните блокове 1, 3 и 4. Събрани и анализирани са данните от фактурите за
отопление на тези сгради за два отоплителни сезона след реализацията на проекта. Анализирани са
резултатите за блок 3, които показват 51,1 до 59,7 % снижение консумацията на енергията за
отопление и спестяване на 58 до 71,4 тона  СО2, изхвърлян в атмосферата средногодишно.

Ключови думи: обследване за енергийна ефективност, резултат от ЕСМ

Results of Energy Audit of Educational Building 3
of the University of Food Technologies

Мincho МINCHEV, Georgi VALTCHEV, Nikola KALOJANOV,
Violeta RASHEVA,  Stanialava TASHEVA

Abstract:  Energy audit of educational buildings1, 3 and 4 of the University of Food Technologies –
Plovdiv is done. А project for renovation of these buildings has been developed and accomplished on this
basis. The data from the invoices for heating of these buildings of UFT throughout two full heating seasons
after the project accomplishment have been collected and analyzed. The results for heating of building 3 of
UFT have been analyzed.  They show 51,1 to 59,7% reducing of energy consumption for heating and 58 to
71,4 tons CO2 emissions savings.

Въведение
Енергийната криза се изразява все по-осезателно в световен мащаб. В същото време

повишеното енергопотребление оказва все по-голямо влияние върху околната среда. В тази
връзка, политиката в световен мащаб цели ограничаване изменението на климата, енергийна
сигурност и конкурентноспособност.  По обобщени данни, 33% от цялото количество енергия,
изразходвана в ЕС се използва в транспорта, 26% - в индустрията и 41% - в сградите.
Основният разход на енергия в сградите е за отопление и охлаждане. Голяма част от
сградния фонд у нас е изграден по стари нормативни разпоредби, което предполага
необосновано големи разходи на енергия за отопление и охлаждане в съпоставка със
съвременните нормативни изисквания. По-голяма част от тази енергия обаче се изразходва
неефективно - поради неудовлетворително термично съпротивление на ограждащите
елементи. С изпитаните на практика методи за повишаване на енергийната ефективност
може да се спести голяма част от тази енергия [1, 4, 5].

От присъединяването си към ЕС през 2007 г. насам, България неизменно заема челно
място сред страните членки в класацията по енергиен интензитет. По данни на Евростат
България е 4.67 пъти по-енергийно интензивна от средната за ЕС.  В същото време
България е бедна на енергийни източници страна, която внася около 72% от енергийните си
ресурси, включително 100% от нефта, газа и ядреното гориво.

Целта на публикацията е на базата на експлоатация в два последователни отоплителни
сезона, представяне на  резултатите от внедрените в учебен корпус 3 на Университета по
хранителни технологии (УХТ) енергоспестяващи мерки (ЕСМ) по проект “Енергийна
ефективност, подобряване на достъпа за хора в неравностойно положение в УХТ и
модернизация на информационното обслужване”, както и разпространението на добрите
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практики. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ОП “Регионално развитие”,
съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Материали и методи
Сградата на учебен корпус, блок 3 е въведена в експлоатация  през 1977 г.

Топлоснабдяването е централизирано – от ТЕЦ «Пловдив».
Блок 3 сe състои от 2 тела - монолитно и сглобяемо, с топла връзка помежду им. Общата

им застроена площ е 2130 м2, а отопляемата площ - 5580 м2. Монолитното тяло е
продължение на учебен корпус № 1 и има три етажа с външни стени от решетъчни тухли и
сутерен. Сутеренът е отопляван с бетонни стени от външна страна, тип бочарда и под върху
земя тип мозайка. Покривната конструкция е студен покрив с вентилируемо въздушно
пространство. Сглобяемото тяло се  състои от отопляем сутерен и два етажа. Стените са от
решетъчни тухли. Покривът е стоманобетонна плоча с няколко слоя хидроизолация.
Дограмата беше дървена, двукатна слепена в сглобяемото тяло и със сдвоени крила в
монолитното тяло, имаше и витрини с единично стъкло. Състоянието на дограмата не беше
добро, имаше счупени стъкла на двойното остъкляване и със значителна инфилтрация.
Отоплителната инсталация е двутръбна, лъчева с долно разпределение и принудителна
циркулация. Хоризонталната тръбна мрежа е добре изолирана. Вертикалните щрангове не
са топлоизолирани, но са в добро състояние. Съществува проблем в крайните точки с
обезвъздушаването и с хидравличното балансиране. Отоплителните тела са глидерни
чугунени, без термостатни вентили. Загубите в разпределителната мрежа са оценени на 6,1
%. Няма изградени инсталации за БГВ и вентилация. В катедра «Хранене и туризъм» има 1
ел. бойлер с обем 100 l и 1 локална смукателна вентилация. На фиг.1 е представен план на
сградите на Блок 3, а на фиг.2 е показана фасадата на Блок 3 преди и след реновирането.

В резултат на обследването бяха предвидени, а при реализацията на проекта  и
изпълнени следните ЕСМ [2,3,6]:

1.Топлинно изолиране на външните стени на сглобяемото тяло – външно със 7 см
фибран.

2.Подмяна на дограмата – старата дограма е сменена с алуминиева с прекъснат
термомост и двоен стъклопакет, като едното е нискоемисионно “к” стъкло.

3.Топлинно изолиране на покрива с 10 см минерална вата – на монолитното тяло над
таванската плача в подпокривното пространство. Покривът на сглобяемото тяло е
топлоизолиран външно, като са нанесени топлоизолационен слой, изравнителна замазка и
хидроизолационен слой.

Методиката на анализа се основава на обработка на месечните разходи на енергия за
отопление и сравняване на разходите за отделните отоплителни сезони (години) след
приравняването им към база климатични данни за климатична зона 6.

Фиг. 1. План на сградата
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Резултати и обсъждане
В таблица 1 са представени данните за месечните разходи на енергия за отопление на входа

на  абонатните станциии, захранващи учебни корпуси 1, 2 и 3. Представените данни
представлават енергопотреблението през 3 години (2009 – 2012) преди внедряване на
енергоспестяващи мерки (ЕСМ) по проект “Енергийна ефективност, подобряване на достъпа
за хора в неравностойно положение в УХТ и модернизация на информационното
обслужване” и 2 отоплителни сезона (2012/13 и 2013/14) след въвеждането им.

Таблица 1
Фактуриран разход на енергия за отопление на учебни корпуси 1, 2 и 3.

Месец
Година І ІІ ІІІ IV X ХІ ХІІ

Общо за
годината

МWh 210,25 159,88
2014 лв. 18158 13808

МWh 278,2 214,96 153,9 31,13 - 75,32 157,83 911,34
2013 лв. 25335 19576 14015 2695,6 - 5976,4 13631 81229

МWh - 75,56 191,58
2012 лв. - 7313,6 18543

МWh 276,95 337,83 247,11 -
2011 лв. 27491 33657 24619 -

МWh 246,05 393,81 209,18 - - - 210,98 1060
2010 лв. 21965 35155 18585 - - - 22174 97879

МWh 207,67 266,69 241,89 - - 142,64 238,33 1097,2
2009 лв. 21855 28201 25474 - - 12033 20161 108440

Таблица 2
Разход на енергия за отопление на Блок 3 на УХТ в натурално и финансово изражение.

І ІІ ІІІ IV X ХІ ХІІ
Общо за
годинат

а

МWh 43,1 32,8
2014

лв. 3722,4 2830,1
МWh 57 44,06 31,5 6,4 - 15,4 32,4 186,76

2013
лв. 5193,7 4013 2873,1 552,6 - 1225,2 3407,7 8652,4

МWh - 15,9 40,2 -
2012

лв. - 1499,3 3801,4 -
МWh 75,6 92,2 67,5 -

2011
лв. 7505,1 9188,3 6721,1 -

МWh 67,2 107,5 57,1 - - 57,6 57,6 347
2010

лв. 5996,4 9597,3 5073,7 - - 6053,4 6053,4 32774
МWh 56,7 72,8 66 - - 38,9 65,1 299,5

2009
лв. 5966,3 7698,9 6954,3 - - 3285,1 5504 29409

Абонатните станции на блок 1, 2 и 3 се намират в общо помещение под аула «Милен
Бешков» и потреблението на енергия се отчита от общ топломер за трите абонатни станции.

 В таблици  2 и 3  са представени данните за месечните разходи на енергия за отопление на
Блок 3. Месечните разходи на енергия за отопление са получени на базата на



230 Научна конференция на ЕМФ 2014

предположението, че разхода на енергия за отопление е пропорционален на инсталираната
мощност на абонатните станции съответно за 1ви, 2ри и 3ти блок.

Фиг. 2. Блок 3 преди и след реализацията на проекта

Таблица 3
Разход на енергия за отопление на Блок 3 по години.

Разход на енергия за отопление 2009-2014 г.,  [MWh]
Месец 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 56,7 67,2 75,6 57 43,1
2 72,8 107,5 92,2 44,06 32,8
3 66 57,1 67,5 31,5
4 6,4

10
11 38,9 57,6 15,9 15,4
12 65,1 57,6 40,2 32,4

В таблица 4 са представени данните за средномесечните температури на околната среда и
извадка от климатичните данни за външна температура на зона 6, зоната в коята е разположен
Университета по хранителни технологии - Пловдив.

        Таблица 4
Средномесечните температури на околната среда

и извадка от климатичните данни за външна температура на зона 6.
Външна средномесечна температура, qe

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Zona 6
1 0 0 1 -1 2 3 0,2
2 3 3 3 -3 4 6 1,8
3 7 7 6 8 7 10 6,9
4 11 12 11 14 14 12 12,4

10 14 11 12 16 13 12,8
11 9 12 4 9 9 7,4
12 4 2 2 1 2 1,9
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За сравняване на разхода на енергия за отопление е необходима единна база. За тази
цел е проведено преизчисляване към  редуцирани месечни разходи на енергия за
отопление, при условие, че климатичните условия са еквивалентни на тези от зона 6 и
отоплителните инсталации работят пропорционално. В тази връзка са изчислени
денградусите за разглежданите месеци от съответната година и съответстващите
денградуси по климатичната зона. Редуцираният месечен разход на енергия за отопление
през 2009 г. е представен в табл.5, за 2010 г. в табл.6 и за 2013 г. в табл.7. Данните са
непълни за 2011 и 2012 години поради това, че през този период са реализирани
енергоспестяващите мерки по проекта.

       Таблица 5
Редуциран  месечен разход на енергия за отопление през 2009 г.

2009
Месец QОТ qe Z DD DDzona QОТ,R

MWh 0C MWh
1 56,7 0 15 285 582,8 115,9
2 72,8 3 28 448 481,6 78,3
3 66 7 31 372 375,1 66,6
4

11 38,9 9 30 300 348 45,1
12 65,1 4 31 465 530,1 74,2

Годишен 299,5  1870 2317,6 380,1

      Таблица 6
Редуциран  месечен разход на енергия за отопление през 2010 г.

2010
Месец QОТ qe Z DD DDzona QОТ,R

MWh 0C MWh
1 67,2 0 16 304 582,8 128,8
2 107,5 3 28 448 481,6 115,6
3 57,1 7 31 372 375,1 57,6
4

11 57,6 12 30 210 348 95,5
12 57,6 2 31 527 530,1 57,9

Годишен 347  1861 2317,6 455,4

       Таблица 7
Редуциран  месечен разход на енергия за отопление през 2013 г.

2013
Месец QОТ qe Z DD DDzona QОТ,R

MWh 0C MWh
1 57 2 31 527 582,8 63,0
2 44,06 4 28 420 481,6 50,5
3 31,5 7 31 372 375,1 31,8
4 6,4 14 30 150 198 8,4

11 15,4 9 30 300 348 17,9
12 32,4 2 31 527 530,1 32,6

Годишен 186,76  2296 2515,6 204,2
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Обобщените резултати за редуциран годишен разход на енергия за отопление през
2009, 2010 и 2013 г. са представени в табл.8. Редуцираният средногодишен разход на
енергия за отопление за двете (2009 и 2010) години е 417,7 MWh/г., а за 2013 година
съответно 204,2 MWh/г., което означава, че средногодишната икономия възлиза на 213,5
MWh/г. или 51,1 %. Това означава, че през 2013 г. са спестени 58 тона вредни емисии от
СО2, изхвърляни в атмосферата спрямо средното количество на емисии СО2 за 2009  г.  и
2010 г.  Средногодишната печалба на енергия за отопление за спрямо 2009 г. възлиза на
46,3 %, а спрямо 2010 г. съответно на 55,2 %.

          Таблица 8
Сравнителен анализ на резултатите от въвеждане на ЕСМ на годишна база.

2009 2010 2013 Икономия Печалба,  [%]
MWh MWh MWh MWh 2009/13 2010/13
380,1 455,4 46,3 55,2

417,7 204,2 213,5 51,1
Редукция на СО2, тона/г. 58,01

Представеният анализ на реализираният ефект от прилагането на ЕСМ в блок 3 на УХТ
е базиран на едногодишен (2013 г.) разход на енергия след въвеждане на мерките.

Данните за енергопотребление позволяват да се анализират резултатите от въвеждане
на мерките и на базата на 2 отоплителни сазона, съответно 2012-13 и 2013-14. Резултатите
от този анализ са представени в табл.9 и графично на фиг. 3 а и б.

        Таблица 9
Сравнителен анализ на резултатите от въвеждане на ЕСМ на база отоплителни сезони.

QОТ, [MWh] Средно
Месец 2009-10 2010-11 2012-13 2013-14 2012-14

11 45,2 95,4 18,40 17,86
12 74,2 57,9 38,20 32,59
1 128,8 144 63,04 50,64
2 115,6 99,1 50,52 43,40
3 57,6 62,8 31,76 -
4 - - 8,45 -

421,4 459,2 210,4 144,5 177,4
Средно 440,3

Икономия, MWh 229,9 295,8 262,9
Печалба, [%] 52,2 67,2 59,7
СО2, тона/г. 62,5 80,4 71,4

Сравнителният анализ на резултатите от потребление на енергия за отопление в учебен
корпус 3 на УХТ, представен в табл. 9 показва значителна разлика в енергопотреблението
през отоплителния сезон 2013-2014 г. Средният разход на енергия за отопление за двата
отоплителни сезона е 177,4 МWh/година, средната печалба на енергия е 262,9 МWh/година
или 59,7 % икономии, а спестените емисии СО2 възлизат на 71,4 тона средногодишно.

В процеса на обследване за енергийна ефективност и моделиране на учебен корпус 3
на УХТ са получени следните модели:

² базов  модел на сграда 3 на УХТ – при експлоатационен режим, съответстващ на
нормативните изисквания, е установен годишен разход на енергия за отопление
595, 2 МWh/година;

² модел с прилагане на ЕСМ, с годишен разход съответно 211,5 МWh/година;
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² от обследването за  енергийна ефективност на блок 3 е установен потенциал за
намаляване на действително необходимите разходи на енергия с 64,5 %, което
се равнява на 383716 kWh/година и с екологичен еквивалент 183,1 тона спестени
емисии СО2.
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Фиг.3. Разпределение на разхода на енергия за отопление на бл.3 на УХТ

а) сравнение по години; б) сравнение по отоплителни сезони.

Фиг.4. Бюджет „Разход на енергия” от модела на блок 3 на УХТ

При изпълнението на проекта са реализирани ЕСМ, съответстващи на заложените в
доклада от обследването. От обработените резултати по фактурирани разходи на енергия
за отопление през периода с въведени ЕСМ е установено:

² Годишният разход на енергия за отопление през 2013 г. е 204 МWh/година, за
отоплителния сезон 2012-13 е 210,4 МWh/година. Разходът на енергия за
отоплителния сезон 2013-14 се отличава в значителна степен. Една от причините
е «по-меката» зима. Същественото в случая е, че годишния разход на енергия за
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отопление е в рамките на очаквания, получен при моделирането на сградата и
посочен в доклада за енергийно обследване – 211,5 МWh/година.

² Разликата в количеството на спестената енергия за отопление, в процента на
спестяванията и в спестените количества СО2 между моделното обследване и
реализираните показатели при експлоатацията се дължи основно на различната
база за сравняване.

Заключение
1.УХТ-Пловдив разработи, спечели и реализира проект “Енергийна ефективност,

подобряване на достъпа за хора в неравно-стойно положение в Университет по
храни-телни технологии – Пловдив и модернизация на информационното
обслужване”, като внедри предписаните енергоспестяващи мерки.

2.В резултат на изпълнените по проекта ЕСМ в трети учебене блок на УХТ е намален
реално разхода на топлоенергия спрямо средногодишния разход за 2009 и 2010 години с
51,1 до 59,7%, а спестените емисии СО2, изхвърлян в атмосферата са 58 до 71,4 тона
средногодишно.
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Предимства и недостатъци при топлинна изолация на сгради с различно 
предназначение 

 
Константин Шушулов, Георги Томов 

 

Резюме: Стремежът към намаление на топлинните загуби в сградния фонд, което е 
предимство за икономия на топлина често води до нарушение на вътрешния 
микроклимат и създаване на нездравословни условия за  живот. Това изисква промяна на 
референтните стойности на коефициентите на топлопреминаване на ограждащите 
конструкции в сравнение с Наредба 7 за икономия на енергия в сгради [1]. 

Ключови думи: енергия, икономия, конструкция 

Advantages and disadvantages of thermal insulation of buildings with different 
functions 

Konstantin Shushulov, Georgi Tomov 
 

Abstract: Aiming for a reduction in heat loss in buildings, which is an advantage to save heat often leads to 
breach of the microclimate and create unhealthy living conditions. This requires changing the reference 
values of heat transfer coefficients of the surrounding structures compared with Regulation 7 for energy 
saving in buildings [1]. 

 
Увод: 

Анализът на икономията на енергия чрез топлинна изолация на сгради се основава на 
три важни стълба: 

- зимен – летен режим; 
- конденз в конструкцията на сградата; 
- вътрешен микроклимат. 

Известно е [1], че референтните стойности на коефициентите на топлопреминаване на 
ограждащите конструкции са: 

- външни стени при температура в помещението над 15 °C - U = 0,35 W/m2K; 
- покриви граничещи с външен въздух - U = 0,28 W/m2K. 

В настоящето изследване е разгледана сграда на четири етажа с различно 
предназначение и начин на обитаване  (фиг.1): 

-    жилищна; 
-    офисна. 

Стените на двете сгради са от тухлена зидария с вътрешна и външна мазилка. За 
постигането на референтния коефициент на топлопреминаване при саниране ще бъде 
положена топлинна изолация от 7 cm EPS. Покривът е терасовиден, изграден от 
стоманобетонова конструкция с студоустойчив гранит. На покрива е положена топлинна 
изолация от 10 cm XPS (за достигане на еферентната стойност - U = 0,28 W/m2K). 
Прозорците, които са  двойни  дървени с коефициент на топлопреминаване U = 2,44 W/m2K 
ще бъдат подменени с PVC профил.  Отоплението е от абонатна станция.  

Моделирането и симулирането на жилищната и офис сгради е извършено в средата 
ESP-r [2].  
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Фиг.1. Модел на сградата в средата ESP-r 

 
 
Получени резултати от симулацията:  
А. Жилищна сграда 
В табл.1 са представени резултатите за необходимата енергия при зимен и летен 

режим. 
          Таблица 1 

Потребена енергия за жилищна сграда 

Офисна сграда 
Зимен режим 

kWh 

Летен режим 

kWh 

Без мерки по ограждащите конструкции 71 887,60 22 301,04 

С мерки по ограждащите конструкции 35 163,2 29 759,00 

Процентно намаление/увеличение -51,0% +25,0% 

 
От таблицата се вижда, че енергията след въвеждане на мерки по саниране на 

ограждащите конструкции е: 
- при подгряване  - икономия 36 724,4 kWh; 
- при охлаждане – разход 7 457,96 kWh. 

Разпределението на температурата без мерки по ограждащите конструкции през лятото 
(период 24.04 до 14.10.) е показано на фиг.2. Очевидно е, че когато температурата в 
помещението е по-голяма от 25 °С е необходимо да се използва охлаждане, което обхваща 
около 57 % от времето на обследвания период.  

След изпълнение на мерките по изолация на ограждащите повърхнини картината се 
променя значително (фиг.3) и само 18,32 % е времето, при което не е необходимо 
охлаждане.   
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Фиг.2. Ход на температурата през периода 24.04.14.10 без мерки по ограждащата 

конструкция 

        

 

Фиг.3. Ход на температурата през периода 24.04.14.10 след мерки по ограждащата 
конструкция 

Б. Офисна сграда 
Резултатите за необходимата енергия при офисна сграда са представени в табл.2. 

Таблица 2 
Потребена енергия за офисна сграда 

Офисна сграда 
Зимен режим 

kWh 

Летен режим 

kWh 

Без мерки по ограждащите конструкции 41119,81 36547,43 

С мерки по ограждащите конструкции 19381,1 75494,45 

Процентно намаление/увеличение -53,00% +52,00% 

Около 8000 kWh е необходима енергия за охлаждане през отоплителния сезон за 
постигане на топлинния комфорт. 

Офисна сграда с мерки по ограждащата конструкция – летен режим 
Резултатите от симулирането са показани на фиг.4. Когато температурата в 

помещението е по-висока от 25 °С охлаждане не е необходимо само 6,7 % от времето на 
изследване. 
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Фиг.4. Ход на температурата през периода 24.04.14.10 след мерки по ограждащата 

конструкция 
 

Офисна сграда без мерки по ограждащата конструкция – летен режим (фиг.5) 
В 31,38 % от времето не е необходимо охлаждане. 

 
Фиг.5. Ход на температурата през периода 24.04.14.10 без мерки по ограждащата 

конструкция 
Получените резултати от симулацията на микроклимата в помещенията на жилищна 

сграда и офис сграда показва, че с въвеждането на изолационни мерки през отоплителния 
сезон се постига топлинен комфорт при относително приемливи разходи за енергия. През 
периода на охлаждане разходите на енергия се увеличават.  

 
Симулация на помещенията от последния етаж и конфликт 
Според [3- справочник I] през зимния сезон водните пари преминават от отопляваните 

помещения към атмосферата. Ако по пътя си те срещнат слой с по-ниска температура от 
тази на оросяване се получава кондензация, която води до влошаване на 
топлоизолационните свойства  на материалите и появата на нежелани мухъл и плесен. 

Тук е необходимо да се направи уговорката, че симулацията се отнася при: 
- некачествено полагане на топлинната изолация (фуги, процепи и нарушена 

цялост); 
- при дограма без инфилтрация и липса на вентилация; 
- прекъсване на режима на работа на инсталациите през почивните дни 

(характерно за офис-сградите). 
При тези налични условия със сигурност се появява конденз по всички повърхности на 

последния етаж и съответно влошаване на микроклимата в помещенията. Когато стените с 
появил се конденз са с близко разположено вътрешно от оборудване (библиотеки, шкафове 
и др.) кондензът бързо преминава в мухъл, който е вреден за обитателите и води до редица 
здравословни  проблеми. 
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Часовете на опасност от получаване на конденз по повърхност на отопляемо 
помещение често достигат ≈ 50% през отоплителния период. Премахването на това явление 
е възможно чрез изграждането на вентилационна система, която работи непрекъснато, но 
увеличава разходите за енергия при зимен режим с около 30%. 

Точката на оросяване се достига в два случая: 
- когато външно сградата не е изолирана; 
- некачествено изпълнена топлоизолация.     

 
Заключение:  

Очевидно, че при сгради, които се отопляват и охлаждат не е необходимо да са толкова 
строги нормите за коефициента на топлопреминаване през ограждащите конструкции за 
сметка на намалени инвестиции и вредни емисии в околната среда. Ето защо е необходимо 
да се намери един разумен баланс между минимално допустими коефициенти на 
топлопреминаване през ограждащите конструкции за различните типове по предназначение 
сгради, така че разходите на енергия през летен режим (изцяло базирани на консумация на 
електричество за охлаждане, водещи до пикови натоварвания на мрежата) да не се 
увеличават драстично. 

При външни температури под – 7 °С и влажност над 90 % е необходимо използването на 
по-ниски коефициенти топлопреминаване. При влажност под 80% в помещенията и при най-
ниската изчислителна температура  за условията на България не е необходимо да се 
прибягва до коефициент на топлопреминаване за външни стени U = 0,35 W/m2K и за покриви 
U = 0,28 W/m2K. 

Според наши изследвания, изграждането на вентилационни инсталации с цел избягване 
на образуване на конденз са добро техническо решение на проблема, но за съжаление води 
до увеличение на капиталните вложения и разходите за енергия с около 30 %. 
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Изследване на ефективността на оребрен термосифонен водонагревател 
при различни режими на работа на парогенератор ПКГ-4 

 

Милен Венев, Илия Илиев, Веселка Камбурова, Ангел Терзиев, Стефан Лазаров 

 

В настоящия труд е представен оребрен водонагревател с топлинни тръби от 
термосифонен тип за парогенератор тип ПКГ-4. Проведени са изпитания за определяне 
на мощността и ефективността на водонагревателя при различни режими на работа на 
парогенератора. Оценено е нарастването на ефективността на инсталацията 
вследствие допълнителна утилизация на отпадъчна топлина чрез използване на изнесен 
водоподгревател с топлинни тръби. 

Ключови думи: Топлинна тръба, Термосифон, Оребрени тръби, Водонагревател, 
Парогенератор 

 

Investigation on the efficiency of ribbed thermosyphon water heater in different modes of steam 
generator SFC-4 

Milen Venev, Iliya Iliev, Veselka Kambourova, Angel Terziev, Stefan Lazarov 

 

Ribbed water heater with heat pipe thermosyphon type working with steam generator type 
SFC-4 is presented in the paper. Series of experiments were made to determine the power and 
efficiency of the heater at different modes of operation of the steam generator. Increasing the 
efficiency of the installation as a result of additional waste heat utilization by the use of remote 
water heaters with heat pipes were estimated. 

1. Увод 

Въпросът, свързан с утилизация на отпадната топлина на димните газове, става 
особено актуален в светлината на постоянно нарастващите цени на горивата и енергията. 
За намаляване на загубите с изходящите газове на парни и водогрейни котли се използват 
водонагреватели, в които се нагрява питателната вода. Един от възможните начини за 
техническо решение на такъв водонагревател е топлообменник с термосифони. Отчитайки 
факта, че интензивността на топлопредаване от димните газове към нагревната повърхност 
е ниска за повишаване на топлообменната повърхност  в областта на димните газове 
тръбите на термосифоните са напречно оребрени от външната страна. 

В настоящата разработка е представен експериментален топлообменник 
(водонагревател) с оребрени метални тръби  за утилизация на топлина при изгаряне на 
природен газ/метан. Съоръжението е монтирано на изхода по димни газове на съществуващ 
парогенератор №2 от типа ПКГ-4 с топлинна мощност 2,88 MW, в котелен цех, намиращ се в 
гр. Сливен, собственост на „Вини” АД. Проведени са множество експерименти при различна 
степен на натоварване на парогенератора с цел определяне на ефективността на 
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водонагревателя. Направени са изводи за подобряване на конструкцията, както и избор на 
работен режим, при който работата на водонагревателя осигурява най-висок прираст на 
коефициента на полезно действие на инсталацията. Изводите ще послужат за проектиране 
на нов усъвършенстван изнесен водонагревател с оребрени топлинни тръби за 
съществуващ парогенератор №1 от същия тип и със същата топлинна мощност. 

2. Формулировка на проблема 
2.1.Описание на опитната установка 

Съществуващият парогенератор №2 от типа ПКГ-4 е предназначен за производство на 
суха наситена пара с работно налягане (от 5 до 9 bar, в зависимост от режима на работа на 
котела), температура от 150 до 215°С и паропроизводство (1.4÷3.25) t/h. Температурата на 
подхранващата вода преди да бъде монтиран топлообменника е 15°С. Парогенераторът 
работи с коефициент на излишък на въздуха α≤1,15. Топлообменникът подгрява вода, 
постъпваща от резервоара с химически очистена вода, при което температурата на 
постъпващата в топлообменника вода беше 25÷280С, а на изхода 35÷500С. Монтираният 
експериментален водонагревател с оребрени топлинни тръби (ВН-ОТТ) не влиза в контура 
под високо налягане на парогенератора. Разположението му е изцяло съобразено с 
разполагаемото пространство в котелното помещение. Схема на свързването на 
водоподгревателя с топлинни тръби по воден и газов тракт е показана на фигура 1. 

 

Фигура 1:Технологична схема на свързване на изнесен водонагревател с оребрени 
топлинни тръби 
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Димните газове напускат парогенератора с температури в диапазона 150°С÷215°С. Те 
постъпват в топлообменника, където отдават част от топлината си на химически очистената 
вода (ХОВ). Живото сечение на водонагревателя е съобразено с желаните скорости на 
флуида за оптимален топлообмен. Хидравличните съпротивления са с ниски стойности и не 
влияят на работата на димосмукателния вентилатор и комина. Циркулацията на ХОВ през 
топлообменника се осъществява посредством циркулационна помпа с честотно управление. 
Разходът на ХОВ може да се регулира в широк диапазон, което благоприятства 
провеждането на изпитания в различни работни режими. Водонагревателят представлява 
топлообменник изнесен тип, състоящ се от три секции. Първа и втора секция са еднотипни, 
изработени от два реда по 18 броя коридорно разположени термосифонни оребрени тръби. 
Изпарителната зона е разположена в среда на димни газове, където тръбите са оребрени с 
алуминиеви ламели с цел интензифициране на топлообмена. Зоната за кондензация е 
разположена във водна среда, като тръбите на термосифона са гладки без оребряване. 
Циркулацията на водата около топлинните тръби в зоната за кондензация е реализирана на 
два хода.  

Трета секция на водоподгревателя е изработена от 36 броя оребрени термосифонни 
тръби, разположени шахматно в три реда. Подвързването по вода е направено с 
възможност по време на експериментите да бъдат реализирани различни схеми на 
свързване с цел да се изследват възможно най-много работни режими. Общ вид на 
опитната установка с топлинни тръби е показан на фигура 2.  

 

Фигура 2: Общ вид на оребрен водонагревател с топлинни тръби 

 Снимка на работещото съоръжение без топлоизолация е показана на фигура 3. 
Димните газове постъпват от лявата страна на водонагревателя в първа секция 
посредством преход с фланцеви връзки. Втора и трета секции са подредени 
последователно по пътя на димните газове. Основни характеристики на ВН-ОТТ  
към котелен агрегат ПКГ-4 са представени в таблица 1 [2]. 
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Фигура 3: Оребрен водонагревател с топлинни тръби 

Таблица 1 
Основни характеристики на ВН-ОТТ  

Разположение на тръбите     шахматно коридорно 
Вътрешен диаметър на тръбата d mm 25 18 
Външен диаметър на тръбата D mm 55 37 

Височина ребро hp mm 15 9.5 

Дебелина ребро δp mm 0.2 0.6 

Стъпка на оребряване Sp mm 3 4.5 
Коефициент на оребряване   - 17.08 7.59 

Напречна стъпка S1 mm 56 38 

Относителна стъпка σ1 - 2.24 2.11 

Надлъжна стъпка S2 mm 49 38 

Относителна стъпка σ2 - 1.96 2.11 

Диагонална стъпка S2' mm 56   

Относителна стъпка σ2' - 2.24   

Брой на тръбите в ред n1 бр. 12 18 
Брой на редовете z бр. 3 2 
Дължина на тръбата L mm 928 928 

Коефициент на задръстване - фронтално Kf   0.52 0.46 

Коефициент на задръстване - диагонално Kd   1.18   

Хидравличен диаметър Dh mm 1.52 0.73 
 

2.2. Използвани измервателни уреди и измервани величини 

Измерваните величини, означенията, точките на измерване и вида на измервателните 
уреди са показани в табличен вид в таблица 2. 

  



244 Научна конференция на ЕМФ 2014

Таблица 2 
Измервани величини 

 

№ Величина Вид уред Озн. Разм. 
1 Дебит вода, преминаваща през водонагревателя  Ултразвуков 

разходомер топломер 
Q m3/h 

2 Обемен разход на гориво Обемен разходомер G nm3/h 
3 Температура на газ за горене - преди горелката терморезистор Pt 100 tгаз оС 

4 Температура на водата на входа на първа секция 
на водонагревателя 

Микропроцесорен 8 
канален термометър 
с терморезистори Pt 

100 

t1H2O оС 

5 Температура на водата на входа на втора секция на 
водонагревателя 

t2H2O оС 

6 Температура на водата на входа на трета секция на 
водонагревателя 

t3H2O оС 

7 Температура на водата на изхода от трета секция 
на водонагревателя 

t4H2O оС 

8 Температура на димните газове на входа на първа 
секция на водонагревателя 

t5ДГ оС 

9 Температура на димните газове на входа на втора 
секция на водонагревателя 

Микропроцесорен 8 
канален термометър 
с терморезистори Pt 

100 

t6ДГ оС 

10 Температура на димните газове на входа на трета 
секция на водонагревателя 

t7ДГ оС 

11 Температура на димните газове на изхода на трета 
секция на водонагревателя 

t8ДГ оС 

12 Температура на въздуха за горене преди горелката tв оС 

13 Съдържание на кислород в димните газове 
Газ анализатор 

TESTO 

О2 % 

15 Съдържание на азотен окис в димните газове NО ppm 
16 Съдържание на въглероден окис в димните газове СО ppm 

 

По време на експериментите са направени измервания и на скоростта на димните 
газове в 12 точки след всяка секция на водонагревателя. Измерването и извършено 
посредством тръба на Пито. Отчетена е разликата между пълното и статично налягане в 
газохода. За максимална точност в пресмятанията скоростта на димните газове е изчислена 
на база горивен процес и сечения [4,5,6].  

3. Експериментални резултати 

Проведени са експерименти при три различни натоварвания на котела. Променян е и 
дебитът на химически очистената вода, постъпваща за нагряване във водонагревателя. При 
експериментите беше осигурена възможност за промяна на нагревната повърхност на 
топлообменника чрез демонтаж на първа и втора секция, в които термосифоните са 
разположени коридорно. 

В Таблица 3 са представени резултати от измерванията при 3 различни режима на 
работа на котела. Разходът на вода и температурата на водата преди водонагревателя при 
различните експерименти варират, което се дължи на условията на провеждане на 
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експериментите. Температурите на димните газове в различните точни на измерване са 
представени на Фиг. 4. Анализът на получените резултати показва, че при преминаване на 
димните газове през секции 1 и 2 (коридорно разположение) падът на температурата на 
димните газове е много малък в сравнение със секция 3 (3 реда шахматно разположение).   

 

      Таблица 3 
Данни от измервания и пресмятания 

 

 

   

Фиг. 4 Температура на димните газове Фиг. 5. Мощност на отделните секции 
 
серия 1 - разход на димни газове Qдг- 1364 nm3/h; серия 2 - разход на димни газове Qдг- 

1949 nm3/h; серия 3 - разход на димни газове Qдг- 3158 nm3/h. 

На Фиг. 5 е представена мощността на трите секции при разглежданите режими на 
работа. С нарастване на разхода и температурата на димните газове на входа мощността и 
на трите секции нараства. При минимален режим (серия 1 - разход на димни газове Qдг- 
1364 nm3/h) сумарната мощност на секции 1 и 2 е 16 % от мощността на секция 3; при 
средно натоварване  (серия 2 - разход на димни газове Qдг- 1949nm3/h) сумарната мощност 
на двете първи секции е 32 % от мощността на третата, а при максимален режим (серия 3 - 
разход на димни газове Qдг- 3158 nm3/h) сумарната мощност нараства до 46 % от тази на 
секция 3. Следователно при разглежданите режими на работа секцията с шахматно 
разположение на  сноповете утилизира значително повече топлина от секциите с коридорно 
разположение. 

На фиг. 6 са показани мощностите по вода и по димни газове  на секция 1. И при трите 
режима на работа получените след измервания и изчисления мощности по вода са по-
високи от тези по димни газове. И докато при втора и трета серия отклоненията са 
незначителни и могат да се отдадат на грешка в измерването, то при серия 1 мощността по 
вода е 4.1 kW, а по газове 1.2 kW. Секции 1 и 2 са изградени от 2 реда коридорно 
разположени тръби с вътрешен диаметър 18 mm (Таблица 1), а секция 3 - от 3 реда 
шахматно разположени тръби с вътрешен диаметър 37 mm.  

Разход 
вода

Разход на 
газ 

Разход димни 
газове t1H2O t2H2O t3H2O t4H2O t5ДГ t6ДГ t7ДГ t8ДГ

m3/h nm3/h nm3/h оС оС оС оС оС оС оС оС
3.5 117.4 1364 26.0 27.0 28.0 33.7 155.0 153.0 147.0 96.0
3.3 166.6 1949 25.1 26.5 28.5 36.4 176.3 169.0 162.0 114.0
3.5 270 3158 26.9 29.9 31.8 44.4 203.5 190.8 181.0 141.5
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По всяка вероятност в работата на секции 1 и 2 се наблюдават аномалии поради 
достигането на пределен топлинен поток, при което настъпва криза в топло и 
масопренасянето [3,6]. Редица автори считат [1,3], че диаметърът на термосифона е 
определящ за възникване на криза. При възникване на такава криза във всяко място по 
дължина на изпарителната зона може да възникне сухо петно. Този въпрос  е разгледан в 
редица изследвания [3], където се твърди, че кризата може да възникне в следствие 
скъсване на слоя кондензат от паровия поток или в следствие достигане  на пределно 
паросъдържание в пристенния слой.  

 

Фиг. 6. Мощност по вода и по димни газове при трите режима на работа 

4. Изводи 

1. Изследвани са три режима  на работа на котела. И при трите режима 
утилизираната топлина и изчислената мощност на секции 1 и 2 (коридорно разположение на 
тръбите) са значително по-малки от тези на секция 3 (шахматно разположение на тръбите). 
Следователно при изследваните режими топлообменникът с шахматно разположение на 
тръбите и размери, показани в таблица 1, работи значително по-добре и се препоръчва при 
следващи разработки да се използва този тип топлообменник. 

2. При работата на секции 1 и 2 се наблюдават редица аномалии, които вероятно се 
дължат на възникнала криза на топло и масообмена  в  термосифоните. Предполага се, че 
причина за възникване на кризата е малкият вътрешен диаметър на  тръбите (14 mm) при 
относително високо топлинно натоварване на термосифоните. 

3. Изследванията на топлообменници с коридорно разположени снопове трябва да 
продължат с конфигурации с по-големи диаметри на тръбите и с увеличаване броя на  
редовете. 

4. При изследваните режими на работа водонагревателят осигурява  пад на 
температурата на димните газове с 59÷62оС при дебит на парогазовия поток 1369÷3158 
nm3/h. 

5. ВН-ОТТ е с изключително компактна конструкция и не се налага реконструкции на 
котелното помещение при монтирането му. 
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Предложения за повишаване на енергийната ефективност  
на фабрика „Витавел” АД  

за производство на велпапе и каширани опаковки  
 

Г. Атанасов 
 

Резюме: Проведен е одит на енергийна ефективност на фабрика „Витавел” АД, гр. 
Луковит. Събрани и обработени са данни за технологичното оборудване  и консумацията 
на енергоносители за периода 2010 – 2012 г. Констатирани са основните проблеми и е 
предложена енергоспестяваща мярка:   "Нов парогенератор със съответни технологични 
съоръжения, тръбопроводи и окомплектация".  Инвестицията е в размер на 564 930 лв., 
очакваните спестявания са 76 639  лв/год., а срокът на откупуване е 7,4 години. 
Намаляването на емисии СО2 възлизат на 222,70 тона/год. 

 
Ключови думи: енергоносители, енергийна ефективност, индустриални системи 

 
 

Proposals for improving the energy efficiency 
of factory "Vitavel" AD producing 

corrugated and cached packaging and cardboard  
 

G. Atanasov 
 

Abstract: An energy audit of factory "Vitavel" AD – town Lukovit was executed. Data for technological 
equipment and energy consumption for the period 2010 - 2012 years was collected and analyzed. The main 
problems were identified and energy conservation measure "New steam generator with appropriate 
technological facilities, pipelines and equipment" was proposed. Investment amounts is 564 930 BGN,  
expected savings will be 76 639  BGN per year, and payback period is expected to be 7,4 years. The 
reduction of CO2 emissions will be 222,70 tons per year. 
 

Увод: Страната ни се характеризира с висок индустриален енергиен интензитет, който 
е значително по-висок от този във всички страни в ЕС. По данни на Агенцията за устойчиво 
енергийно развитие (АУЕР), първична енергийна ефективност у нас е ок. 75 % под средното 
ниво в Евросъюза. Все още българската икономика консумира почти 2 пъти повече енергия 
за единица продукт спрямо средното за ЕС. Освен това, България е една от най-зависимите 
страни по отношение на вноса на енергийни ресурси в Европа като ок. 71,6 % от тези 
ресурси са внос. 

Целта на работата е да се направи одит за енергийна ефективност на "Витавел" АД - гр. 
Луковит и да се предложат подходящи икономически обосновани мерки за спестяване на 
енергия. 

Описание на фабриката: "Витавел" АД е фирма с 40-годишна традиция в областта на 
производство на велпапе и опаковки от велпапе. Фабриката е пусната в производство през 
1970 г. От 1995 г. дружеството е приватизирано от мениджърски екип. Продукцията на 
“Витавел” АД може да бъде обобщена в 2 основни групи крайни продукти: 

 велпапе 
 продукти, произведени от велпапе (ок. 88 % от произведеното велпапе се 

използва за производство на опаковки).  
Сравнително постоянната схема на производствения процес дава основания 

относителната консумация (изразходваната енергия на тон произведена продукция) да се 



Топлинна и хладилна техника 249

използва като показател за енергийна ефективност, както в годишен, така също а и в 
месечен аспект. 

Фирма "Витавел" АД притежава система за контрол на качеството и е сертифицирана 
по ISO 9001:2008. Опаковките се изработват по европейски и световни стандарти реф. 
критериите на FEFCO - Международната организация на производителите на вълнообразен 
картон и опаковки от него.  Произвежданата продукция е предназначена за транспортиране 
и съхранение на хранителни продукти, козметика, плодове и зеленчуци, месо и местни 
произведения, облекла, санитарен фаянс, сокове, напитки и др.  

Фабриката разполага с лаборатория за тестване и контрол на качеството на хартиите и 
опаковките, обурудвана с модерна техника на водещи австрийски и германски фирми. 
Системата за управление на качеството е eфективен инструмент за постигане на ключовите 
параметри на дейността - конкурентно качество на произвежданите продукти, максимална 
удовлетвореност на клиентите, утвърждаване и разширяване на пазарите, повишаване 
ефективността на производството, финансова стабилност. 

 Консумацията на енергоносители в предприятието през 2012 г. е била, както следва: 
 електроенергия  -  1 048 900   kWh 
 природен газ   -     5 040 585  kWh   (539 100   nm3) 

Основен потребител на електроенергия във фабриката са участъците за велпапе и 
опаковки (амбалаж).  

Природен газ се използва в паровата централа, генерираща пара за технологичните 
процеси и за отопление на сгради през отоплителния сезон.                                               

Данни за енергопотреблението: За нуждите на своята производствена дейност 
“Витавел” АД използва следните енергоносители: 

• Електрическа енергия, доставяна от фирма “ЧЕЗ - България” АД; 
• Природен газ, доставян от „Черноморска технологична компания”, използван за 

производство на пара;  
• Питейна и индустриална вода (за технологични и битови нужди) от собствен сондаж 

(водоизточник) и река Златна Панега; 
• Сгъстен въздух от компресорно стопанство за технологични нужди, активиране на 

пневматични изпълнителни механизми и управление на  пневмоавтоматика. 
Подсистема за доставка и разпределение на електроенергия 
Електрическата енергия на "Витавел" АД се доставя от “ЧЕЗ Електро България” АД 

чрез мрежата за средно напрежение (СрН) 20 kV. Електрозахранването се осъществява от 2 
въвода като комутационната и защитната апаратура в разпределителната подстанция на 
страна високо напрежение (ВН) е в задоволително техническо състояние. Работното 
напрежение във фабриката е 0,4 kV. В електрическата подстанция е инсталиран 1 бр. 
трансформатор 20/0,4 с мощност 1 000 kVA.  

Разпределението на електроенергията се осъществява от 8 полета на фабричната 
подстанция. Комутационната и защитната апаратура в разпределителната подстанция на 
страна ниско напрежение (НН) е в задоволително техническо състояние. Търговското 
мерене на консумираната електроенергия се извършва на страна 20 kV. Информацията от 
него е достъпна за експлоатационния персонал. Консумацията ел.енергия на основните 
потребители не се измерва.   

В подстанцията е инсталирана автоматизирана система за компенсирането на 
реактивната енергия на страна 0,4 kV. От разпределителната мрежа на фабриката не се 
захранват външни потребители. 

Структурата на консуматорите на електроенергия на "Витавел" АД е, както следва: 
 Преобразуващи и генериращи енергията, включващи производство и пренос на 

сгъстен въздух ниско налягане, производство и пренос на пара и обработката на 
вода.  

 Производствени подразделения, включващи велпапе и амбалаж. 



250 Научна конференция на ЕМФ 2014

 Непроизводствени подразделения, включващи складове, работилници, гараж и 
администрация. 

Измерването на общата консумация на електроенергия се осъществява чрез 
електромера за търговско мерене. Консумацията на ел. енергията на основните 
потребители не се измерват. Данни за консумацията на ел. енергия се събират и обработват 
чрез компютър в ежемесечен разрез общо за производството, без да се разпределят по 
подразделения и основни консуматори. 

В таблицата по-долу е показана консумацията на електрическа енергия за периода 
2010 - 2012 г. Както се вижда, електропотреблението е сравнително постоянно през целия 
период на изследване с леко намаление през летните месеци, което е обяснимо с 
преобладаващия период на отпуски и ремонтна дейност. Консумацията на електроенергия 
леко нараства през отоплителните сезони, като нарастването е основно за сметка на 
отоплението. 

Таблица 1 
Разпределение на консумирана електроенергия за  периода 2010 - 2012 г. 

Месец 
Ел.енергия,kWh 

за 2010г. 
Заплатено 2010 г., 

лв. без ДДС 
Ел.енергия,kWh 

за 2011г. 
Заплатено 2011 
г., лв. без ДДС 

Ел.енергия, kWh 
за 2012г. 

Заплатено 
2012 г., лв. без 

ДДС 

Януари 89500 10054 94178 11087 99200 12048 

Февруари 96400 11004 87085 10303 100100 12066 

Март 97400 11180 91928 11145 86600 10662 

Април 76000 8987 72141 8928 71300 9096 

Май 64500 7678 75294 9388 72200 9186 

Юни 73100 8743 81331 10077 79800 10176 

Юли 72800 8904 77418 9807 87300 13639 

Август 75300 9241 87667 11190 89800 14005 

Септември 72300 8860 80876 10222 75700 11885 

Октомври 85300 10398 101739 12810 94200 14743 

Ноември 90200 10749 116644 14347 105500 16063 

Декември 91800 10777 82446 10006 87200 12926 

Общо 984600 116575 1048747 129310 1048900 146495 

 

 
 

Фиг. 1. Консумирана електроенергия по месеци за периода 2010 - 2012 г. 
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Режимът на работа на фабриката основно е 1-сменен. Общата консумация на 
различните видове електроенергия – върхова, дневна и нощна през изследвания 3-годишен 
период потвърждава констатацията, че нощната консумация е постоянна в годините, докато 
върховата, и най-вече дневната консумация, зависят от обема на произведената продукция. 

Подсистема за доставка и разпределение на природен газ 
Компанията се снабдява с природен газ, доставян от „Черноморска технологична 

компания”, използван за производство на пара. Горивото се доставя посредством АГРС от 
главния газопровод с налягане 5 bar. Налягането на природния газ пред горелките на 
котлите варира в интервала 150 – 250 mbar. Като резервно (аварийно) гориво се използва 
нафта, но само горелката на един от котлите е пригодена за такива условия. 

Генерираната пара се използва за 2 цели: 
 директно за технологични процеси 
 получаване на гореща вода за технологични нужди, отопление и битови нужди. 

Принципната схема на парогенериране и пароразпределение във "Витавел" АД е 
показана на фигурата по-долу. 

 
Фиг. 2. схема на парогенериране и пароразпределение във "Витавел" АД 

 
Между 2010 г. и 2012 г. общото потребление на природен газ е намаляло с ок. 8,5 % 

поради намален специфичен разход на единица продукция.  
В таблицата по-долу е показана консумацията на природен газ за периода 2010 - 2012 гг. 
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Таблица 2 
Разпределение на консумиран природен газ по месеци и години  

за периода 2010 - 2012 г. 
  Гориво, 2010 г. Гориво,  2011 г. Гориво,  2012 г. 

Месец м3 kWh м3 kWh м3 kWh 

Януари 77 300 722755 64 000 598400 97 500 911625 

Февруари 59 000 551650 55 000 514250 98 800 923780 

Март 42 000 392700 46 600 435710 40 400 377740 

Април 31 500 294525 31 400 293590 27 400 256190 

Май 28 300 264605 35 500 331925 25 400 237490 

Юни 33 300 311355 38 600 360910 31 800 297330 

Юли 32 300 302005 33 400 312290 28 200 263670 

Август 32 000 299200 36 420 340527 32 100 300135 

Септември 32 800 306680 31 720 296582 29 400 274890 

Октомври 35 800 334730 41 610 389054 36 300 339405 

Ноември 40 400 377740 54 950 513783 36 400 340340 

Декември 52 200 488070 48 300 451605 55 400 517990 

Общо 496 900 4646015 517 500 4838625 539 100 5040585 
 

 
Фиг. 3. Консумация на природен газ по месеци  за периода 2010 - 2012 г. 

 
Техническо състояние и експлоатация на инсталираните машини: Обект на 

настоящия енергиен одит по ЕСМ  е функциониращ към сегашно време парен котел: 
 произведен 1975 г. 
 тип ПК-12 
 пламъчно-тръбен димогарен, конструиран за изгаряне на мазут 
 котелът се използва за генериране на наситена пара, подавана за консумация към 

производствените машини и за отопление на производствените цехове и 
административната сграда, след съответно редуциране на парното налягане 

 обемът на водната камера е 20,35 м3 
 номинално паропроизводство при изгаряне на природен газ 12 т/ч 
 на практика - поради амортизация, ниска ефективност и топлинни загуби - котелът 

достига максимално паропроизводство до 6 т/ч при темпрература на връщания 
кондензат ок. 60 оС, което е еквивалентно на топлинна мощност 4 208 kW 
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 номинално налягане  1,65 МРа 
 работно налягане  1,5 МРа 
 през 1995 г. котелът е оборудван с газова горелка и започва да изгаря природен газ 
 горелка RAY – ротационна, тип BGEC 1000, с плавно регулиране на изисквания 

топлинен товар 
Параметрите на димните газове, напускащи парния котел бяха измерени с цел 

извършване на анализ на горивния процес. Беше измерена и температурата на външните 
повърхности на котела за определяне на топлинните загуби от съоръжението. За целите на 
измерването бяха използвани мерни уреди, както следва: 

   газоанализатор тип Tempest, модел 100, фабр. № TP 20780  
   2-канален термометър тип EXTECH EА, модел 10, фабр. № 060408050 

 

 
Фиг. 4. Измервания с цел газов анализ на горивния процес на котела  и изчисляване на 

топлинните загуби от съоръжението 
Разглежданият парен котел е силно амортизиран – механично и термично – и 

функционира неефективно. Разположението му в котелната централа, отдалечена 
значително от консуматорите на пара, е причина за сравнително големи топлинни загуби от 
съответните паропроводи, кондензни тръбопроводи и елементи от кондензната система. 
Химическата инсталация, осигуряваща добавъчна вода за парния котел, е амортизирана в 
значителна степен и ръчно управляема, което причинява значително образуване и 
натрупване на котлен камък по топлообменните повърхности на котела. Значителна е 
сумата за годишни експлоатационни разходи.  

Към сегашно време, поради силната амортизация, ниска ефективност и значителните 
топлинни загуби на съществуващия парен котел ПК-12, конкурентноспособността на 
„Витавел” АД е силно негативно повлияна. 

 

Фиг. 5. Амортизираният и неефективен парен котел ПК-12 
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      Предложена ЕСМ: Енергоспестяващата мярка предвижда закупуване и въвеждане в 
експлоатация на ново парогенераторно съоръжение, изгарящо природен газ, с акцент върху 
намалено обемно акумулиране на генерираната пара и увеличен проточен парогенераторен 
капацитет. За краткост, по-натам в текста, предлаганото съоръжение ще бъде наричано 
парогенератор. Наред със закупуването на новия парогенератор, ще бъде избрано ново 
разположение на съоръжението. Вместо дислоциране в съществуващата парова централа - 
значително отдалечена от главния консуматор на пара (производствената линия за 
велпапе), новият парогенератор ще бъде разположен в непосредствена близост до 
ннсталацията за производство на велпапе като там ще се намират, също така, 
поддържащите елементи на парогенератора: 

 напълно автоматизирана водоподготвителна химическа система 
 деаератор 
 кондензни помпи, др.  

По такъв начин, ще се намалят до минимум свързващите тръбопроводи за пара и 
кондензат със съответните топлинни загуби като количеството връщан към парогенератора 
кондензат ще бъде ок. 99 %. В схемата на парогенератора се предвижда да има 
икономайзер за утилизация на отпадната топлина от димните газове. 

Новата схема на парогенериране и пароразпределение (вкл. връщане на отработения 
кондензат) ще се отличава с компактност, изключително къси паропроводи и 
кондензатопроводи, защитени от атмосферни влияния, и наличие на икономайзер, 
допълнително подобряващ енергийната ефективност на новата система. 

Предлаганата реконструкция на съшествуващата система за подаване на пара към 
основния консуматор на пара - инсталацията за производство на велпапе – ще бъде 
съпроводена с интегриране на системата за автоматично управление на парогенератора и 
икономайзера със съществуващата система за автоматично управление на инсталацията за 
производство на велпапе. 

Очакваните ефекти от мярката са показани в таблица 3, изчислени съгл. утвърдени 
методики [1], [4]. 

Таблица 3 
Намаляване на 
специфичната 

енергия   

Фактор на 
енергийни 

спестявания  

Годишни 
енергийни 

спестявания  

Годишни 
финансови 

спестявания 

Намаление 
на емисиите 

СО2 
 

89,9 
kWh/т 

17,70 % 901632 
kWh/год. 

76639 
лв/год. 

901632  kWh    
х    

247 гр СО2  / 
1 kWh  =  

222,70  тона 
СО2/год. 

 
Очакваните парични спестявания са в размер на 76 639 лв/год, а инвестицията за новото 

оборудване е 564 930 лв. Срокът на откупуване е 7,4 години.  
 
Изчисление на намалението на парникови емисии 
При   реализиране   на   ЕСМ, годишната   икономия  на  ел.енергия се очаква да 

бъде 901 632   kWh/год. Това ще доведе до намаляване на емисиите на СО2 с: 
 при емисионен фактор за топлинна енергия 247 g СО2/kWh 
 намаляването на емисиите на  СО2 ще бъде: 
901 632  kWh/год.  х  247 g СО2/kWh  = 222,70  t/год.  
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Заключение:  
1 Проведен е одит за енергийна ефективност [2] [3] на фабрика „Витавел” АД, гр. 

Луковит. Предложена е енергоспестяваща мярка  „Нов парогенератор със съответни 
технологични съоръжения, тръбопроводи и окомплектация”. При определяне на 
консумацията на природен газ при бъдещата ситуация беше отчетено следното: 

 Новият парогенератор ще изгаря природен газ с ефективност 96,0 % (приета 
средна стойност на база кпд 97% при 20 % парообразуване и кпд 95 % при 100 
% парообразуване с модулираща горелка). 

 Парогенераторът ще бъде инсталиран в самия производствен цех в 
максимална близост до главния консуматор на пара (и единствен консуматор 
през неотоплителния сезон) - производствената линия за велпапе, при което 
общата дължина на трасето с паропроводи и кондензни линии ще бъде ок. 30 
м;  енергийният одитор по проектни данни от техническия проект за новото 
съоръжение приема стойността 1,2 % за топлинните загуби от паропроводи  
при загуба на кондензат ок. 1,0 %. 

 Общият фактор на енергийна ефективност при бъдещата ситуация се 
определя от ефективността на горните 2 процеса - 1. Парогенериране във 
високоефективния  парогенератор,   и   2. Пароразпределение (вкл. връщане 
на отработения кондензат). 

Предвижда се и внедряване на допълнителни ЕСМ, които ще доведат до намаляване на 
разходите за енергоносители на „Витавел” АД. 
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Increasing of technological and energy efficiency at high temperature chamber 

furnaces for ceramic backing by precise design of the furnace  
 

Nina Penkova, Kalin Krumov 

 
Abstract: Numerical simulations of combustion and conjugate heat transfer in high temperature chamber 
furnaces for technical ceramic backing is performed varying with burners design and topology, and checker 
work construction. Ways for reorganization of the combustion process and reconstruction of the combustion 
installation are formulated in order to increase the energy and technological efficiency of the furnace.  
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Подобряване на енергийната ефективност на автоматизирана агрегатна 
линия за механична обработка на корпусни детайли 

 
Любен Клочков, Ваня Георгиева, Любомир Димитров 

  
 Резюме: В настоящата разработка е направен анализ на тенденциите за 

развитието на агрегатирането при проектиране,  производство,  внедряване и 
експлоатация на автоматични АМ и АЛ за механична обработка на примера на греда за 
заден мост. Обърнато е внимание на структурно - компоновъчно решение с участието 
на нормализирани градивни единици (НГЕ), с подобряване на енергийната ефективност 
при изграждане и внедряване и какъв е очаквания технико - икономически ефект при 
експлоатация. 

 Ключови думи: Автоматизация на дискретното производство, агрегатни 
автоматични машини и линии,  производителност,  надеждност,  технология за производство 
на призматично - корпусни детайли, енергийна ефективност. 

 
Improving the energy efficiency of automated aggregate line 

 for machining of case parts 
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Abstract: This paper analyzes the development trends of aggregation in the design, production, 

implementation and operation of automatic AM and AL machining the example of beam rear axle. Attention 
is paid to structural - arrangement solution involving normalized building blocks (NBB), improving energy 
efficiency in building and implementation and what is the expected technical-economic effect after operation. 

 
 1. Въведение 
 Машиностроенето като сърцевина на автоматизацията на дискретното производство 

в различните отрасли на промишлеността,  се нуждае от целенасочени усилия за 
създаване,  разработване и внедряване на принципно нови технологични процеси и 
операции,  използване на нови материали,  елементна база,  сензори,  програмируеми 
контролери,  системи за управление и не без значение каква ще бъде енергийната 
ефективност и т.н. Те са предназначени за производство на нови поколения 
пренастройваеми автоматични машини и линии,  както за дребно серийното,  така и за 
едросерийното,  масово и свръх масово производства [1, 5, 8, 9,15]. 

 Целесъобразно е да се обърне внимание на постиженията на научно-техническия 
прогрес (НТП). Те могат да бъдат повсеместно и ефективно внедрявани само в условията на 
по-нататъшната концентрация и специализация в мащабите на Държавната политика,  чрез 
развитието на стандартизация,  унификация и типизация на детайли,  възли,  изделия,  
процеси и т.н. чрез оптимизация на специализирани предприятия и фирми [1, 5, 9, 10, 14]. 

 Научно - техническия прогрес не е самоцел. Той трябва да осигури икономия на: 
суровини,  материали,  енергия,  икономия на жив труд,  повишаване на обществената 
производителност на труда,  снижаване  себестойността,  подобряване качеството на 
произвежданите изделия и т.н.,  водещо до повишаване на технико – икономическата и 
енергийнаta ефективности [1, 8, 9, 10, 11, 13, 17]. 

 Целта на настоящата разработка е да  се направи анализ на тенденциите за 
развитие на агрегатирането при проектиране,  производство,  компоноване,  внедряване и 
експлоатация на агрегатни автоматични машини и линии (ААМ и Л),  в каква насока ще се 
усъвършенстват нормализираните градивни единици и компоновъчни елементи,  да се 
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анализират получените резултати и се препоръчат следващите стъпки,  за да решават 
своевременно възникналите въпроси по енергийна ефективност. 

 
 2. Същност на проблема 
 При проектирането на агрегатни автоматични машини и линии един от най-важните 

етапи се явява разработването на оптимален конкурентно способен вариант. Той е изцяло 
свързан с технологичния процес,  подлежащ на автоматизация. Във връзка с това,  че 
автоматизацията на дискретното производство се характеризира с голямо разнообразие на: 
конструктивни форми и размери; използвани материали; изисквания към точност,  качество,  
ефективност, производителност,  свързани с технологичните процеси и операции във всеки 
конкретен случай при механичното обработване на призматично - корпусни детайли,  се 
явява много вариантна задача. В последно време все повече се обръща внимание към 
пренастройваеми ААМ и Л [3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16].  

 Проектирането на оптимален технологичен процес за автоматично производство 
изисква типизация на технологичните процеси и операции. 

 Важна особеност при компоноването и вече избраната технология за производство,  
се явяват факторите: диференциация и концентрация на оптимален брой операции,  
изпълнявани от доста обработващи инструменти,  в една или няколко последователни 
позиции от ААМ и Л [2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16]. 

 В концентрацията операциите се съсредоточават по-голям брой използвани 
инструменти във всяка позиция на ААМ или АЛ. Това затруднява обслужването и в някой 
случаи предизвиква повече сумарни извън циклови загуби на време - tиз.ц.з.,  вследствие на 
което нарастват отказите и времето за обслужване - tтех. р.р. Тези АМ и АЛ са с по-малък брой 
позиции - q и заемат по-малка площ. Обслужващия персонал е необходимо да бъде много 
обигран и технологичния процес стабилен [1, 5, 9, 10, 12, 13, 14]. 

 Диференцирането на операциите е съпроводено с разчленяването на технологичния 
процес на по-голям брой операции,  а оттам и по-голям брой последователно разположени 
позиции и повече заета производствена площ на ААМ или АЛ [1, 2, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15].  

 
 3. Изисквания спрямо точността при обработка на призматично корпусни 

детайли. 
 Разнообразието на типовете,  формите,  размерите,  повърхнините и други фактори,  

оказват съществено влияние при разработването на технологичните процеси и операции за 
механична обработка на призматично - корпусни детайли. Желателно е обединяването на 
еднакви и близки операции,  съсредоточени и изпълнявани на ААМ и АЛ с многоцелево 
предназначение. Следователно целесъобразно е използване на системния подход за 
разработване на технологичните процеси и операции при избора на вариант [2, 9, 10, 15]. 

 Нормите на точност при обработване на призматично - корпусни детайли са 
обусловени от следните параметри: 

1. Паралелност,  праволинейност и перпендикулярност на плоскостите; 
2. Точност на размерите на: отделните плоскости,  основните отвори; формата; 

кръглост и цилиндричност на основните отвори; 
3. Съосност на отворите,  разположени на една ос и с оста на базовите отвори; 

успоредност на осите на отвори; пресичане и перпендикулярност на осите на отвори; 
4. Точността на между осовите разстояния,  допустимата грешка на 

координатите на отворите относно базовите отвори,  на размера на базовата 
плоскост от оста на основния отвор,  успоредността на оста на отвора с базовата 
плоскост на детайла и перпендикулярността на осите на отворите спрямо базовата 
плоскост или челната плоскост на детайла и на взаимното разположение на 
закрепващите отвори [2, 3, 5, 9, 10, 11, 13, 17]. 

 Изискванията представени към ААМ и ААЛ,  в значителна степен зависят от ОЧ1 
(оперативен чертеж на заготовката) и изискваната точност на ОЧ2 (оперативен чертеж на 
готовия детайл). Анализът на точността на голям брой детайли показва,  че най-високи 
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изисквания се предявяват към основната плоскост на призматично - корпусния детайл,  
базовата плоскост на рязане и към челната плоскост. 

 
 4. Допустими грешки при обработване 
 Допустимата грешка в неплоскостност,  в която попадат разглежданите детайли е: до 

0, 01mm - 4%, от 0,02 до 0,03mm - 12%, от 0,04 до 0,06mm - 50% и от 0,06 до 0,1mm - 34%. 
 Неуспоредността на плоскостите за ААМ и ААЛ с нормална точност,  допуска е в 

граници от 0, 01mm до 0, 02mm. 
 Статистическия анализ на допустимите грешки за неуспоредност са: до 0,01mm - 3%,  

от 0,02 mm до 0,03mm - 16%,  от 0,05mm до 0,1mm над 42% и от 0,1mm и повече - 39%,  а за 
не перпендикулярност: до 0, 01mm - 3%,  от 0,02mm до 0,03 mm - 19%,  от 0,5mm до 0,1 - 
36% и от 0, 1mm и повече - 42%. 

 От точността на допуските на размерите на диаметрите на отворите и особено на 
точността на тяхната геометрична форма,  зависи много точността на спрегаемите детайли. 
Точността на отворите при обработка на призматично - корпусните детайли попаднали в: 1 
клас - 6%,  2 клас - 35%,  3 клас - 45%,  4 клас - 14%. 

 Относно точността на формата на точните отвори в тяхното напречно сечение,  
непрекъснатостта се ограничава с допуск от 0,03mm до 0,05mm,  а за перпендикулярност 
допуска е от 0,02mm до 0,03mm. 

 Разпределението на детайлите с различен допуск на междуосовото разстояние на 
разстъргващите отвори се характеризира с три зони, както следва: до 0,01mm - 12%,  от 
0,02mm до 0,05mm - 30% и в последната зона допуска е твърде голям от 0,1mm - 58% [3, 4, 
5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]. 

 
 5. Анализ на стария технологичен процес 
 Греда за заден мост. В него са монтирани двете полуоски и диференциалния 

механизъм,  задвижващи двигателните задни колела,  свързан към шасите на тежко товарни 
автомобили чрез два ресора. 

 Стар технологичен процес. Целият технологичен процес се извършва на борверг. 
За всяка следваща операция,  режещия инструмент се сменя ръчно. Механичната 
обработка на трите фланеца се осъществява чрез пребазиране. В този случай не може да 
се постигне перпендикулярност и съосност на осите на трите фланеца. 

 

   
   
            Фиг. 1 Греда заден мост   Фиг. 2 Компоновка на ААЛ 

  
 Борверга се обслужва от един висококвалифициран оператор. За всеки обработваем 

детайл,  оператора извършва,  както базирането,  така и настройката и пренастройката. 
Времето необходимо за цялостната обработка е t = 230h (t = 150 min). За изпълнението на 
годишната програма от Q = 20000 бр./г.,  са необходими 8 бр. борверги,  8 бр. оператори 24 
бр. за 3 смеби),  един мотокарист и 2 общи работници,  работещи на 3 смени. Общия брой 
оператори,  мотокари и общи работници е 27 души за три смени. 

  На фиг. 1 е показан задния мост. Той е с размери: дължина L = 1254mm,  диаметър 
на фланците D = 500mm,  от лята стомана С15. В действителност показаните размери в 
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оперативен чертеж 1 (ОЧ1) на заготовката са с доста по-големи прибавки от тези 
предвидени по стандарт,  с променливи: твърдост,  форма и т.н. Това състояние затруднява 
механичната обработка и увеличава броя на преходите. Естествено това се отразява лошо 
на режещите инструменти,  режимите на рязане, точността и качеството на обработка. От 
това следва, че се увеличават извънцикловите загуби на време за: по-честа смяна на 
режещите инструменти, настройки и под настройки, намаляване режимите на обработка 
значително под нормалните за работа, което в крайна сметка намалява производителността 
на машината и влошаване на енергийна ефективност. 

 В предвид годишната производствена програма и високите технологични изисквания 
е целесъобразно греда заден мост да бъде механично обработена на ААМ или ААЛ. 

 
 6. Създаване на нов технологичен процес 
 6.1 Изчисляване на такта 
 Теоретичният такт се определя по следната формула [3, 4, 9, 11, 12]: 
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 Действителният такт се определя по следната формула [3, 4, 9, 11, 12]: 
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 6.2 Нов технологичен процес 
 

    
 

       Фиг. 3 Технологична схема       Фиг. 4 Технологична схема 
  за груба обработка                  за чиста обработка 
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При новия технологичен процес няма пребазиране. Спазено е условието за единство на 
базите – транспортна, манипулационна и установъчна (базиране и закрепване). 

Целесъобразно е обработката да се извърши на две ААМ. Едната е за груба обработка 
и другата за чистова обработка. Предлага се по-голяма концентрация на операциите. Това 
изисква подходящи режими, както за разстъргване, така и за подрязване. И трите фланеца 
се обработват едновременно, като се използват три подрезно – разстъргващи приставки. 
Конструираните приспособления осигуряват и постигат много добра перпендикулярност и 
съосност на трите оси на фланците на греда заден мост. 

 
 6.3 Избор на режими за разстъргване и подрязване 
 Определянето на режимите за разстъргване и подрязване зависят от посочените в 

ОЧ1 (оперативен чертеж  на заготовката), прибавки и технически изисквания. При тези 
дадености са разработени технологични схеми на грубо и чисто обработване. 

 На фиг. 3 са показани технологичната схема за груба обработка, последователността 
на бързите и работни ходове в разработените циклограми за разстъргване на външни и 
вътрешни диаметри, както и челно подрязване на повърхнините на трите фланеца на греда 
заден мост. Понеже прибавката  е t = 6mm, са подбрани по два подходящи режещи 
инструмента 1-1`; 2-2` и 4-4`. Те са разположени така на трите силови глави, че всеки от тях 
последователно да е с прибавка t = 3mm. На технологичната схема е показано още 
положението на режещите инструменти преди работа – 1, в процеса на работа – 2 и след 
работа 3. В табличен вид са показани изчислените и подбрани подходящи режими на работа 
за посочени диаметри и челни повърхнини, както следва: n – об./min, V – m/min, S – mm/об., 
So – mm/min, Tц – min. 

 На фиг. 4 е показана технологичната схема на чистовата обработка на греда заден 
мост. По същата технологична последователност са разработени циклограмите с бързи и 
работни ходове. Изчислени и подходящо подбрани са режимите за разстъргване и челно 
подрязване на повърхнините на трите фланеца. Получените данни са поместени в табличен 
вид. Прибавката за чистова обработка е t = 1mm. В технологичната схема са показани 
разположението на режещите инструменти в силовите глави на трите фланеца преди 
започване на работа – 1 и след работа – 2.  

 Възприетите режими на работа осигуряват достатъчна стабилност на технологичната 
система “МПИД”  и гарантират приемлива трайност на режещите инструменти. 

 
 7. Проектиране на автоматизираната агрегатна линия 
 Проектирането на автоматизираната агрегатна линия (ААЛ) представлява 

многофакторна оптимизационна задача, за решаването на която по зададени: изисквана 
производителност, качество на произвежданото изделие и т.н. е целесъобрзно да се избере 
такова съчетание на структурни, технологични, конструктивни, надеждностни, 
експлоатационни, енергоефективни и др. фактори, обезпечаващи максимална технико – 
икономическа ефективност. Постоянно разстящите изисквания към мащабите на 
дискретните производствени процеси и операции са неизбежно свързани с повишаване броя 
на възможните предлагани варианти различаващи се по: цена, производителност, 
гъвкавост, пренастройки, трудност, трудоемкост, технико – икономическа ефективност и т.н. 

 Опитът показва при проектиране и експлоатаци на ААМ или АЛ, позволява още в 
етапа на техническото предположение, съществено да се намалят броя на разглежданите 
варианти [1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15]. 

 
 8. Компоноване на автоматизираната агрегатна линия 
 На базата на комплексно – системния подход на проектиране и агрегатно – модулния 

принципи на изграждане, е съставена структурната компоновка на ААЛ за механична 
обработка на греда за заден мост. От анализиране на чертежа на заготовката (ОЧ1) и 
чертежа на готовия детайл (ОЧ2), предписаните прибавки, техническите изисквания, 
точността на изработка (IT), грапавостта на повърхнините (Ra), направените необходими 
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изследвания на такта на ААЛ във функция от желаната годишна програма е необходимо да 
бъде компонована линията от две ААМ – едната за грубо, другата за чисто разстъргване и 
подрязване. 

 Структурната компоновка на ААЛ е показана на фиг.2 [4, 5, 9, 10, 11].  
 От конвейер 10, детайла 6 се манипулира с помощта на конзолен кран 11 за 

установяване (базиране и закрепване) в приспособление 7 от ААМ – I за груба обработка. 
След завършване на грубата обработка чрез конзолния кран 11, детайлът 6 се манипулира 
в приспособлението на ААМ–II за чистова обработка. Конзолният кран обслужва, както 
двете ААМ, така и конвейра. 

 Компоновката на грубо обработващата ААМ-I е изградена със следните НГЕ: силова 
глава – 250 – подрезно - разстъргваща (3.  бапка – 5323, 1. зъбен редуктор – 9123 и 
електродвигател), 4. поставка – КЕ1533, 2. маса подавателна – МП 5152, 5. подрезно – 
разстъргваща приставка – ПРП 250, 6. греда за заден мост, 7. установъчно приспособление, 
8. основен корпус и 9. редуктор с електродвигател – МП 4122. 

 За чистовата обработваща ААМ – II, изграждащите НГЕ са: силова глава – 250 – 
подрезно - разстъргваща (3.  бапка – 5323, 1. редуктор с назъбен ремък – 9423 и 
електродвигател), 4. поставка – КЕ1533, 2. маса подавателна – МП 5252, 5. подрезно – 
разстъргваща приставка – ПРП 250, останалите елементи са същите като ААМ за груба 
работа. 

 На фиг. 5 и фиг. 6 са показани сборните чертежи на подрезно – разстъргващата 
приставка  и хидравличния цилиндър, задвижващ щангата на ПРП [5, 10, 11]. 

  
 

Фиг. 5 Подрезно – разстъргваща приставка   
 

 
 

Фиг. 6 Задвижващ хидравличен цилиндър 
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Надеждост на ААЛ 
Надеждността е много важен показател. Към частните показатели на надеждността са: 

собствените извън циклови загуби – tиз.ц.з.; коефициент на готовност – Кгот.; коефициент на 
техническо използване – Кти; коефициент на фактическо техническо използване – Кфти и 
коефициент на натоварване – Кз. Всички тези показатели оказват влияние върху: 
производителността, надеждността, технико – икономическата и енергийна ефективности на 
ААЛ. Ето защо те трябва непрекъснато да се следят. През определен период от време е 
наложително да се извършва баланс на производителността, надеждността и енергийната 
ефективност на ААЛ [9, 10, 11, 12]. 

 
Анализ на подобрената енергийна ефективност 
Един оператор обслужва, извършва всички настройки и под настройки на ААЛ. Работи 

се на две смени. Действителният такт е  Д = 11 min. В сравнение със стария технологичен 
процес се работи на три смени с 8 бр. борверги, обслужвани от 24 оператора, 1 мотокарист 
и 2 общи работника, изработващи годишната програма от QГ = 20 000 бр./год. Времето за 
производство на един детайл е  д

ст.т.п.= 150 min (230 h). 
Подобрената енергийна ефективност при експлоатацията на ААЛ е:  

1. Технологичният производствен процес се съкращава с 13,64 пъти; 
2. Освобождават се 22 високо квалифицирани оператори, 1 мотокарист и 2 общи 

работника; 
3. Намалена е общо заетата работна площ с 40 m2; 
4. Намалени са разходите за ел. енергия на хидроагрегата, сгъстения въздух, 

охладителната течност и др.; 
5. Спазване на препоръчителните режими на рязане за ААМ и ААЛ, което води до 

намаляване на извън цикловите загуби – tиз.ц.з. и разходите на режещи 
инструменти; 

6. За новоизбрания технологичен процес, годишната производствена програма 
(ГПП) се изпълнява за две работни смени на компомованата ААЛ със сумарна 
консумация на електроенергия 1152 kWh. При цена на електроенергията 0,17 
лв./kWч, левовата равностойност на консумираната енергия възлиза за 16 часа на 
195,84 лв. 
При стария технологичен процес, ГПП се изпълнява на три работни смени с 8 бр. 
хоризонтални пробивно - разстъргващи машини. За една работна смяна една 
машина консумира за 24 часа електрическа енергия 672 kW.h, което съответства 
на 91,84 лв., при същата цена за KW.h. При работа на 8 бр. машини за трисменна 
работа консумираната енергия е 5376 kW.h, на което съответстват 734,73 лв. 
Спестената електрическа енергия е 4224 kW.h или 577,28 лв. 

 
 9. Изводи 
 Изхождайки от досегашния опит на специализираните конструкторски бюра (СКБ) за 

проектиране, компоноване, изработване, внедряване и експлоатация на ААМ и ААЛ е 
целесъобразно: 

1. Да се спазва технологичния процес и режимите на работа при експлоатация 
на ААМ и ААЛ, с което се намаляват сумарните циклови загуби – tиз.ц.з., осигуряващи 
висока експлоатационна производителност, надеждност и много добро качество на 
произвежданата продукция (греда за заден мост). 

2. Спазването на технологичния процес и режимите на работа при експлоатация 
на ААМ и ААЛ гарантират оптимална трайност на режещите инструменти и осигурява 
достатъчна стабилност на технологичната система „МПИД”. 

3. Осигуряване на добро охлаждане на режещите инструменти и обработвания 
детайл, а охлаждащата течност да осигурява добро стружко отвеждане от работната 
зона на ААМ и ААЛ. 
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4. Съвместяване на времената за манипулиране на греда за заден мост при 
захранване, преместване и разтоварване. 

5. За осигуряване на високо качество на калиброваните отвори е необходимо 
отдръпване на ножчето при изваждане на инструмента от обработваемия отвор. 

6. Осигуряване на добре подбрана ефективност при експлоатация на ААМ и 
ААЛ. 
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Експериментален стенд за оползотворяване на слънчевата радиация с 
термодинамичен колектор с директно изпарение на хладилния агент 

 
Мерима Златева, Станимир Калчевски, Трайчо Траянов 

 

Резюме: Представена е функционална схема на експериментален стенд за 
оползотворяване на потенциала на слънчевата радиация. Стендът осигурява 
възможност за изследване на експлоатационните параметри на система с термопомпен 
агрегат тип „слънце-вода“ с изпарител термодинамичен колектор в режими на 
отопление и на подгряване на вода за битови нужди. 

Ключови думи: термодинамичен слънчев колектор, възобновяеми енергийни 
източници, системи за битово горещо водоснабдяване с 
възобновяеми източници, отопление с възобновяеми източници 

 
Experimental stand for utilizing solar radiation with thermodynamic solar collector with 

direct evaporation of the refrigerant 
 

Merima Zlateva, Traicho Trayanov 
 
Abstract: It is presented a functional scheme of an experimental stand for utilization of the 

potential of solar radiation. The stand provides an opportunity for investigation the operational 
performance of a system with heat pump type "sun-water" with evaporator thermodynamic 
collector for heating and domestic hot water supply. 

Key words: thermodynamic solar collector, renewable energy sources, systems for domestic 
hot water supply utilizing renewable sources, heating with renewable sources 

 

Въведение 
Производството на топлинна енергия от конвенционални горива е свързано с емисии, 

засилващи естествения парников ефект на земята,  а ограничените им залежи обуславят 
все по-големия интерес към възобновяемите енергийни източници. Ефективността на 
топлотехническите слънчеви системи зависи както от климатичните условия на района, така 
и от топлотехническите характеристики на използваните в тях елементи.  

В последните години в специализираните среди все по-нарастващ е интересът към 
термодинамичните слънчеви колектори, представляващи основна част на термопомпен 
агрегат тип „слънце-вода“ за отопление и битово горещо водоснабдяване.  На европейския 
пазар се предлагат подобни изделия ( (Solar PST), (Kerry Solar Heating), (Thermopanel) и др.) 
за чиито топлотехнически характеристики и ефективност все още не се посочват конкретни 
данни. За пръв път изпитание на такъв тип система е проведено през интервала януари 
2014 г. – юни 20014 г. от Националния център по ВЕИ на Великобритания (National 
Renewable Energy Centre). 

Целта на представения експериментален стенд е да се изследва поведението и да се 
оцени ефективността на термопомпен агрегат „слънце-вода“ с термодинамичен колектор 
при различни експлоатационни условия. Получените резултати ще бъдат използвани за 
верификация на симулационни модели на системите и анализ на приложимостта им за 
климатичните условия на България. 
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Термични слънчеви колектори и ефективност на преобразуване на слънчевата 
радиация 
Термичните слънчеви колектори трансформират пряката и дифузната радиация в 

топлина. Най-широко разпространени в практиката са обикновените колектори, чиято 
слънцеприемаща повърхнина не влияе върху интензитета на попадащата слънчева 
радиация. Според конструкцията им се класифицират като нискотемпературни (абсорбер-
колектори и плоски) и среднотемпературни (вакуумнотръбни). Ефективността им зависи от 
директните загуби на топлина при непълното преминаване и абсорбция на слънчевата 
радиация и индиректни загуби от излъчване и конвекция към околната среда: 
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където RF  е коефициентът на отвеждане на топлина от колектора, отчитащ 

променливата интензивност на топлопреносния процес между загрявания и топлоносителя в 
абсорбера; 

   - приведена поглъщателна способност на колектора за съответния ъгъл на падане 
на слънчевите лъчи; 

LU  - коефициент на топлинни загуби на колектора, W/m2K; 

0I  - интензитет на глобалната (пряка и дифузна) слънчева радиация върху 
повърхнината на колектора, W/m2; 

скt  - средна температура на топлоносителя в колектора, oC; 

внt  - температура на външния въздух,  oC; 

скА  - повърхнина на абсорбера, m2. 

Ефективността на слънчевия колектор може да бъде представена като линейна 
зависимост от комплекса    0внск Itt  , отчитащ влиянието на климата и експлоатационните 
параметри на системата. Максималната ефективността за конкретен вид колектор се 
постига при   0tt окск  , а стойността й зависи от коефициентите на пропускане на 
прозрачното покритие   и на поглъщане   на абсорбера, които формират оптичните му 
загуби.  

От показаният на Фигура 1Error! Reference source not found. принципен характер на 
изменение на ефективността на трите вида колектори (плосък, вакуумнотръбен и абсорбер-
колектор) като функция на комплекса   0внск Itt   може да се направят следните изводи: 

 И за трите вида колектори ефективността е максимална при 0tt внск  , като при 
определена средна температура на загрявания топлоносител намалява с понижениe 
на външната температура; 

 Конструкцията и наличието на прозрачно покритие при вакуумнотръбните и плоски 
колектори определят по-ниски топлинни загуби. 

 Липсата на прозрачното покритие обуславя по-високата оптична ефективност на 
абсорбер-колекторите при 0tt внск  ; 

 При използване на абсорбер-колектори като изпарител в термопомпен агрегат може 
да се очаква повишаване на оптичната им ефективност вследствие по-високата 
стойност на коефициента на отвеждане на топлина  RF . 
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Фигура 1. Ефективност на слънчеви колектори 

Функционална схема на експерименталния стенд за оползотворяване на 
слънчевата радиация с термодинамичен колектор 
Експерименталният стенд е разработен с цел изследване на параметрите на 

термопомпен агрегат тип „слънце-вода“ при реални експлоатационни условия и оценка на 
ефективността му за климатичните условия на България.  

За изпълнение на поставената цел се предвижда да бъдат изпълнени следните задачи: 

 Определяне на ефективността на абсорбер-колектора при различни стойности на 
слънчевата радиация и на температурите на външния въздух и на изпарение на 
хладилния агент; 

 Извеждане на функционалната зависимост    0внскск Ittf  ; 

 Оценка на коефициента на преобразуване на термопомпения агрегат при различни 
параметри на околната среда - слънчевата радиация и температура на външния 
въздух; 

 Анализ на потенциала за добив на топлинна енергия за подгряване на топлоносител 
за битово горещо водоснабдяване при различни характерни профили на дневна 
консумация; 

 Изследване на стратификацията в акумулиращия съд при различни режими на 
консумация;  

 Оценка на възможностите за използване на термопомпения агрегат тип „слънце-
вода“ за подгряване на топлоносител за нискотемпературно отопление; 

 Сравнителен анализ на експлоатационните характеристики на термопомпения 
агрегат при работа с изпарител тип пластинчат топлообменник и абсорбер-колектор. 

Функционалната схема на експерименталния стенд е показана на Фигура 2 . Обособени 
са два циркулационни кръга. 

Циркулационен кръг термопомпен агрегат 

За преобразуване на слънчевата енергия в топлина се използва термопомпен агрегат 
тип „слънце-вода“ с отоплителна мощност  5 400 W. Изпарителят е оформен като абсорбер-
колектор, в който хладилният агент се изпарява под въздействието на пряката и дифузна 
слънчева радиация. Поддържането на определено налягане гарантира подходяща 
температура на изпарение и възможност за допълнително оползотворяване на потенциала 
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на атмосферния въздух и дъждовна вода. Кондензаторът е с водно охлаждане и е оформен 
като пластинчат топлообменен апарат, комплектуван с циркулационна помпа за 
охлаждащия топлоносител.    

Циркулационен кръг на топлинни консуматори 

За съхранение на добитата топлинна енергия е предвиден обемен топлинен акумулатор 
с вградена серпентина, комплектуван с електрически нагревател с мощност 3 kW, 
термостат, обезвъздушителен и предпазен клапан. Чрез регулиращ вентил по пътя на 
загряваната водопроводна вода е осигурена възможност за симулиране на различни 
режими на консумация на топлоносител за битово горещи водоснабдяване. 

С цел анализ на възможностите за работа на системата в режим отопление паралелно 
към топлинния акумулатор са монтирани 2 бр. вентилаторни конвектори за подов монтаж 
тип  „въздух-вода“ с отоплителна мощност  по 3000 W. 

Разработената функционална схема създава възможност за измерване на параметрите 
на системата в режим на отопление и битово горещо водоснабдяване при различни 
експлоатационни условия. 

Измервани експлоатационни параметри 
Осигурена е възможност за измерване на следните експлоатационни параметри на 

системата: 

- Околна среда 

С метеорологична станция се измерват параметрите: 

 Температура на въздуха; 

 Влажност на въздуха; 

 Скорост и посока на вятъра; 

 Количество валежи; 

 Интензитет на пряката и дифузна слънчева радиация. 

- Циркулационен кръг термопомпен агрегат 

Измерват се параметрите на хладилния агент в следните характерни точки: 

 температури на хладилния агент на входа и изхода на изпарителя; 

 температури на хладилния агент на входа и изхода на кондензатора; 

 налягане на хладилния агент на входа и изхода на изпарителя; 

 налягане на хладилния агент на входа и изхода на кондензатора; 

 консумирана електрическа енергия от компресора за интервала на измерване. 

- Циркулационен кръг на топлинни консуматори 

 температури на топлоносителя на входа и изхода на кондензатора; 

 дебит на топлоносителя; 

 консумирана топлинна енергия за интервала на измерване. 

 температурно разпределение по височина на топлинния акумулатор. 

 температури на загрявания топлоносител на входа и изхода на топлинния 
акумулатор; 

 дебит на загрявания в топлинния акумулатор топлоносител. 
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Таблица 1 Основни означения 

 
Заключение 
Разработеният експериментален стенд осигурява възможност за изследване на 

експлоатационните параметри на термопомпен агрегат с изпарител – термодинамичен 
слънчев колектор и оценка на ефективността както на отделните елементи, така и на цялата 
система при различни режими на консумация на добитата топлинна енергия.  
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Определяне на лъчистата компонента на ефективния коефициент на 
топлопроводност в образец на  нетъкан текстил от полиестерни влакна 

 
Любомир Цоков, Никола Калоянов, Маргарита Незнакомова 

 
Резюме: По експериментално-числен път е определен делът на лъчистата компонента 
на коефициента на топлопроводност в образец от нетъкан текстил с използване на 
влакна от рециклиран полиестер. Прието е че изследваният образец е непрозрачен и 
конвективната компонента на ефективния коефициент на топлороводност е 
пренебрежима, т.е. топлопреносът е резултат от чиста топлопроводност и лъчист 
топлообмен в материала и въздуха в порите на изследвания образец.    
Ключови думи: топлопренасяне, лъчист топлообмен, нетъкан текстил, измерване на 
топлопроводност, измерване на топлинен поток                                                                                               
         

Determination of the radiant component of effective thermal conductivity of non-woven 
textile of polyester fibers 

 
Lyubomir Tsokov, Nikola Kaloyanov, Margarita Neznakomova 

 
Abstract: The radiant component of thermal conductivity of non-woven textile produced by fibres 
from recycled polyester was obtained. It is accepted that the specimen is opaque and the value of 
convective component of heat transfer is  negligible, i. e. the heat transfer is a result of pure 
thermal conductivity and radiant heat transfer in the material and the air in pores of the specimen. 
Key words: heat transfer, radiation, thermal conductivity, nonwovens, Heat Flow Meter
 

I. Въведение. 
Текстилните продукти обикновено са със сравнително ниски стойности на ефективния 

коефициент на топлопроводност. Поради тази причина, в различните им приложения често 
се използват техните топлоизолационни свойства, които са предмет на подробно 
изследване от години. Това важи с особена сила за продуктите от нетъкан текстил,  който,  
поради факта че могат да се произвеждат с голяма дебелина,  позволяват постигане на 
високи стойности на термичното съпротивление и могат да се използват като 
топлоизолатори в различни сфери на бита и индустрията и в определени случаи са 
алтернaтива на неекологичните продукти, предлагани в момента. В тази връзка, 
изследването на механизмите на топлопренасяне в изделията от нетъкан текстил и 
факторите влияещи върху топлоизолационните им свойства е от особена важност.  

В настоящата работа е направен опит за оценка на дела на лъчистия коефициент на 
топлопроводност от общия ефективен коефициент на топлопроводност на нетъкан текстил, 
произведен от регенерирани влакна от полиестер, по известната технология “Struto”. Тъй 
като изследваният продукт е с висока порестост и съответно ниска обемна масова плътност, 
топлинният поток през него е повлиян силно от лъчистия топлопренос. Това определя и 
факта, че топлоизолационните способности на продукта зависят съществено от 
температурните условия в които те се оказват. От друга страна, наличието на съществена 
по стойност лъчиста компонента в общия топлинен поток насочва към производствените 
фактори, които могат да се използват за модифициране на топлоизолационните им 
свойства в процеса на тяхното производството. 
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II. Теоретична постановка. 
Топлоизолационните свойства на нетъкания текстил с ниска плътност и механизмите на 

топлопренасяне са подробно изследвани и представени в голямо количество публикации в 
последните години. Използването на ефективен коефициент на топлопроводност �еф има 
смисъл, когато различните видове топлопренасяне в изследвания образец са свързани, т.е. 
зависят един от друг. Поради, твърде сложния механизмът на свързания топлопренос, 
решение на проблема чрез моделиране на топлинния поток в тялото е излишно. За целите 
на настоящата работа е използван опростен интегрален модел, изискващ измерване на 
ефективния коефициент на топлопроводност при стационарни условия. Идеята за начина на 
определяне на големината на лъчистата компонента в ефективния коефициент на 
топлопроводност е взаимствана от [1]. Тя се базира на известна формализация, че общия 
топлиннен поток за непрозрачни тела може да се представи като сума от два потока. Както 
се знае, поради малките размери на порите в обемния нетъкан текстил, ефектът от 
топлопренос чрез конвекция е пренебрежим. Следователно плътността на топлинния поток  
�������] може да се запише като сума от плътността на топлинния поток в резултат на 
чиста топлопроводност �тп и плътността на топлинния поток в резултат на лъчист 
топлообмен �л на материала и въздуха в обема на образеца  

� � �тп � �лт .                                                                                                                 (1) 

Следователно, ефективният коефициент на топлопроводност може формално да се 
представи като  

�еф � �
�� ��⁄ � �тп��лт

�� ��⁄ � �тп � �лт  .                                                                                    (2) 

За плътността на лъчистия топлинен поток между две успоредни безкрайни плоски 
повърхности е известна зависимостта 

�лтпл � ����� � ���������� � ���� � ��,                                                                                   (3) 

в която  �  е константата на Стефан-Болцман, а  �� и ��  са степените на чернота на двете 
повърхности. При малки температурни разлики с голяма точност е валидна следната 
зависимост 

���� � ���� � ������ � ���,                                                                                                       (4) 

където � � ��� � ����� е средната температура на повърхностите. Използвайки 
приближението (4) и равни степените на чернота, �� � ��� � �, уравнение (3) с голяма 
точност да се представи във вида  

�лтпл � �лт ��������� ,                                                                                                     (5) 

от където за коефициента на лъчистата топлопроводност �лт следва  

�лт � ������
�
�����

 .                                                                                                       (6) 

Показано е в [1,2], че за нетъкан текстил с ниска плътност за коефициента на лъчиста 
топлопроводност може да се използва формула, подобна на горната, но с корекции за 
нетъкан текстил   
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�лт � 4hσT3
2
ε	‐	1

exp ��1��h�ν‐1�μ
r√π ,                                                                                               (7) 

в която h е дебелината на образеца, ν е относителната част на влакната ориентирани 
перпендикулярно на изотермите, μ е коефициентът на запълване на образеца с влакна, r  и 
ε  са, съответно, радиусът и степента на чернота на влакната. Очевидно е, че за образец от 
нетъкан текстил,  който се изпитва при една и съща дебелина, коефициентът на лъчиста 
топлопроводност ще зависи от средната температура на образеца T, която е и един от 
задаваните параметри при измерване на ефективния коефициент на топлопроводност в 
използвания за случая уред.  

III. Експериментално-числени резултати. 
Ефективният коефициент на топлопроводност беше измерван по метода на измерване 

на топлинния поток с уред отговарящ на изискванията на индустриалните стандарти ASTM 
C518, ISO 8301, JIS A 1412, DIN EN 12939, DIN EN 13163 and DIN EN 12667.  

Обект на изследване беше нетъкан текстил, произведен по технология “Struto” от финни 
влакна от рециклиран полиестер. Проведеният предварителен експеримент по измерване 
на ефективния коефициент на топлопроводност на образец, при дебелина h= 3.385cm и 
плътност ρ=17kg/m3, потвърди, че факторът определящ големината на коефициента на 
лъчиста топлопроводност е средната температура на образеца. Изследваният образец 
беше притиснат между топлата и студена плочи на измервателния уред, до отбелязаната 
по-горе дебелина, и бяха направени четири измервания на ефективния коефициент на 
топлопроводност, без той да бъде изваждан или деформиран. Резултатите от 
измерванията, при две различни средни температури c по две различни температурни 
разлики за всяка от тях, са представени чрез извадка от системния протокол на 
измервателния комплекс в Таблица 1.  

       Таблица 1 
Резултати от измерване на ефективен коефициент на топлопроводност на нетъкан 

текстил при две различни средни температури и две различни стойности на градиента 
на температурата за всяка от тях 

________________________________________________________________________________ 
TEST RESULTS 
                                  Thermal        Thermal       Temp. 
SP#   TestTime  MeanT   DeltaT    Conductivity   Resistance    Gradient 
                deg.C   deg.C     W/m-K          m^2*K/W       K/m 
-------------------------------------------------------------------------
1     00:57:53  22.21    6.33     0.043824       0.772395       186.95 
2     00:36:11  23.78   23.88     0.045070       0.751032       705.61 
3     00:50:15  42.36   23.87     0.049940       0.677798       705.33 
4     00:49:16  41.18    6.19     0.049235       0.687499       182.86 

Данните в Таблица 1 доказват, че ефективният коефициент на топлопроводност зависи 
съществено от средната температура на образеца и почти не зависи от температурния 
градиент, което дава основание да се използва зависимостта  �лт � �лт������ � ��� ��⁄ ,	 
респективно  � � ��тп � �лт� ��� � ��� ��⁄ .

Данните от допълнителни измервания на ефективния коефициент на топлопроводност 
на същия и на други образци от същата производствена партида на продукта, при 
приблизително същата дебелина и различни средни температури и температурни разлики 
(въпреки, че изследваните образци бяха изваждани и поставяни в измервателния уред 
между отделните измервания) потвърждават напълно резултатите от Таблица 1.  



278 Научна конференция на ЕМФ 2014

Резултати от измерване на друг образец от същия вид нетъкан текстил, при еднакъв 
градиент на температурното поле, са представени за серия от средни температури в по-
широк температурен интервал, в Таблица 2. 

        Таблица 2 
Резултати от измерване на ефективен коефициент на топлопроводност на нетъкан 
текстил при различни средни температури и еднакви стойности на градиента на 

температурата 
________________________________________________________________________________ 
TEST RESULTS 
                                  Thermal        Thermal       Temp. 
SP#   TestTime  MeanT   DeltaT    Conductivity   Resistance    Gradient 
                deg.C   deg.C     W/m-K          m^2*K/W       K/m 
-------------------------------------------------------------------------
1     00:32:08  24.47   19.98     0.045138       0.743768       595.06 
2     00:56:17  36.57   19.94     0.048963       0.685661       593.88 
3     01:24:26   9.94   20.00     0.041447       0.809997       595.58 
4     00:55:17   1.35   19.98     0.039626       0.847239       595.08 
5     01:22:25 -11.53   20.03     0.036679       0.915304       596.72 

С данните от Таблица 2 е направена оценка на коефициента на лъчиста 
топлопроводност и неговия дял от стойността на ефективния коефициент на 
топлопроводност. За целта беше използвана следната система от алгебрични уравнения за 
различни стойности на средната температура, базирана на изложеното в теоретичната част:  
(а)   ������ � �тп � �лт����   (при средна температура на T1); 
(б)   ������ � �тп � ����� � �лт������������  (при средна температура T2). 
Коефициентът на лъчистият топлобмен във второто уравнение		�лт���� е представен чрез 
коефициента на лъчистия топлообмен в първото уравнение		�лт����, коригиран чрез 
отношението на третите степени на средната температура, съгласно уравнение (7). 
Промяната на топлопроводността на въздуха в резултат от промяната на средната му 
температура в изследвания образец е влючена във второто уравение чрез члена �����. 
Промяната на коефициента на топлопроводност на образеца от промяна свойствата на 
материала от който е направен текстила е пренебрегната.  

Решението на горната система уравнения по отношение на неизвестния коефициент на 
лъчист топлообмен �лт���� е следното,  

�лт���� � ��� � �� � ����������� ��� �� � ��   .                                                             (8) 
Резултати от изчиcляване на коефициента на лъчист топлообмен, направени с уравнение 
(8),  са представени в Таблица 3. 

Таблица 3 
№ T �еф ��в-х �лт(10oC) �лт/�еф 

- oC K W.m-1.K-1 W.m-1.K-1 W.m-1.K-1 % 

  измерено изчислено 

1 36,57 309,72 0,0490 0,00238 0,017 34 

2 24,47 297,62 0,0451 0,00130 0,015 30 

3 9,94 283,09 0,0414 0,00000 - - 

4 1,35 274,5 0,0396 -0,00077 0,012 24 

5 -11,53 261,62 0,0367 -0,00192 0,014 28 
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Стойности на коефициента на лъчист топлообмен, при други средни температури на 
образеца, могат да се преизчислят чрез зависимостта следваща от уравнение (7). 

IV. Заключение. 
Известно е от предишни изследвания, че текстилните продукти от полиестерни влакна 

са със сравнително висок дял на лъчистия коефициент на топлопроводност. Полученият 
среден процент на този дял в размер на 29% отговаря на изразеното в [3] становище, че 
радиационните ефекти са отговорни за 30 до 50 процента от общия топлопренос във 
влакнестите изолатори с ниска плътност. Резултатите от изследването показват, че 
използваната методика е подходяща за качествен и сравнителен анализ на топлопреноса в 
непрозрачен нетъкан текстил с ниска плътност. 

На практика, определяне на дяловете на чистия и лъчист топлопренос в изолационните 
материали не е задължително, когато е възможно ефективният коефициент на 
топлопроводност да се измери при условията в които ще се използва съответния 
топлоизолатор. За целта е необходимо наличие на подходяща измервателната аппаратура, 
както и да се познават факторите влияещи на топлопреносните процеси при различните 
условия. За изследвания в настоящата работа текстил, освен физичните му характеристики 
и температурните условия при които се провежда измерването, важен параметър при 
измерване на ефективния коефициент на топлопроводност, биха могли да бъдат степените 
на чернота на измервателните плочи на уреда, между които се поставя изследвания 
образец. 

V. Използвана литература.  
[1] Bogusławska-Baczek  M., Hes L.,  Determination of heat transfer by radiation in textile fabrics 
by means of method with known emissivity of plates,  Journal of Industrial Textiles, March 19, 
2013. 
[2]  Hes L. and Stanek. J., Theoretical and Experimental Analysis of Heat Conductivity for 
Nonwoven Fabrics, INDA-TEC Transactions, Philadelphia, 1989. 
[3] Akhan Tleoubaev, Ph.D., Conductive and Radiative Heat Transfer in Insulators, LaserComp, 
Inc., December 1998.  
      

Автори: Любомир Петков Цоков, TУ - София, e-mail: lubo@tu-sofia.bg 
      Никола Георгиев Калоянов, TУ - София, e-mail: ngk@tu-sofia.bg  
    Маргарита Петрова Незнакомова, TУ - София, e-mail: mpn@tu-sofia.bg      
  

Научните изследвания, резултатите от които са представени в настоящата 
публикация, са финансирани от договор ДУНК 01/3. 
 

   



280 Научна конференция на ЕМФ 2014

 
 
 

Сравнителен анализ на характеристиките на електрическите и термостатичните 
регулиращи вентили 

 
Цветан Божков, Светослав Влашки, Йордан Стоянов 

 
Резюме: Докладът представя сравнение в приложението на електрическите и 
термостатичните регулиращи вентили в съвременните хладилни системи. Направен е 
кратък обзор на двете технологии и анализ на възможностите за повишаване на 
енергийната ефективност на хладилните системи чрез приложение на ЕРВ. 
Ключови думи: ЕРВ, ТРВ, хладилна система 

 
Comparative performance analysis of electric and thermostatic expansion valves 

 
Tsvetan Bozhkov, Sevtoslav Vlashki, Jordan Stoyanov 

 
Resume: The following article represents comparison in the application of electric and thermostatic 
expansion valves in modern refrigeration systems. A short overview of the two technologies and analysis of 
the possibilities for increasing the energy efficiency of refrigeration systems with application of EEV is carried 
out. 
Key words: EEV, TEV, refrigeration system 

 

1. Въведение 
Терминология 

В настоящият доклад авторите използват понятието Термостатичен Регулиращ Вентил – 
ТРВ (от англ. Thermostatic Expansion Valve – TEV, от немски Thermostatisches 
ExpansionsVentil - TEV), считайки го за по-правилно от използваното – терморегулиращ 
вентил. Абревиатурата ЕРВ авторите тълкуват като Електрически Регулиращ Вентил. 
Аргументът за това е, че, макар често срещан в практиката като електронен регулиращ 
вентил, самият вентил е съставен от чисто електрическа (стъпков електромотор или 
соленоид с котва) и механична част. Електронният контролер е неразделна част от работата 
на този тип вентили, но не представлява пряк елемент от тяхната конструкция. 

Работата на регулиращата система дроселиращ вентил – разпределително устройство – 
изпарител влияе пряко, както върху ефективността и надеждността на хладилната система, 
така и върху прецизното поддържане на параметрите на охлажданата среда. Макар и 
разпространени от десетилетия и изпълняващи успешно своята функция, термостатичните 
регулиращи вентили имат характеристики, които налагат определени ограничения в 
ефективността и прецизността на хладилните системи. Наложилата се алтернатива е 
замяната на изцяло механичните ТРВ с електронно управлявани електрически регулиращи 
вентили. ЕРВ са разработени едва през 70-те години на 20 век и със своите предимства са 
се наложили като утвърдена технология в развитите страни през последните две 
десетилетия, най-вече в търговските (комерсиалните) хладилни системи. В България, ЕРВ 
навлизат първо чрез заводски изградените хладилни системи. Това са най-вече системите с 
променлив дебит на хладилния агент (VRF/ VRV), в основата на чиято технология стоят 
именно ЕРВ, както някои водоохлаждащи и покривни агрегати и термопомпи. В тези системи 
практиката на хладилните специалисти по отношение на ЕРВ се изразява най-вече в 
експлоатация на вентилите, т.е. диагностика и сервиз на възникнали повреди. В на място 
асемблираните системи, макар и тяхното приложение да нараства през последните две-три 
години, в България се наблюдава недобра информираност сред инженерите и техническите 
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специалисти ангажирани в бранша, по отношение на проектирането и инсталирането на 
хладилни системи използващи ЕРВ. Резултатът от това е значително ограниченото 
използване на възможностите на електрическите регулиращи вентили за подобряване на 
енергийната ефективност и цялостните технически характеристики на хладилните системи.  

Докладът си поставя за цел да обърне внимание на следните аспекти: 

 някои основни недостатъци в характеристиките на термостатичните регулиращи 
вентили 

 принципът на работа на електрическите регулиращи вентили 
 видове електрически регулиращи вентили и разликите между тях 
 техническите и енергийните предимства на електрическите пред термостатичните 

регулиращи вентили 

2. Минимален стабилен прегрев – МСП (от англ. minimum stable superheat – MSS) 
Тази теория е разработена през 80-те години на 20 век и от тогава се прилага в 

алгоритмите на електронните управления, контролиращи работата на електрическите 
регулиращи вентили. 

Фиг. 1 показва схематично процеса протичащ в изпарителя, който се разглежда като 
дълъг тръбопровод в чието начало се дроселира хладилен агент. По дължина на 
изпарителя, с развитие на процеса на фазов преход, се наблюдава прогресивно нарастване 
на паросъдържанието, до достигане на зона на прегрев, в която съдържанието на течен 
хладилен агент е минимално. МСП – линията описва стойностите на  минималния стабилен 
прегрев, който изпарителя може да осигури при дадена хладилна мощност. Тя представлява 
границата между все още стабилния сигнал от прегрев и възникването на нестабилност 
вследствие на нарастващото съдържание на капчици хладилен агент в потока.  

 
Фиг. 1  Процес в изпарителя [1] 

По продължение на МСП - линията се намират стойностите на оптималния прегрев, 
който означава най-висок EER/COP, както и най-висока мощност на изпарителя. В 
зависимост обаче от типа и конструкцията на изпарителя, измененията в топлинния товар и 
налягането (температурата) на изпарение, МСП линията се променя (Фиг. 2). С промяна на 
МСП линията се променят и стойностите на оптималния прегрев (Фиг. 3).  

Ако прегревът се понижи твърде много, процесът преминава в зоната на нестабилност. 
Това на практика означава неустойчива работа на регулиращия вентил  съответно и на 
цялата хладилна система, изразяваща се в резки колебания на прегрева и налягането 
(температурата) на изпарение, позната като “хънтинг” (от англ. hunting). Резултатът е  
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компрометиране на поддържаните параметри на охлажданата среда, влошаване на 
ефективността и риск от повреда в следствие на мокър ход на компресора. 

Фиг. 2 МСП - линия като функция от темп. на 
изпарение [2] 

Фиг. 3 Промяна на оптималния прегрева 
като функция от товара [2] 

При редуциране на количеството хладилен ефект постъпващо в изпарителя, прегревът 
се увеличава и достига стабилни стойности, но с цената на увеличаване на частта от 
топлообменната повърхност, използвана за прегрев. Резултатът е понижаване на 
температурата на изпарение и ефективността на хладилната система. 

3. Термостатични Регулиращи Вентили - ТРВ 
Технологията на термостатичните регулиращи вентили е добре позната тематика, 

поради което настоящият доклад описва само някои основни характеристики на ТРВ, с цел 
те да послужат за база за сравнение с електрическите регулиращи вентили.  

Положението на вентила се определя от баланса на три налягания – налягането на 
изпарение p0, което действа като затваряща сила, налягането на регулиращата пружина, 
което също действа като затваряща сила и налягането на термостатичния елемент, което се 
определя от температурата на парите хладилен агент на изхода на изпарителя и 
противодейства на p0 и ps като отваряща сила. ТРВ е механичен регулатор с пряко 
действие, т.е. не използващ помощна енергия. Вентилът се нуждае от определен статичен 
прегрев – СП, за да се преодолее силата в регулиращата пружина и да започне неговото 
отваряне.  

СП заводски е настроен нормално между 3 ÷ 5 K. За да осигури дадена мощност ТРВ 
трябва да се отвори в определено положение при повишаване на прегрева. Прегревът 
осигуряващ това отваряне се нарича отварящ прегрев – ОП. Отварянето на вентила се 
осъществява по линейна характеристика, която определя ТРВ като П-регулатор 
(пропорционален регулатор). Пълното отваряне на вентила настъпва при около 6 K ОП, 
който отговаря на пропорционалния диапазон на вентила. Това означава, че при пълно 
отваряне изпарителят трябва да осигури работен прегрев – РП от около (3 ÷ 5 K) + 6 K = 9 
до 11 K. Пропорционалната характеристика на вентила означава, че оптималният прегрев 
може да бъде постигнат само в една работна точка (Фиг. 4). При всички други работни 
условия прегревът не е оптимален. 
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Фиг. 4 Работна характеристика на ТРВ [2] 

Регулиращата характеристика на ТРВ се определя от разликата между наляганията на 
кондензация и изпарение. Това е показано на Фиг. 5 чрез поставените под различен наклон 
мощности характеристики на вентила (мощност на вентила като функция от прегрева), 
отговарящи на зимен и летен работен режим. В този случай при достигане на определена 
разлика в наляганията през вентила (през лятото) настъпва неустойчиво регулиране на 
прегрева или „хънтинг“, при който осезателят реагира спорадично, на капчици течност 
напускащи изпарителя, който работи „на мокро“ (Фиг. 6). Статичният прегрев трябва да бъде 
увеличен. При по-малка разлика в наляганията през вентила (през зимата) изпарителят 
работи при по-висок прегрев. Необходимата за това допълнителна зона на прегрев 
ограничава ефективната топлообменна повърхност на изпарителя. Температурата на 
изпарение се понижава, което води от една страна до намаляване на ефективността, от 
друга страна до отделяне на по-голямо количество влага в изпарителя, т.е. изсушаване на 
въздуха в охлаждания обем и съхранявания не опакован продукт. Допълнителен резултат е 
увеличаване на заскрежаването, което означава повече и по-дълги цикли на 
обезскрежаване.  

  
Фиг. 5 Характеристики на ТРВ в зимен и 

летен режим [2] 
Фиг. 6 Пресичане на характеристика на ТРВ 

и МСП – линията [2] 

Съществен недостатък на ТРВ е, че отварящата сила зависи от налягането в 
термостатичния елемент, което се определя от налягането на заряда. При ниски 
температури на изпарение това налягане се понижава. Като резултата при понижаващи се 
температури на изпарение прогресивно намалява мощността на вентила. Този ефект трябва 
да се компенсира чрез повишаване на разликата в наляганията през вентила. Това налага 
„изкуствено“ поддържане на налягането на кондензация. При ниски температури на външния 
въздух минималното налягане на кондензация се ограничава до температура на насищане 
от около 25÷30 оС. Енергийните последствия от тази мярка, поради увеличеното 
енергопотребление и по-дългите работни времена на системата, са съществени.  
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4. Електрически Регулиращи Вентили - ЕРВ 
Фиг. 7 представя схематично елементите съставящи регулиращата система на ЕРВ. Тя 

се състои от: 

 регулиращ вентил с електрическа задвижка 
 електронен регулатор с ПИ или ПИД – характеристика 
 два сензора, съответно за температура и налягане 

 
Фиг. 7 Регулираща система на ЕРВ 

Измерване на величините определящи прегрева 

Прегревът се определя на същия принцип както при ТРВ, като разлика между 
измерената температура на хладилния агент и температурата на насищане, съответстваща 
на измереното налягане на изхода на изпарителя. Разликата е, че измерените температура 
и налягане се преобразуват в електрически сигнали, които не действат пряко върху 
положението на вентила.  

Използва се и вариант с два температурни сензора, който е характерен не толкова за на 
място асемблираните хладилни системи, колкото за заводските, използвани в комфортната 
климатизация – системите с променлив дебит на хладилния агент и климатизаторите от 
разделен тип. При този вариант се получава грешка в измерването на прегрева, като 
неговата реална стойност е винаги по-голяма от измерената. Тази грешка съответства на 
пада на налягане в изпарителя и се изменя с квадрата на неговото натоварване, т.е. 
масовия дебит на хладилния агент. 

ЕРВ със стъпков електромотор 

Положението на този тип вентили се изменя плавно, в зависимост от броя на импулсите, 
които електронният контролер подава към стъпковия електромотор. Ротационното движение 
на ротора се преобразува в линейно посредством винтогаечен механизъм. 

ЕРВ със стъпков електромотор се използват в множество хладилни системи, които 
работят с един изпарител и в които не се допускат пулсации в налягането, характерни за 
ЕРВ с широчинно-импулсна модулация, както и в приложения, които изискват плавно 
регулиране, като например изпарител-кондензатори в каскадни системи. Вентилите 
притежават работен диапазон от няколко стотин стъпки (обикновено от 200 до 400), който 
позволява плавно и прецизно контролиране на масовия дебит на хладилния агент, 
постъпващ в изпарителя. Тази им характеристика ги прави ефективни при много малки 
натоварвания, когато вентилът може да стои стабилно отворен, едва на няколко процента от 
своя диапазон. Същевременно обаче, трябва да се вземе под внимание факта, че е 
необходимо определено време, от порядъка на над 10 секунди, за изпълнение на пълния 
ход на вентила. Това  би могло да предизвика проблеми, поради закъсняла реакция, в 
приложения, свързани с голяма динамика. 
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Задвижването на този тип вентили на малки стъпки, понякога довежда до не приемане 
на сигнала от контролера и пропускане на стъпка от страна на вентила. При периоди на 
дълга работа, тези грешки се натрупват и би могло да се получи съществено разминаване 
между реалното положение на вентила и положението, в което контролера “мисли“, че той 
се намира. Въпреки това инициалиализацията, състояща се в презатваряне на вентила в 
началото на всеки работен цикъл, гарантира, че контролерът започва управлението от 0 % и 
познава коректно положението на вентила.  

ЕРВ с широчинно-импулсна модулация 

 Този тип вентили работят като магнетвентил, т.е. имат само напълно отворено и 
напълно затворено положение. Задвижването се осъществява от соленоид с котва, като 
механизмът е пригоден за значително по-големия брой работни цикли в сравнение с 
обикновен магнетвентил.  

 На Фиг. 8 е показана графика, описваща работния принцип на този тип вентили. В 
зависимост от натоварването, се променя отношението на времето, за което вентилът е 
отворен, към това, за което той е затворен, като тези действия се ограничават в рамките на 
фиксиран цикъл (обикновено 4 до 8 секунди). В отворено положение вентилът пропуска 
100% от масовия дебит на хладилния агент. Това гарантира доброто разпределение на 
двуфазната смес хладилен агент, дори при минимални натоварвания. Рязкото пропускане 
на хладилен агент турболизира потока и значително подобрява топлообмена в изпарителя. 
Също така се благоприятства връщането на маслото при частичен товар, което може да 
представлява проблем при вентилите със стъпков електромотор. Тези характеристики 
правят този тип вентили, изключително подходящи за хладилни системи със силно изразен 
частичен товар, както и за приложения с голяма динамика. 

 
Фиг. 8 Работен принцип на ЕРВ с широчинно-импулсна модулация [2] 

Двупозиционната функция на ЕРВ с широчинна модулация определя работа с големи 
пулсации в налягането, които могат да доведат до повреди особено при системи с един 
изпарител. Ето защо, този тип вентили се прилагат предимно в хладилни системи, като 
например в супермаркетите, където пулсациите в налягането се компенсират от 
едновременната работа на големия брой изпарители. 

5. Основни енергийни предимства на електрическите регулиращи вентили 

1. Понижаване на прегрева в изпарителя 

Едно от основните предимства на електрическите регулиращи вентили в сравнение с 
термостатичните е поддържането на по-нисък прегрев в изпарителя. Това води до 
увеличаване на ефективната топлообменна повърхност на изпарителя и съответно до по-
висока температура на изпарение. Резултатът е по-голяма хладилна мощност на системата, 
т.е. по-висок EER/COP.  

Това е възможно по две причини. Първата е, че ЕРВ е регулатор с непряко действие, 
т.е. използващ помощна енергия. Това позволява вентилът да се отваря без статичен 
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прегрев и съответно да може да поддържа по-нисък работен прегрев в сравнение с ТРВ. 
Втората е адаптивната характеристика на електронния ПИД-контролер на вентила.  

Принципът на работа на адаптивния ПИД - контролер се изразява в първоначално 
намаляване на прегрева от дадена референтна стойност до достигане на зоната на 
нестабилност, след което постепенно се увеличава, докато контролера регистрира стабилен 
сигнал. Така процеса непрекъснато се повтаря, като по този начин контролера следва МСП 
– линията на изпарителя и поддържа оптимален прегрев, независимо от промяната на 
натоварването и работните условия. 

 
Фиг. 9 Работна характеристика на ЕРВ [2] Фиг. 10 Адаптивен контрол на ЕРВ [2] 

2. Понижаване на налягането на кондензация 

Както вече беше изяснено, характеристиките на ТРВ налагат ограничаване на 
минималното налягане на кондензация, което при ниски външни температури води до 
излишно изразходване на електроенергия от страна на системата. Поради факта, че ЕРВ 
използва помощна енергия, неговото отваряне не зависи от температурата на изпарение. 
Така при ниски външни температури или при частичен товар ЕРВ позволява използването 
на пълната мощност на кондензатора. По този начин, за въздушни кондензатори, 
поддържаната минимална температура (налягане) на кондензация може да се понижи до 10 
– 15 оС (за среднотемпературния работен диапазон – t0 = -15 до -5 оС). Възможността за 
работа при ниски температури на кондензация води до съществено редуциране на 
електропотреблението на хладилната система.  

Количествените измерения на ефектите от понижаване на прегрева и температурата на 
кондензация, чрез приложение на ЕРВ, предстои да бъдат разгледани в самостоятелен 
доклад. 

3. Намаляване на времето за обезскрежаване 

Поради ефективното използване на топлообменната повърхност на изпарителя, което 
ЕРВ осигурява, се намалява изсушаването на въздуха и интензивността на заскрежаване 
при ламелните изпарители. Този ефект води до намаляване, както на боря, така и на 
продължителността на циклите за обезскрежаване. Така, не само се подобрява качеството 
на съхранение на охлаждания продукт, но се намалява и потреблението на енергия за 
обезскрежаване на изпарителите.  
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6. Заключение 
Настоящият доклад демонстрира, че основните технически и енергийни предимства в 

характеристиките на електрическите регулиращи вентили се дължат на: 

 факта, че ЕРВ е регулатор с непряко действие 
 ПИД характеристиката и адаптивната функция на електронния контролер 

Тези характеристики на ЕРВ позволяват: 

 понижаване на прегрева в изпарителя 
 понижаване на налягането (температурата) на кондензация 
 намаляване на продължителността и броя на циклите на обезскрежаване при 

въздушните изпарители 
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Оптимизация на настройките при хладилни системи използващи ЕРВ 
 

Цветан Божков, Светослав Влашки, Йордан Стоянов 
 

Резюме: Настоящият доклад прави кратък преглед на инженерните предпоставки, 
които трябва да бъдат съблюдавани при проектиране на хладилни системи използващи 
ЕРВ (Електрически Регулиращ Вентил). Разгледани са някои технически аспекти, 
свързани с оптимизация на работните параметри чрез подобряване на настройките, 
определящи работата на ЕРВ. 
Ключови думи: ЕРВ, работни параметри, хладилна система,  

 
Optimization of the working parameters in refrigeration systems using EEV 

 
Tsvetan Bozhkov, Sevtoslav Vlashki, Jordan Stoyanov 

 
Resume: The following article represents a short overview of the engineering considerations that should be 
observed by designing refrigeration systems using EEV. They are shown some technical aspects 
considering the working parameters optimization, by improving system settings.  
Key words: EEV, working parameters, refrigeration system 

 

1. Въведение 
Настоящият доклад е свързан с разработката на авторите на тема „Сравнителен анализ 

на характеристиките на електрическите и термостатичните регулиращи вентили“ (1). 
Разглеждани са следните основни въпроси: 

 инженерните предпоставки, които трябва да бъдат съблюдавани при проектиране на 
хладилни системи използващи ЕРВ  

 някои насоки при оптимизация на работните параметри, чрез подобряване на 
настройките в хладилни системи използващи ЕРВ 

Съществено внимание се обръща на факта, че просто поставянето на ЕРВ в една 
хладилна система, независимо при проектиране или при ретрофит, по никакъв начин не 
гарантира повишаване на нейната енергийна ефективност и подобряване на цялостното ѝ 
представяне. Още повече, показва се, че неправилното приложение на ЕРВ може да доведе 
до обратния ефект, а именно влошаване на характеристиките на хладилната система. За да 
се използват оптимално възможностите на ЕРВ е необходимо проектирането и 
изпълнението на хладилната система да бъде съобразено и насочено към характеристиките 
на тоз тип дроселиращи вентили. Дори когато това условие е изпълнено, са налице 
незадоволителни резултати, ако не е направена последната стъпка, а именно провеждане 
на измервания и анализ на получените резултати при въвеждане на хладилната система в 
експлоатация и подобряване на необходимите настройки. 

Изложението на настоящият доклад се основава на проведените множество измервания 
и симулации на различни работни и аварийни режими в реални хладилни системи. 
Основната работа е извършена върху разработен в катедрата по „Топлинна и Хладилна 
техника“ в Технически университет - София, лабораторен стенд на термопомпена система 
въздух-вода (Фиг. 1), както и на високоефективен водоохлаждащ агрегат (Фиг.  2), внедрен в 
предприятие за производство за гъби. 
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Фиг. 1 Лабораторен стенд на термопомпен 
агрегат въздух - вода 

Фиг. 2 Високоефективен водоохлаждащ 
агрегат 

Лабораторният стенд на термопомпена система въздух – вода включва два 
електрически регулиращи вентила и съчетава въздушен и пластинчат топлообменни 
апарати, като така позволява изследване работата на ЕРВ с различен вид изпарители. Уеб 
– базираната система за отдалечен мониторинг и управление, програмируемият контролер, 
както и пълното покритие на системата със сензори за температура и налягане, 
топло/студомер и електронен анализатор позволяват симулирането на различни работни 
режими и гъвкавата и ефективна обработка на придобитите данни.     

Фиг. 3 Извадка от уеб – базирания интерфейс на лабораторния стенд 

 

Фиг. 4 Електронен уред Testo 570 
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Извън интегрираната мониторингова система на термопомпения стенд, всички 
измервания са проведени с електронен уред от последно поколение Testo 570. 
Информацията е обработени чрез софтуерните продукти „testo easyKool“ и MS Office Excel. 

2. Инженерни предпоставки при проектиране на хладилната система 

Анализите показват, че просто поставянето на ЕРВ в хладилната система не гарантира 
постигане на ползите от тази технология. За целта е необходимо да бъдат съблюдавани 
определени инженерни предпоставки при проектиране на хладилната система. Основен 
пример за това е оразмеряването на електрическите електрически вентили.  

 Характеристиките на ТРВ не позволяват работа в широк диапазон на наляганията на 
кондензация. Консервативният подход при оразмеряване на ТРВ се състои в избор на 
вентил с мощност неповече от 10% по-голяма от тази на изпарителя при проектни условия. 
Мощността на вентила, за даден хладилен агент, се определя от температурата на 
изпарение и температурата на подохладената течност, чрез които се дефинира 
специфичната студопроизводителност и минималното налягане на кондензация, което 
определя разполагаемата разлика в наляганията през вентила. Стойностите, до които се 
ограничава минималната температура (налягане) на кондензация за въздушни кондензатори 
в среднотемпературни хладилни системи, са от порядъка 25 – 30 оС. При отчитане на 
съответните падове на налягане между кондензатора и регулиращия вентил се получава 
проектната стойност на разполагаемата разлика в наляганията през вентила. Именно това е 
стойността, при която  в инженерната практика е прието, мощността на вентила да не 
надхвърля с повече от 10% мощността на изпарителя. Ако това условие не бъде изпълнено, 
при повишаване на външната температура и съответно налягането на кондензация, 
резултатът е изпадане на системата в неустойчивост, т.е. „хънтинг“. Точно този ефект  
изтъква един от основните енергийни недостатъци на ТРВ (1). 

 За разлика от термостатичните регулиращи вентили и двата вида електрически 
регулиращи вентили позволяват регулиране на мощността в много широк диапазон до едва 
10% от техния пълен капацитет, без това да води до „хънтинг“ при високо налягане на 
кондензация. За да се използва обаче това тяхно предимство, от основна важност е 
правилният подход при оразмеряване на електрическите вентили. 

Фигури 5 до 7 показват процес на оразмеряване на ЕРВ за водоохлаждащ агрегат с 
въздушни кондензатори работещ с R410A. Показаните изчисления са осъществени със 
софтуерния продукт „ExVLab“ на италианския производител Carel S.p.a.  

За разглеждания агрегат, при температура на изпарение от 3,5 oC, минималната  
температура на кондензация при работа с ЕРВ, която в този случай се определя от 
работния диапазон на компресора е 25 оС. Фиг. 5 показва избор на електрически регулиращ 
вентил при тази температура на кондензация. Двете най-близки възможности са E3V45 и 
E3V55. В случая макар работната точка да се намира в рамките на допустимия диапазон на 
вентила E3V45, той не е подходящ. Причината за това е, че проведените експериментални 
изследвания показват неустойчивост в характеристиките на електрическите регулиращи 
вентили, когато работната точка се намира близо до техния мощностен диапазон. 
Експериментът, проведен на описания вече лабораторен стенд, се състой в свързване на 
два електрически регулиращи вентила с последователни мощности към въздушния 
изпарител на системата. Вентилите E2V11 и E2V14 са избрани така, че работната точка на 
симулирания режим да попада в допустимия диапазон и на двата вентила. Тази работна 
точка е много близо, в рамките на 5%, до мощностната характеристика на по-малкия от 
двата вентила. Проведените измервания показват невъзможност да се достигнат 
оптималните стойности на прегрева в изпарителя, както и съответно съществено 
понижаване на температурата на изпарение – между 5 и 7 K.  
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Фиг. 5 Избор на ЕРВ E3V45 при температура на кондензация 25 oC 

На Фиг. 6 е показана характеристиката на подходящия в показания пример вентил, а 
именно E3V55. При избраните проектни условия работната точка на системата се намира на 
достатъчно разстояние от граничната характеристика на вентила.   

Фиг. 6 Избор на ЕРВ E3V55 при температура на кондензация 25 oC 

Фиг. 7 показва разположението на работната точка спрямо характеристиката на 
избрания вентил при максимална температура на кондензация. Вижда се особено 
характерната, в сравнение с термостатичните регулиращи вентили, голяма разлика между 
максималната мощност на вентила и мощността на компресора при тези условия. Въпреки 
тази разлика работната точка се намира значително над минималната допустима мощност 
изобразена чрез синята крива в долната част на работния диапазон на вентила.  
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Фиг. 7 Характеристика на ЕРВ E3V55 при температура на кондензация 45 oC 

От тук следва Важния извод, че при проектиране на ЕРВ, противно на подхода, който се 
използва при ТРВ, е необходимо да се предвиди съществен запас от мощност, от порядъка 
на от 30 до 50% при максимум ∆p (pc-p0), за да се използват при минимум ∆p пълните 
възможности на вентила. 

Аналогичен е подходът при електрическите регулиращи вентили с широчинно – 
импулсна модулация. Поради факта, че тези вентили контролират количеството хладилен 
агент постъпващ в изпарителя чрез промяна на времето, за което вентилът е отворен, е 
необходимо при максимално натоварване на вентила да се осигури необходимата резервна 
мощност. Това означава да се даде възможност на вентила да се затваря за определен 
интервал от време. В противен случай когато мощността им е близка до тази на изпарителя 
и натоварването е максимално този тип ЕРВ губят своята регулираща способност. За да се 
избегне подобен проблем е необходимо мощността на вентила да се избират така, че при 
проектни условия отношението на отваряне да бъде между 50 и 75%. 

Друга предпоставка, която трябва да бъде съблюдавана при проектиране, е 
оразмеряването на течностните тръбопроводи при вентилите с широчинно – импулсна 
модулация. При изчисляването им техният диаметър трябва да се съобразява не с 
мощността на изпарителя, а с мощността на ЕРВ. В противен случай високата скорост, 
която се получава при рязкото отваряне на вентила, предизвиква голям пад на налягане, 
като резултат от който се наблюдава интензивно запълване с пари на течностните 
тръбопроводи. Това води до рязко редуциране на мощността на вентилите, неефективно 
запълване на изпарителите и изпадане на системата в неустойчив режим на работа.  

Пример за неправилно приложение на ЕРВ е съчетанието на този вид вентили с ТРВ в 
една хладилна система. Това води до един от два резултата. Първата възможност е да не 
се използват предимствата на ЕРВ поради факта, че за да се осигури оптималната работа 
на ТРВ, изкуствено е ограничено минималното налягане на кондензация. Така напълно се 
губи ползата от редуцираното електропотребление при ниски външни температури. Друга 
възможност е да се допусне понижаване на налягането на кондензация, при което 
термостатичните регулиращи вентили поради недостатъчното ∆p не осигуряват 
необходимия масов дебит на хладилния агент, което води до изброените вече негативни 
последствия. Ето защо може да се заключи, че комбинирането на електрически и 
термостатични регулиращи вентили в една хладилна система с изключение на случай, 
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когато могат да бъдат налице особени изисквания е икономически и технически 
неефективно.  

3. Насоки при оптимизация на работните параметри, чрез подобряване на 
настройките на хладилни системи използващи ЕРВ 
Анализът на получените при измерванията резултати показват, че доброто балансиране 

на електрическия регулиращ вентил с останалите елементи на хладилната система не е 
достатъчно за постигане на добри резултати по отношение на ефективната и прецизна 
работа на системата. Решаващ фактор се оказва оптимизацията на работните параметри 
чрез подобряване на определени настройки характеризиращи работата на ЕРВ.  

По-долу са посочени два характерни примера даващи представа за особеностите при 
настройка на ЕРВ – контролерите. Първият пример е показателен за това как на пръв 
поглед прости настройки могат съществено да понижат ефективността на дадена хладилна 
система. Примерът демонстрира проблем с рязко понижаване на смукателното налягане, 
който авторите регистрират несамо при на място асемблирани, но и при заводски системи, 
някои, от които надхвърлят 1 MW хладилна мощност. Проблемът е познат като нормално 
явление при работа с ТРВ, състоящо се в рязко понижаване на смукателното налягане при 
старт на компресора. Това се дължи на забавянето в реакцията на регулиращия вентил при 
пуск на системата. Особено силно този ефект е изразен в системи работещи с 
конвенционални спирални компресори, които са характерни със своята висока обемна 
ефективност и изпарители с малък обем като пластинчати топлообменници. Резултатът от 
това явление е понижаване на ефективността на системата поради ниската температура на 
изпарение при всеки пуск, както и често наблюдавано изключване на защитния пресостат за 
ниско налягане. Последното се предотвратява неправилно чрез понижаване на настройката 
на защитата под допустимите стойности. Такъв проблем би трябвало да се решава 
ефективно, при системи използващи ЕРВ, но опитът на авторите от проведените 
измервания показва противното. Фиг. 8 демонстрира именно такова рязко понижаване на 
смукателното налягане при пуск на водоохлаждащ агрегат работещ с ЕРВ със стъпков 
електромотор.  

 
Фиг. 8 Рязко понижаване на смукателното налягане при пуск на системата 
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Фиг. 9 Плавно понижаване на смукателното налягане при пуск на системата  

Фиг. 9 показва графика описваща изменението на смукателното налягане при 
водоохлаждащ агрегат, чийто настройки са оптимизирани. Решението се състой в 
използване на комбинация от няколко настройки и баланса в зададените им стойности. Тези 
настройки са време, за което вентилът се отваря преди пуск на компресора, първоначално 
положение на вентила, време за което се задържа първоначалното положение на вентила и 
достигане на минимално налягане след отваряне на вентила, разрешаващо пуск на 
компресора. Определянето на точните стойности на тези настройки трябва да се 
осъществява във всеки конкретен случай на база анализ на проведени при въвеждане в 
експлоатация на системата измервания.  

Вторият пример отново демонстрира проблем характерен за системите с ТРВ, който не 
би трябвало да се наблюдава при ЕРВ. Разглеждания експеримент е извършен на 
посочената по-горе ефективна водоохлаждаща система, в която е установен коректния 
баланс на елементите и са спазени всички предпоставки за оптимално използване на 
възможностите на ЕРВ. Въпреки това от графиката на Фиг. 10 се наблюдава класически 
„хънтинг“. Той се дължи на факта, че при „търсене“ на минималния стабилен прегрев ЕРВ 
достига стойности под 3 K, намиращи се на границата на МСП – линията. Поради факта че 
системата работи с пластинчат изпарител и относително къс смукателен тръбопровод, с 
оглед на мощността, то се наблюдава ясно изразена нестабилност и връщане на течен 
хладилен агент поради неспособността на вентила да отговори на голямата динамика.  

 
Фиг. 10 Неустойчива работа на хладилната система 
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Решението в този случай, се състои в увеличаване на параметъра ограничаващ 
минималната стойност на прегрева при регулиране. Така при намаляване на прегрева, 
вентилът не навлиза в зоната на нестабилност и поддържа стойностите на оптималния 
прегрев в зависимост от натоварването на изпарителя.  

 
Фиг. 11 Устойчива работа на хладилната система 

4. Заключение 
Настоящият доклад показва, че за ефективното използване на предимствата на ЕРВ е 

необходимо правилното определяне на избраните проектни условия, както и осигуряване на 
определен запас от мощност при оразмеряване на вентилите. Още по-важно е 
заключението, че дори съблюдаването на определени технически предпоставки при 
проектиране на хладилната система, не гарантира ползите от използването на ЕРВ. За 
целта е необходимо да бъдат проведени измервания и анализ на работните параметри на 
хладилната система. Получените изводи трябва да доведат до оптимизация на настройки 
като П, И и Д компонентите на електронния регулатор, стойностите определящи момента на 
първоначалното отваряне на вентила, неговото положение и т.н. 
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Изследване на местоположението на регистриращите сензори за температура 
и дебит в еднозонова система за климатизиране на въздуха с двустепенно 

оползотворяване на топлината на изхвърляния въздух 
 

Ивайло Банов, Иван Димчев 
 

Резюме: В този доклад е направено изследване на местоположението на 
съществуващите сензори за измерване на температура и относителна влажност, 
разположени във въздухообработващата централа, както e измерен и дебитът на 
нагнетявания въздух посредством скоростомерна тръба на Пито и термоанемометър. 

 
Ключови думи: двустепенно оползотворяване на топлината на изхвърляния въздух, 

тръба на Пито, термоанемометър, температура на въздуха 
 

Examination of the location of temperature and airflow sensors of single-zone air 
conditioning system with two-stage heat recovery of the exhaust air 

 
Ivaylo Banov, Ivan Dimchev 

 
Abstract: In this report, the location of the current sensors for measuring the temperature and 

relative humidity in air handling unit is studied. Supply airflow is also measured with Pitot pipe and 
termoanemometer. 

 
Въведение 
Правилното разположение на сензорите за измерване на температурата и 

относителната влажност на въздуха, както и изборът на метод за измерване на дебита на 
въздуха, са от основно значение за построяването на протичащите процеси на топло-
валжностната обработка на нагнетявания въздух и анализирането на работата на 
въздухообработващата централа при различни експлоатационни условия.  

Разгледани са съществуващите сензори за измерване на температурата и 
относителната влажност на въздуха, разположени във въздухообработващата централа, 
която е част от лабораторен стенд на еднозонова система за климатизиране на въздуха с 
двустепенно оползотворяване на топлината на изхвърляния въздух посредством 
рекуперативен топлообменен апарат и вградена термопомпа [1], изграден в Лаборатория 
2215Б „Системи за поддържане на микроклимат в сгради“ на Технически университет – 
София. 
 

Проверка на съществуващите сензори за измерване на температурата и 
относителната влажност на въздуха 

Направена е проверка на показанията на съществуващите сензори, разположени във 
въздухообработващата централа (ВОЦ). Сензорите са два типа, комбинирани за 
температура и относителна влажност [2] и само за температура [3]. Измерването на 
температурата се осъществява посредством NTC термистори, а на относителната влажност 
на въздуха чрез капацитивни сензори. Всички съществуващи сензори са свързани към 
централния контролер на ВОЦ [4]. 

Разположението на всички съществуващи сензори за измерване на температурата и 
относителната влажност на въздуха са показани на фиг. 1. 
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Фиг. 1. Разположение на съществуващи сензори за температурата и относителната 

влажност на въздуха във въздухообработващата централа 
1. Комбиниран сензор за температурата и относителната влажност на външния въздуха [2]; 2. 
Комбиниран сензор за температурата и относителната влажност на въздуха след РТОА [2]; 3. Сензор 
за температурата на нагнетявания въздух [3]; 4. Комбиниран сензор за температурата и 
относителната влажност на въздуха след кондензатора/изпарителя [2]; 5. Комбиниран сензор за 
температурата и относителната влажност на въздуха от помещението [2]. 

 
 

 Температура на въздуха след топлообмения апарат на директно 
изпарение/кондензация на хладилния агент. 

На 4.4.2014 г. е направено измерване на 
температурата на въздуха след топлообмения 
апарат на директно изпарение / кондензация на 
хладилния агент, позиция №4 от Фиг. 1, в режим 
на отопление. В този работен режим 
топлообмения апарат играе ролята на 
кондензатор. За измерванията са монтирани 5бр. 
NTC термистори [5], които са поставени върху 
поцинкована рабицова мрежа на разстояние 1cm 
след кондензатора по посока на нагнетявания 
въздух. Поставените сензори са показани на 
Снимка 1.  

Целта на измерването е да се провери дали е 
правилно разположен съществуващия комбиниран 
сензор за температура и относителна влажност [2] 
– позиция №4 от Фиг. 1. 

Топлообменият апарат е с размери 
450x500mm, а схемата на разположение на 
сензорите е показана на Фиг. 2. 

Направените измервания са при два различни 
дебита VН,1=846m3/h и VН,2=1448m3/h. Сравняват 
се показанията на монтираните допълнително 
NTC термистори със съществуващите сензори за температура след кондензатора - tКН и на 
нагнетявания въздух -  tН,СЪЩ., свързани към контролера на ВОЦ. 

Снимка 1 
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Фиг. 2. Разположение на допълнително монтираните NTC термистори за измерване на 
температурата след топлообмения апарат на директно изпарение / кондензация на 

хладилния агент 
1. Топлообменен апарат на директно изпарение/кондензация на хладилния агент; 2. Съществуващ 
комбиниран сензор за температурата и относителната влажност на въздуха. 

 

При първото измерване, нагнетяваният дебит VН,1=846m3/h е малък за постигане на 
заданието от 28°C за температура на въздуха в помещението. Достига се до по-висока 
температура на хладилния агент след компресора и по-високо налягане на кондензация. 
Задейства се пресостатът за високо налягане и изключва компресора на термопомпата. 
Измерванията са показани в Таблица 1. 

 
                       Таблица 1 

Изм. 
№ 

Час 
Температура на въздуха след кондензатора, измерена 

от допълнителни сензори, °C tКН, °C tН,СЪЩ, °C
t0 t1 t2 t3 t4 

1 13:00 50,1 50,6 49,5 49,7 49,9 33,9 45,9 
2 13:02 51,2 51,6 50,3 50,7 50,7 37,1 47,5 
3 13:06 52,7 53,0 51,6 52,0 52,0 41,6 49,5 
4 13:08 53,0 53,4 51,9 53,3 52,3 42,8 50,0 
 
При работа с по-голям дебит - VН,2=1448m3/h, близък до номиналния, и при същото 

задание за температура на въздуха в помещението, системата за климатизиране на въздуха 
влиза в стационарен режим. Резултатите са показани в Таблица 2.  

 

                       Таблица 2 

Изм.  
№ 

Час 
Температура на въздуха след кондензатора, измерена 

от допълнителни сензори, °C tКН, °C tН,СЪЩ, °C
t0 t1 t2 t3 t4 

1 13:15 42,5 43,5 42,0 42,4 42,2 41,2 42,3 
2 13:17 43,2 44,1 42,6 42,9 42,8 40,8 42,8 
3 13:19 43,3 44,2 42,8 43,0 42,9 40,8 42,9 
4 13:21 43,3 44,3 42,9 43,0 43,1 40,8 43,1 
5 13:23 43,4 44,4 43,0 43,2 43,2 40,8 43,2 
6 13:25 43,6 44,5 43,2 43,3 43,4 40,8 43,3 
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7 13:27 43,8 44,8 43,4 43,5 43.6 40,9 43,5 
8 13:29 44,0 44,9 43,5 43,7 43,7 41,1 43,7 
9 13:31 43,9 44,9 43,5 43,7 43,7 41,2 43,7 

10 13:33 44,2 45,0 43,7 43,9 43,9 41,3 43,8 
ср. - 43,5 44,5 43,1 43,3 43,2 41,0 43,2 
ср. - 43,5 

 
Средната температура, измерена с допълнителните сензори от t0 до t4 е 43,5°C, което е 

близо до средното показание за t3 = 43.3°C. Измерената в горната част на топлообмения 
апарат средна стойност на температурата от t0 и t1 е 44,0°C, а средната стойност в долната 
част от t2 и t4 е 43,1°C. Средното показание от съществуващия сензор за температурата на 
въздуха след кондензатора tКН е 41,0°C, което е с 2,5°C с по-ниска температура от средно 
измерената с допълните сензори – 43,5°C. Това показва, че съществуващия сензор – 
позиция №2 от Фиг.2, е поставен в „мъртва зона“ и е необходимо да се премести. 
Правилното място за разположение на сензора е на 4cm над средата на топлообмения 
апарат. 

 
 Температура на нагнетявания въздух 

За да се установи точността 
на показанията на сензора за 
измерване на температурата на 
нагнетявания въздух – tН,СЪЩ. 
(позиция №3 от Фиг. 1.) е 
монтиран допълнително 
калибриран сензор тип NTC 
tН,ДОП. [5]. Сензорът е поставен в 
непосредствена близост до 
съществуващия, при което е 
направен сравнителен тест. 
Измерванията са проведени на 
01.04.2014 г. и са показани в 
Таблица 3. При работа в режим 
на „отопление“, при натоварване 
на вентилаторите, 
съответстващо на 73% от 
номиналните им обороти, са 
необходими 10 мин. за 
темпериране на сензорите. 
След изтичане на това време 
разликата в показанията им е в 
границите 0 ÷ 0,1°C. Изводът е, 
че показанията на 
съществуващия сензор за 
измерване на температурата на 
нагнетявания въздух са точни. 

За установяване на 
необходимото местоположение 
на сензора на 11.04.2014 г. е 
проведен експеримент. 
Запазено е мястото на монтаж  

Таблица 3

Изм. 
№ Час 

Температура на 
нагнетявания въздух, 

°C Температурна 
разлика, °C Същ. 

сензор 
Доп. 

монтиран 
tН,СЪЩ.  tН,ДОП. ∆t=tН,ДОП., -tН,СЪЩ

1 13:44 35,6 36,1 0,5 
2 13:45 36,2 36,6 0,4 
3 13:46 36,6 37 0,4 
4 13:47 37,1 37,4 0,3 
5 13:48 37,6 37,8 0,2 
6 13:49 38,1 38,3 0,2 
7 13:50 38,2 38,4 0,2 
8 13:51 38,4 38,6 0,2 
9 13:52 38,5 38,6 0,1 

10 13:53 38,7 38,8 0,1 
11 13:54 38,8 38,9 0,1 
12 13:55 38,9 39,0 0,1 
13 13:56 39,0 39,0 0 
14 13:57 39,0 39,0 0 
15 13:58 39,0 39,1 0,1 
16 13:59 39,1 39,2 0,1 
17 14:00 39,2 39,3 0,1 
18 14:01 39,2 39,3 0,1 
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на съществуващия сензор, а допълнително монтирания 
е поставен на 10cm над нагнетателния вентилатор, в 
потока на нагнетявания въздух. Мястото на монтаж е 
показано на Снимка 2. Резултатите от измерванията са 
показани в Таблица 4. Системата работи в режим на 
охлаждане („free-cooling“) и рециркулация. 

Анализът на резултатите показва, че 
температурата измерена с допълнително монтирания 
сензор [5] е по-висока средно с 0,5°C от тази, измерена 
със съществуващия сензор [3]. 

При работа на системата за климатизиране на 
въздуха в режим на „free-cooling“ и рециркулация, 
температурата, измерена след рекуперативния 
топлообменен апарат (РТОА) е по-висока от тази след 
нагнетателния вентилатор (измерена със 
съществуващия сензор) средно с 0,4°C. Това означава, 
че температурната разлика ∆tВ,К е отрицателна, което 
теоретично е невъзможно. 

 Изводът, който може да се направи, следствие на 
направения експеримент и анализа на резултатите, е 
че съществуващия сензор не е поставен на правилното 

място – попада в „мъртва зона“. 
 Същата температурна разлика но по отношение на данните от монтирания 

допълнителен сензор в потока на нагнетявания въздух е положителна и е в границите на   
0,2 ÷ 0,3°C, което показва кое е правилното местоположение на сензора за температурата 
на нагнетявания въздух.               

                                          
Таблица 4 

Изм. 
№ Час 

Температура на 
нагнетявания въздух, °C Температура 

след РТОА, °C 
Температурна 
разлика, °C Съществуващ 

сензор 
Допълнително 
монтиран 

tН,СЪЩ. tН,ДОП. tРТОА ∆tВ,К=tН,ДОП., -tРТОА 

1 12:24 17,4 17,9 17,7 0,2 
2 12:26 17,0 17,6 17,5 0,1 
3 12:28 20,4 21,7 21,6 0,1 
4 12:30 21,5 22,6 22,3 0,3 
5 12:32 22,9 23,8 23,3 0,5 
6 12:34 22,4 22,5 21,0 1,5 
7 12:36 19,0 19,6 18,6 1 
8 12:38 17,8 18,4 17,9 0,5 
9 12:40 17,5 18,0 17,9 0,1 

 
Измерване на дебита на нагнетявания въздух 
На 17.04.2014 г. и 26.7.2014 г. са направени измервания на дебита на нагнетателния 

въздух при работа с натоварване, съответстващо на 40, 60, 80 и 100% от номиналните 
оборотите на смукателния и нагнетателния вентилатор на ВОЦ. За определяне на 
скоростния профил в измерителния участък са използвани фабрично калибриран 
термоанемометър Testo 425 със сонда за поток и телескопична дръжка и скоростомерна 

 
Снимка 2 
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на съществуващия сензор, а допълнително монтирания 
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че температурната разлика ∆tВ,К е отрицателна, което 
теоретично е невъзможно. 
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че съществуващия сензор не е поставен на правилното 

място – попада в „мъртва зона“. 
 Същата температурна разлика но по отношение на данните от монтирания 

допълнителен сензор в потока на нагнетявания въздух е положителна и е в границите на   
0,2 ÷ 0,3°C, което показва кое е правилното местоположение на сензора за температурата 
на нагнетявания въздух.               
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Изм. 
№ Час 

Температура на 
нагнетявания въздух, °C Температура 

след РТОА, °C 
Температурна 
разлика, °C Съществуващ 

сензор 
Допълнително 
монтиран 

tН,СЪЩ. tН,ДОП. tРТОА ∆tВ,К=tН,ДОП., -tРТОА 

1 12:24 17,4 17,9 17,7 0,2 
2 12:26 17,0 17,6 17,5 0,1 
3 12:28 20,4 21,7 21,6 0,1 
4 12:30 21,5 22,6 22,3 0,3 
5 12:32 22,9 23,8 23,3 0,5 
6 12:34 22,4 22,5 21,0 1,5 
7 12:36 19,0 19,6 18,6 1 
8 12:38 17,8 18,4 17,9 0,5 
9 12:40 17,5 18,0 17,9 0,1 

 
Измерване на дебита на нагнетявания въздух 
На 17.04.2014 г. и 26.7.2014 г. са направени измервания на дебита на нагнетателния 

въздух при работа с натоварване, съответстващо на 40, 60, 80 и 100% от номиналните 
оборотите на смукателния и нагнетателния вентилатор на ВОЦ. За определяне на 
скоростния профил в измерителния участък са използвани фабрично калибриран 
термоанемометър Testo 425 със сонда за поток и телескопична дръжка и скоростомерна 

 
Снимка 2 

тръба на Пито Dwyer Series 160 (kfactor=1), комплект с трансмитер за диференциално 
налягане Dwyer DM-2002. Мястото, на което е направено измерването е показано на            
Снимка 3. 

 

 
Снимка 3 

 
Измерителният участък на нагнетявания въздух е част от нагнетателния въздуховод с 

размери 300x300 mm. Разделен е на 9 квадрата, всеки със сечение 100х100 mm и площ 
A=0,01m2, в центъра, на които се измерва скоростта на въздуха v в m/s и динамичното 
налягане  ‐ Pд, Pa. 

  

  
Фиг. 3. Схема на разположение на сондата за поток и скоростомерната тръба на Пито 
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Схемата на точките, в които са направени измерванията, e показана на Фиг. 3. 
Измерванията направени със скоростомерната тръба на Пито са показани в Таблица  5, 

като при обработката на данните е използвана методика на ASHRAE [6]. Средното 
динамично налягане е определено по формулата: 

 

  , Pa                                                           (1) 

където: 
Pд е динамичното налягане измерено в i-тата точка, Pa; 
n – броя на точките, в които са направени измерванията. 
 

Средната скорост на въздуха е определена по формулата: 

 

 , m/s                                                     (2) 

където: 
ρв‐х е плътността на въздуха, kg/m3. 
 

В Tаблица 6 са показани резултатите от измерванията с термоанемометъра Testo 425. 

 

Таблица 5                                                           Таблица 6 

Изм. 
участък 

 

Натоварване на нагнетателния 
вентилатор, % 

40 60 80 100
Pд, Pa Pд, Pa Pд, Pa Pд, Pa

1 1,9 4,9 9,8 16,30
2 2,2 6,2 12 18,40
3 2,8 6,8 13,2 21,00
4 1,2 3,8 7,6 12,60
5 1,9 4,4 8,6 12,50
6 3,1 7,2 13,1 19,70
7 1,8 4,1 8,6 13,50
8 2,5 5,9 12,1 17,70
9 3 7,3 13,8 21,50
ср. 2,22 5,55 10,86 16,86

vСР., m/s 2,02 3,20 4,47 5,57 
A, m2 0,09 0,09 0,09 0,09

V, m3/h 656 1035 1449 1805
 

Изм.  
 участък

  
  

Натоварване на нагнетателния 
вентилатор, % 

40 60 80 100
v, m/s v, m/s v, m/s v, m/s

1 1,1 2,23 3,95 4,84
2 1,31 2,51 3,64 4,3
3 1,54 3,89 4,37 5,24
4 0,78 3,89 4,75 2,97
5 1,37 3,11 3,71 5,12
6 0,99 2,7 3,82 5,06
7 1,34 2,75 4,43 5,78
8 0,25 2,86 4,27 5,6
9 1,71 3,16 4,4 4,49
ср. 1,15 3,01 4,15 4,82

A, m2 0,09 0,09 0,09 0,09
V, m3/h 374 976 1344 1562

 

 
Резултатите от Таблици 5 и 6 са показани и в графичен вид на Фиг. 3. Определена е 

грешката при измерването с термоанемометъра, по отношение на измерването с тръбата на 
Пито. Средната стойност на грешката е 14%. Тя е най-голяма при ниски скорости на въздуха 
в канала (1 ÷ 2m/s). 

За измерване на нагнетателния дебит на лабораторния стенд е избрана 
скоростомерната тръба на Пито с трансмитера за диференциално налягане. Показанията се 
събират и записват в независим от контролера на ВОЦ модул Dixell XJP60D посредством 
унифициран електрически сигнал -  4 ÷ 20mA, който се преобразува в реални  физични 
величини от трансмитера. На база на анализа на направените измервания е установено 
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разположението на скоростомерната тръба. То е на 8cm от годния ръб и на 15cm от 
страничните стени на въздуховода.  

 

 
Фиг. 3. Дебит на нагнетявания въздух измерен чрез скоростомерна тръба на Пито и 

термоанемометър 
 
Заключение 
1. Проведени са експерименти за установяване на правилното местоположение на 

сензорите, като е доказано, че  съществуващите сензори са поставени в 
непредставителни зони; 

2. Определено е място за разположение на съществуващия сензор за температура 
след кондензатора [2], което е на 4cm над средата на топлообмения апарат; 

3. Определено е мястото за разположение на сензора за температурата на 
нагнетявания въздух, който също е поставен в „мъртва зона“ и трябва да се 
премести на 10cm над нагнетателния вентилатор, в потока на нагнетявания въздух; 

4. Избран е методът за измерване на дебита и е определено скоростното поле на 
потока на нагнетявания въздух в измервателния участък и е намерено място, на 
което трябва да се фиксира тръбата на Пито. Това място е на 8cm от годния ръб и на 
15cm от страничните стени на въздуховода. 
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Лабораторен стенд за топлотехническо изследване на експлоатационните 
параметри на поливалентна система за отопление, охлаждане и битово горещо 

водоснабдяване с използване на възобновяеми източници на енергия 
 

Мерима Златева 
 

В доклада е представена функционална схема на универсален лабораторен стенд за 
определяне на експлоатационните параметри на поливалентна система за 
оползотворяване на възобновяеми енергийни източници. Системата структурирана 
като комбинация от три модула за различни технологии за възобновяеми източници - 
слънчева енергия, атмосферен въздух и биомаса, обединени от общ топлинен 
акумулатор. Осигурена е възможност за симулиране на различни експлоатационни 
режими и демонстриране на ефекта от прилагане на всеки един от възобновяемите 
източници както по отделно, така и в комбинация. 

Авторът изказва благодарност на фирмите Роберт Бош България ЕООД, АХИ 
Кериер България и Ератермтотал ООД, с чиято любезна подкрепа е изграден 
представеният стенд. 

Ключови думи: възобновяеми източници на енергия (ВЕИ), отопление с ВЕИ, 
биомаса, термопомпи въздух-вода 

 
Laboratory stand for examination of the operational thermal parameters of polyvalent 

system for heating, cooling and domestic hot water supply  using renewable energy 
sources 

 
Merima Zlateva 

 
The report presents the structure of an universal laboratory stand for determine the operating 

parameters of a polyvalent system for utilization of renewable energy sources. The system is a 
combination of three modules using different technologies for renewable sources – solar energy, 
atmospheric air and biomass, incorporated in a common heat accumulator. The structural scheme 
permits the possibility to use the stand in different operating modes, to demonstrate the feasibility 
of using any one of the renewable energy sources both individually and in various combinations.  

The author express gratitude to the partners of the companies Robert Bosch Bulgaria Ltd, Ahi 
Carrier Bulgaria and Eratermtotal, with whose generous support is build the stand. 

Key words: Renewable energy sources (RES), Heating with RES, Biomass, Air to Water 
Heat pumps 

 
Въведение 
Повишаването на жизнения стандарт е предпоставка и пряко свързано с нарастване на 

консумацията на енергия. По данни на Евростат от 1990 г.  крайното енергийно потребление 
в страните от Европейския Съюз се увеличава непрекъснато, като през 2005 г. се отбелязва 
повратна точка в консумацията на енергия. Въпреки свиването на европейската икономика 
през 2009 г. и 2011 г. и обусловения от него спад до нивата преди 2000 г., на практика не е 
възможно да се установи устойчива тенденция за общата консумация на енергия (Eurostat, 
2013). В контекста на тази особеност ясно се очертават и глобалните проблеми пред 
съвременното общество: 
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 Ограничени природни резерви и ресурси на конвенционални горива, като 
разполагаемият им енергиен еквивалент от 39 910 EJ се формира основно от 
залежите на въглища (BGR (2013)). 

 Неравномерно разпределение на природните резерви и ресурси и енергийна 
зависимост от внос на горива. Според данни на Националния статистически 
институт, над 70 % от брутното енергийно потребление в България се осигурява от 
внос (Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.). 

 Климатични промени и влошаване на екологичните условия. Мониторингът на 
температурата на почвата и водата доказва ясна тенденция за нарастването им. 
Установено е, че 2012 г. е била най-топлата  от всички години, за които има налични 
данни. В Европа средната температура в последното десетилетие (2003 г. – 2012 г.) 
е с 1,3 оС по-висока от тази в прединдустриалния период. Като резултат от 
затоплянето екстремните минимални температури са с по-малка честота, докато 
честотата на максималните се е повишила (Eurostat, 2013).  

  
Фигура 1 Консумация на първична 

енергия през 2012 г. в световен мащаб 
Фигура 2 Оценка на световните енергийни 

резерви към края на 2012 г. 
Източник: (BGR (2013)) 

Очертаните проблеми определят предизвикателствата и тенденциите в европейската 
политика за ограничаване на консумацията на фосилни горива и заменянето им с 
възобновяеми източници на енергия. В резултат на това към 2011 г. е установено 
повишаване на дела възобновяемата в крайното енергийно потребление с 4,9 % спрямо 
2004 г. (Eurostat, 2013). 

Системите за отопление, охлаждане и битово горещо водоснабдяване са едни от най-
значимите консуматори на първична енергия, а прилагането на технологии за 
алтернативното им топлозахранване с възобновяеми източници разкрива голям потенциал 
за реализиране на поставените в Европейския съюз приоритети. Необходима предпоставка 
за широкото и ефективно използване на тези източници в практиката е познаването както на 
теорията, така и на поведението на съоръженията и системите в реални есплоатационни 
условия.  

С цел изследване на експлоатационните параметри на елементи и системи за 
оползотворяване на възобновяеми енергийни източници е разработена схема и изграден 
лабораторен стенд на поливалентна система за отопление, охлаждане и битово горещо 
водоснабдяване. 

Функционална схема на поливалентна система за отопление, охлаждане и 
битово горещо водоснабдяване 
Функционалната схема на разработения лабораторен стенд е показана на Фигура 3. 

Стендът представлява комбинация от три модула за използване различни технологии за 
оползотворяване на възобновяеми източници - слънчева енергия, атмосферен въздух и 
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биомаса и един модул за консумация на енергия, с който се осигурява възможност за 
симулиране на различни режими на потребление на добитата топлина. 

 Модул за оползотворяване на слънчева енергия (СК) 
Основният елемент от модула е плосък колектор с високоселективно покритие от черен 

хром, лентов абсорбер, оптична ефективност 76,00  , коефициенти на топлинни загуби 
052,4a1   и 0138,0a2  . Монтиран е на подвижна стойка, която позволява промяна на 

ориентацията и наклона му с цел постигане на различен ъгъл на падане на слънчевите 
лъчи. 

Циркулацията на топлоносителя се осигурява от помпена група, включваща  сферичен 
кран с термометър, предпазен вентил, манометър, възвратен вентил, дебитомер, регулиращ 
вентил, разширителен съд. 

Управлението на работата на модула се осъществява от независим соларен регулатор, 
комплектуван с два температурни датчика и изход към модулираща помпа, осигуряващ 
възможност за регулиране на: 

- Максималната и минимална температура на колектора; 
- Долната граница на модулация на циркулационната помпа и температурната разлика 

на включването й в интервал K207  ; 
- Максималната температура в топлинния акумулатор в интервал K9020  . 
  Модул за оползотворяване на потенциала на атмосферния въздух (ТП) 
За оползотворяване на потенциала на атмосферния въздух е използвана иновативна 

термопомпена система тип въздух-вода за отопление и охлаждане. Използваният агрегат 
представлява цялостна система, която реално може да осигурява подходящи температури 
за отопление и охлаждане на помещения и за подгряване на вода за битови нужди. 
Допълнителна предпоставка за високата ефективност на агрегата е инверторната 
технология и постояннотоковият двойнороторен компресор. Системата осигурява 
възможност за поддържане на параметрите в две независими една от друга зони, като 
гарантира подаване на вода към различни консуматори с температура до 55 оС.  

 Модул за оползотворяване на биомаса (ПК) 
Топлинният източник на модула е стоманен триходов котел на твърдо гориво с горно 

зареждане, комплектуван с бункер. Горивният процес се осъществява от пелетна горелка с 
възможност за:  

- Тристепенно модулиращо компютърно управление, осигуряващо прецизно 
регулиране на горивния процес и значителна икономия на гориво; 

- Изчакващ режим при управление със стаен термостат; 
- Регулируеми параметри за всяка една от степените – подаване на гориво, време за 

изчакване, количество въздух. 

 Модул за консумация на добитата енергия от възобновяеми източници (К) 
Трите модула за оползотворяване на слънчева енергия, потенциала на атмосферния 

въздух и енергията на биомасата са обединени от общ топлинен акумулатор. Като 
консуматори на добитата топлинна енергия са използват вентилаторни конвектори 
касетъчен тип и за крайстенен монтаж.  
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 Измервани експлоатационни параметри 

Осигурена е възможност за измерване на следните експлоатационни параметри на 
системата: 

- Модул за добив на топлина от слънчев колектор: 
 температури на топлоносителя на входа и изхода от колектора in,sc , out,sc , oC; 

 дебит на топлоносителя през слънчевия колектор scm , kg/s; 
 оползотворена енергия от слънчевия колектор за определен интервал от време

scQ , kWh. 

- Модул за добив на топлина от биомаса: 
 температури на топлоносителя на входа и изхода от котела in,b , out,b , oC; 

 дебит на топлоносителя bm , kg/s; 

 отдадена топлинна енергия от котела за определен интервал от време bQ , kWh. 
- Модул за оползотворяване на потенциала на атмосферния въздух: 
 температури на топлоносителя/студоносителя на входа и изхода от 

термопомпения агрегат in,hp , out,hp , oC; 

 дебит на топлоносителя/студоносителя hpm , kg/s; 

 отдадена енергия от термопомпения агрегат за определен интервал от време 
hpQ , kWh; 

 консумирана електрическа енергия hpE , kW. 

- Модул за консумация на енергия: 
 температури на топлоносителя на входа и изхода от топлинния акумулатор in,st , 

out,st , oC; 

 дебит на топлоносителя stm , kg/s. 
 консумирана енергия от вентилаторните конвектори за определен интервал от 

време cQ , kWh; 

- Околна среда: 
 интензитет на слънчевата радиация Is, W/m2; 
 температура на въздуха a , oC. 

Оценка на експлоатационните параметри на системата 
Разработената структурната схема на стенда осигурява възможност за реализиране на  

различни експлоатационни режими и оценка на моментната ефективност на слънчевия 
колектор и ефективността на отделните модули при работата им в различни комбинации. 

 Моментна ефективност на слънчевия колектор 
Полезната топлинна мощност на колектора се оценява по зависимостта: 

   in,scout,scfscsc cm           (1) 
където fc  е специфичният топлинен капацитет на топлоносителя за 

 in,scout,scsc 5.0  . 
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Моментната ефективност на слънчевия колектор отразява отношението на 
оползотворената слънчева радиация към попадналата върху повърхнината на абсорбера: 
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           (2) 

Където a  е попадналата върху абсорбера с повърхнина aA  слънчева радиация. 

Оценка на ефективността на системата 

Системата осигурява възможност за работа в следните режими: 
Режим 1: Режим на отопление. Източник на топлинна енергия е модул СК, а модул ПК се 

използва за допълнително подгряване на топлоносителя. Генерираният топлинен товар се 
поема от модул ТП.  

Режим 2: Режим на отопление. Източник на топлинна енергия е модул СК, а модул ПК се 
използва като допълнителен източник на енергия. Генерираният топлинен товар се поема от 
модул К.  

Режим 3: Режим на отопление. Източник на топлинна енергия е модул ТП, а 
генерираният топлинен товар се поема от модул К.  

Режим 4: Режим на охлаждане. Студозахранването е от модул ТП, а генерираният товар 
се поема от модул К.  

При работа на системата в Режим 1 и 2 е в сила балансовото уравнение за топлинния 
акумулатор: 
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Където i  е входящите и изходящи топлинни потоци в топлинния акумулатор; 
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  - акумулирана енергия за периода на измерване  . 

За Режим 1 и Режим 2 се оценяват: 
 Коефициент на покритие на модул СК, определен като отношение на усвоената от 

него енергия към консумираната енергия от модул ТП/К: 

  
режим 1: 

hp

sc
sc Q

Qf            (4) 

 
режим 2: 

c

sc
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Q
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 Ефективност на модул СК, определен като отношение на усвоената от него енергия 
към попадналата върху повърхнината на абсорбера за интервала на измерване : 
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Където )c(hpQ  е отдадената енергия от термопомпения агрегат в режим охлаждане. 
 
При работа на системата в Режим 3 и 4 се оценяват съответните коефициенти на 

преобразуване на термопомпения агрегат: 
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Заключение 

Изграденият лабораторен стенд съсдава условия за обогатяване на опита в областта на 
системите за оползотворяване на възобновяеми източници на енергия за отопление, 
охлаждане и битово горещо водоснабдяване. Чрез реализиране на различни 
експлоатационни режими е осигурена възможност за определяне на следните параметри за 
оценка на ефективността на системите за оползотворяване на потенциала на ВЕИ. 

- Моментна ефективност на слънчев колектор; 
- Коефициент на покритие на слънчева система; 
- Ефективност на слънчева система; 
- Коефициент на преобразуване на термопомпена система. 
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Възможности за подобряване на ефективността на топлотехнически 
слънчеви системи чрез повишаване на топлинния им товар 

 
Мерима Златева 

 
Ефективността на топлотехническите слънчеви системи зависи както от 

метеорологичните условия на района, техническите и експлоатационни  параметри на 
използваните елементи, така и от приетото схемно решение и товар на топлинните 
консуматори. Целта на представеното изследване е оценка на възможностите за 
повишаване на ефективността на слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване 
чрез разширяване на експлоатационния им период и използване на неусвоената слънчева 
радиация, попаднала върху колекторното поле за подгряване на топлоносител за 
отопление.  

Ключови думи: възобновяеми източници на енергия (ВЕИ), слънчева енергия,  
ефективност на слънчеви системи 

 
Possibilities to improve the efficiency of thermal solar systems by increasing 

their heat load 
 

Merima Zlateva 
 

The efficiency of thermal solar systems depends not only on the weather conditions of the 
region, the technical and operational parameters of the elements used but also on the accepted 
functional scheme and heating energy consumer’s load. The aim of this study is to assess the 
potential for increasing the efficiency of solar systems for hot water supply by extending the 
operational period and utilizing the unused solar radiation impinges on the collector field for 
heating. 

Key words: renewable energy sourses (RES), solar energy, efficiency of solar systems 
 
Въведение 
Ограничените ресурси на конвенционални горива, нарастващата консумация на 

топлинна и електрическа енергия и свързаните с нея климатични промени наложиха 
формирането на политика в Европейския съюз (ЕС), подчинена на принципа „20-20-20“. 
Основните цели, заложени в нея дефинират изискването до 2020 г. да се постигне 20 % 
намаляване на емисиите на парникови газове спрямо нивото от 1990 г., 20 % дял на 
възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в общия енергиен микс (10 % за сектор 
транспорт) и 20 % подобряване на енергийната ефективност.  

Политиката на Р. България и свързаните с нея законови и нормативни изисквания 
гарантират устойчив ръст на прилаганите в практиката технологии за оползотворяване на 
ВЕИ и  намаляване на консумацията на първична енергия. По официални данни на Евростат 
делът на ВЕИ в крайна енергийна консумация у нас към края на 2011 г. е достигнал ниво, по-
високо от средното за страните от ЕС (Фигура 1).  

При 26 % среден дял за страните от ЕС на разхода на енергия в битовия сектор  
(Eurostat, 2013), може да се направи извода, че прилагането на мерки за по-широко и 
ефективно използване на ВЕИ в жилищните и обществени сгради е съществена 
предпоставка за постигане на поставените  цели. 
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Фигура 1 Дял на ВЕИ в крайната енергийна консумация в страните от ЕС 

Източник (Eurostat, 2013)  

Целта на представеното изследване е оценка на възможностите за повишаване на 
ефективността на слънчевите системи за БГВ чрез разширяване на експлоатационния им 
период и използване на неусвоената слънчева радиация, попаднала върху колекторното 
поле за подгряване на топлоносител за отопление.  

Ефективност на топлотехнически системи за оползотворяване на 
слънчевата радиация  
Ефективността на слънчевите системи за загряване на топлоносител за БГВ и 

подпомагане на отоплението зависи от редица фактори, които могат да бъдат 
класифицирани в две групи: 

Технически: прието схемно решение, ефективност и топлинна изолация на елементите, 
, акумулиращ обем. 

Експлоатационни: климатични условия, топлинен товар и график на обслужваните 
системи, продължителност на експлоатационния период, температура на подгрявания 
топлоносител, температура в топлинния акумулатор, температура на топлоносителя на 
входа в колекторното поле, логическа схема на системата за автоматично регулиране. 

За дългосрочна оценка на работата на слънчевите системи е възможно да бъдат 
използвани три критерия, прилагани в месечен и годишен аспект: 

 Коефициент на покритие F, отразяващ частта от необходимия топлинен товар на 
консуматора, която се добива от слънчевата система;  

 Ефективност  , отчитаща отношението на усвоената от консуматорите топлинна 
енергия към попадналата върху колекторното поле; 

 Специфичен добив 2
s m/kWh,q , определен като отношение на добитата от 

системата топлинна енергия към повърхнината на колекторното поле. 

Оценка на възможностите за повишаване на ефективността на слънчеви 
системи 
Оценката е направена въз основа на сравнителен анализ на фактора на покритие F, 

ефективността  и специфичния добив qs за два варианта на слънчева система (базов и 
разширен) при метеорологичните условия на различните климатични зони на България. 
Изследването е направено за реален обект – сграда със смесено предназначение с 
помощта на софтуерен продукт GetSolar. 
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 Описание на обекта на изследване 
Изследваната сграда е пет етажна с два сутерена с отопляема площ 1044 m2. Етажите 

от втори до пети са жилищни, а на първи етаж и сутерен са обособени помещения с 
обществен достъп. Дневния разход за битово горещо водоснабдяване е 1 200 l/d при 
температури на студената и горещата вода 8 оС/55 оС. Системата за отопление поддържа 
нормативни температури в помещенията и работи с нискотемпературен топлоносител с 
температури 50/40оС. Годишният разход на енергия за условията на деветте климатични 
зони на България е оценен по Националната методика за изчисляване на показателите за 
разход на енергия и на енергийните характеристики на сгради (2010 г.) със софтуерен 
продукт EAB Software 1.0.  

 Базов вариант на соларната система 
Схемата на изследвания базов вариант е показана на Фигура 2. Системата е индиректна 

с вграден в топлинния акумулатор топлообменен апарат. Циркулацията на топлоносителя 
се осигурява от циркулационна помпа, управлявана от регулатор с два температурни 
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се включва циркулационната помпа. При по-висока температура в резервоара, през 
трипътния вентил ТВ3 към котела се подава предварително подгрят от слънчевата система 
топлоносител. 

 
Фигура 3 Индиректна система за БГВ и подпомагане на отоплението  

ВК – възвратна клапа, ТВ1 – трипътен смесителен вентил, ТВ2 – трипътен вентил, ТВ3 – 
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резервоар (долу/горе); Т3 – температура на топлоносителя на изхода от системата за 
отопление  
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условия на зона 6 Южна България - централна част, а минимален (16 133/16 815 kWh/m2)  - 
на зона 7 София и Подбалканска долина. Същият характер на изменение се установява и за 
коефициента на покритие (Фигура 5). Графикът на изменение на ефективността и 
специфичния добив за изследваните варианти е показан на Фигура 6 и Фигура 7.  
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Фигура 4 Годишен добив от слънчевата система по климатични зони  

 
Фигура 5 Годишен коефициент на покритие на слънчевата система по климатични зони  

 

  
Фигура 6 Годишна ефективност на слънчевата 

система по климатични зони 
Фигура 7 Годишен специфичен добив от 

слънчевата система по климатични зони 

Месечният характер на изменение на добива от слънчевата система, коефициентът на 
покритие и ефективността й при условията на  климатичните зони с минимален и 
максимален годишен добив са показани на Фигура 8, Фигура 9 и Фигура 10. Данните, 
представени в графиките показват ясно изразена възможност за увеличаване 
ефективността на системите през месеците февруари  април и октомври  ноември. За 
зоната с по-меки климатични условия коефициентът на покритие през преходните за 
отопление месеци април и октомври достига стойности надвишаващи 20 %.  
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Фигура 8 Месечен добив на топлинна енергия от слънчевата система – климатични зони 6 и 7  

  
Фигура 9 Месечен коефициент на покритие на слънчевата система – климатични зони 6 и 7  

  
Фигура 10 Месечна ефективност на слънчевата система – климатични зони 6 и 7  

На Фигура 11 е показана получената на база на резултатите от сравнителния анализ 
регресионна зависимост: 

  hs qfq   

Където 100
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  , % е увеличението на специфичния соларен добив; 

2
v.b,s m/kWh,q - специфичен соларен добив при базовия вариант; 

2
v.ext,s m/kWh,q - специфичен соларен добив при разширения вариант; 

2
h m/kWh,q - специфичен разход на енергия за отопление. 
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Полученият коефициент на множествена корелация 32,0R2   дават основание да се 
приеме, че съществува линейна зависимост на изследвания параметър от специфичния 
разход на енергия за отопление. 

 
 

Фигура 11 Нарастване на добива на слънчевата система в зависимост от разхода на енергия за 
отопление 

Заключение 
От сравнителния анализ на резултатите от симулационното изследване могат да бъдат 

направени следните изводи: 
 Промяната на функционалната схема на системата с цел поемане на допълнителен 

товар за отопление е предпоставка за нарастване на ефективността й с 4  7 % за 
различните климатични зони на България, при запазване на коефициента на покритие за 
битово горещо водоснабдяване. Нарастването на соларния добив варира в интервала от 
699 до 1168 kWh/г.  

 За конкретните технически и експлоатационни параметри на изследваната система 
може да се очаква годишен коефициент на покритие на товара за отопление в интервала от 
2 % до 5 %.  

 За увеличаване на коефициента на регресионна зависимост 2R  на функционалната 
зависимост  hs qfq   е целесъобразно допълнително изследване при прилагане на 
методите на многофакторния регресионен анализ и включване на допълнителни фактори, 
влияещи върху специфичния добив на енергия. 
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ПАРАМЕТРИЧНИ МОДЕЛИ НА ДВУМЕРНИ ТОПЛИННИ МОСТОВЕ В СГРАДНИ 
ОГРАЖДАЩИ ЕЛЕМЕНТИ  

 
                Никола Калоянов, Тодор Попов, Иван Дандаринов, Любомир Цоков 

 
Резюме: Този труд представя резултати от продължаващите изследвания в ТУ-София 
за доказване на формулираната през 2010 г. научна хипотеза за представяне на сложния 
двумерен пренос на топлина през линейните топлинни мостове в сгради чрез 
полиномиални модели. Доказателството на тази хипотеза е от изключителна важност 
и полезност при определяне на енергийните характеристики на сгради. В основата на 
доказателството стои планиран числен експеримент, с който на базата на конкретно 
моделиране чрез  софтуерния продукт  Antherm се достига до апроксимация на 
получените стойности за линейния коефициент на топлопреминаване. Изследвани са 22 
характерни топлинни моста и са получени полиномиални модели,   които дават 
задоволителна точност за инженерните изчисления  при определяне на енергийните 
характеристики на сградите.  
Ключови думи: топлинни мостове, топлопреминаване, Antherm, регресионен, 
модел. 

 
Parametric models of two dimensional thermal bridges in building envelope  

 
Nikola Kaloyanov, Todor Popov, Ivan Dandarinov, Lubomir Tzokov  

 
Resume: The article presents results from ongoing research at the TU-Sofia directed on proof of the 
formulated in 2010 hypothesis for modeling of the two dimension heat transfer through thermal bridges by 
polynomial models. The proof of the hypothesis is of great importance for the calculation of the building 
energy performance. A numerical study based on modeling by means of the software Antherm and following 
data approximation has been done. Results from analysis of 22 typical building thermal bridges are 
presented. The polynomial models identified show reasonable discrepancy and  satisfying accuracy for the 
engineering calculations of the building energy performance.  

Key words: thermal bridges, heat transfer, Antherm, regression, model. 

1. Въведение  
Топлинните мостове  са нежелано явление в строителните конструкции. Те се явяват 

при контакт, пълно или частично проникване през ограждащите елементи на материали с 
различно топлинно съпротивление от тях. Те водят до усилено топлопреминаване, което 
резултира в понижаване на температурата на вътрешните повърхности и свързаното с това 
създаване на условия за поява на конденз. 
При изчисляване на енергийните характеристики на сградите е необходимо да бъде 
отчетено коректно влиянието на топлинните мостове. Като процедура изчисляването на 
топлинните потоци през линейни и точкови мостове е формулирано в стандарт  БДС EN ISO 
10211 [4]. 

Прилагането на изчислителната процедура изисква моделиране на конкретния мост със 
специализиран за това софтуерен продукт. С него се идентифицира двумерното/тримерното 
температурно поле и по определен алгоритъм се получава конкретната стойност на 
коефициента на топлопреминаване. Без да се фаворизира стойността на софтуерния 
продукт като бариера за ползването му, самият процес на моделиране изисква 
специализирани знания и време. Към това ако се добави и факта, че при оценка на 
енергийните характеристики на една сграда броят на топлинните мостове може да достигне 
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стотици, става ясно, че за инжежерно-приложни изчисления са необходими опростени 
модели с достатъчна точност. 

2. Коефициент на линейно топлопреминаване 
В съответствие със стандарта БДС EN ISO 13790 [2] енергийните характеристики на 

сградите се изчисляват по месечен балансов метод, в който отчитането на топлопреноса 
през топлинните мостове се извършва по формулата (1): 

 
j jkk kii iD lUAH                             (1)  

където: 
Ai е площта на елемент i от ограждащата констукция на сградата,  m2; 
Ui e коефициентът на топлопреминаване на елемент i от ограждащата конструкция на 
сградата,  W/(m2·K); 
lk e дължината на линейния топлинен мост k, m; 
k е коефициентът на линейно топлопреминаване през линеен топлинен мост к, 
W/(m·K); 
j е коефициентът на топлопреминаване на точков топлинен мост j,  W/K. 

За целите на експресни инженерни пресмятания стойностите на линейните коефициенти 
на топлопреминаване за конкретни мостове може да се отчетат и от стандарт БДС EN ISO 
14683:2008 [3], но те са приблизителни и отклоненията може да надхвърлят 40%. 

3. Описание на експеримента. 
Извършено е числено изследване на  двадесет и два характерни топлинни моста във 

факторно пространство с четири фактора:  
-дебелина на стената [0,25m;0,65m],  
-дебелина на топлинната изолация [0,05m;0,1m],   
-коефициент на топлопроводност на стената [0,15W/mK; 1,5W/mK], 
-коефициент на топлопроводност на топлинната изолация [0,02W/mK;0,049 W/mK],.  
Числените експерименти са реализирани по централен композиционен план с три нива на 
факторите.  

За всяка комбинация на факторите се извършва моделиране и изчисляване на линейния 
коефициент на топлопреминаване със софтуерния продукт  Antherm , който е верифициран 
за точност по БДС EN ISO 10211 [4]. На фиг. 1 е показан един от основните екрани  на 
софтуера. 

                           
Фиг. 1 Работен екран 

 
4. Създаване на обобщен модел 

За целите на проверка на хипотезата за създаване на обобщен модел е извършено 
числено изследване на следните топлинни мостове: 
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 От серията C (връзка на външни стени под ъгъл)                                 C-1;2;3;4;5;6;7;8; 
 От серията R ( връзка на покрив с външна стена):                                                R-9;10; 
 От серията B ( връзка на балкон с външна стена / под):                                         B-1;3;4. 
 От серията IF (връзка на под с външна стена / основа):                                IF-1;3;4;7;8. 
 От серията IW (връзка на под с външна стена / основа):                                IW-1;3;4.6. 
В съответствие с дефинираните граници на факторното пространство са  изследвани 
конструкции, композирани със следни строителни материали и три вида изолация: 

 решетъчни тухли; 
 бетон; 
 “газобетон”; 

 екструдиран пенополистирол; 
 експандиран 
 пенополистирол;мергелна вата. 

На основата на получените резултати от числения експеримент, за:  
 всеки тип топлинен мост с 

 топлинна изолация е потърсена полиномиална зависимост от вида: 
4321 n
из

n
из

nn
изч а                                     (2) 

където: а const  
δ – дебелина на стената, m 
λ – коефициент на топлопроводност на стената, / .W m K  

1n , 2n , 3n , 4n – степенни показатели 

из - дебелина на топлинната изолация, m 

из  - коефициент на топлопроводност, / .W m K ; 
 за мост без изолация от лек материал с λ=0,35 W/mK : 

n
изч а                       (3) 

където: а const  
δ – дебелина на стената, m. 

Граници на валидност: 
 0,25 m ≤ δст ≤ 0.65 m: 
 0,05 m ≤ δиз ≤ 0.1 m: 
*за IF-1 и IW-1  0,02 m ≤ δиз ≤ 0.1 m 

 0,15 W/mK ≤ λст. ≤ 1.5 W/mK 
 0,02 W/mK ≤ λиз. ≤ 0.049 W/mK 

5. Получени резултати 
5.1 Модели с отрицателни стойностти на коефициента на топлопреминаване ψ 
При изчисляване на стационарен топлинен поток по външни размери на ограждащи 

елементи има случаи, в които коефициентът на линейно топлопреминаване през топлинния 
мост може да получи отрицателна стойност. Това не означава, че през моста има топлинна  
печалба. 

В действителност пресмятането на 
топлинните загуби през стената води до 
стойност, която включва и загубата през 
моста, обикновено от застъпване на 
повърхностите на двата елемента, 
заграждащи моста (фиг.2).  
      В такива случаи, както на показаните с 
фиг.3-фиг.10, влияние на топлинния мост по 
формула 1 не се отчита. 

 

Фиг. 2 – Застъпване на елементите при 
пресмятане по външни размери  
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при определяне на енергийните характеристики на сгради.  
За топлинни м

остове от тип C
-1, C

-2, C
-3, C

-4, R
-9, R

-10, IW
-4 и IW

-6 топлиният поток през тях не трябва да се добавя в 
баланса на топлините загуби, защ

ото еф
ектът им

 се вклю
чва в коеф

ициента на топлинни загуби през плоските елем
енти, м

еж
ду 

които е м
оста (когато изчисленията са по външ

ни разм
ери на ограж

дащ
ите елем

енти). 
В

 резултатите на м
одели C

-5; C
-6; C

-7; и IF-1 и IW
-1 от диф

еренциалното и интегралното разпределение на греш
ката се 

отчитат същ
ествени стойности на отклонения под и над 20%

. С
тойността обаче на коеф

ициента на топлопрем
инаване е 

незначителна - под 0,075 W
/m

K
, което е над четири пъти по-м

алко от средната U
-стойност за ограж

дащ
ите елем

енти. Това 
практически обезсм

исля значим
остта на тези отклонения.   

Л
И
ТЕРА

ТУРА
 

1. 
Калоянов Н

., Топло и м
асопренасяне. Курс лекции, И

ТУС
,2009 

2. 
БД

С
 EN

 IS
O

 13790:2008 „ Е
нергийни характ

ерист
ики на сгради. И

зчисляване на пот
ребнат

а енергия за от
опляване и охлаж

дане 
на прост

ранст
во.”  

3. 
БД

С
 

E
N

 
ISO

 
14683:2008 

„Топлинни 
м
ост

ове 
в 

ст
роит

елнит
е 

конст
рукции. 

Коеф
ициент

 
на 

линейно 
т
оплопрем

инаване. 
О
прост

ени м
ет

оди и ориент
ировъчни изчислит

елни ст
ойност

и” 
4. 

БД
С

 E
N

 IS
O

 10211:2008 „Топлинни м
ост

ове в ст
роит

елни конст
рукции. И

зчисляване на т
оплиннит

е пот
оци и повърхност

нит
е 

т
ем

перат
ури. П

одробни м
ет

оди за изчисляване.” 
5. 

Н
аредба №

7 от 2004г. за енергийна еф
ективност, топлосъхранение и иконом

ия на енергия в сгради. 
А
втори: 

проф
. д-р инж

. Н
икола Георгиев Калоянов, ТУ – С

оф
ия, ЕМ

Ф
, катедра ТХ

Т,тел:, em
ail: ngk@

tu-sofia.bg  
м
аг. инж

. И
ван Ж

ивков Д
андаринов - докторант, ТУ – С

оф
ия, ЕМ

Ф
, катедра ТХ

Т,em
ail: idandarinov@

gm
ail.com

  
Тодор О

рлинов П
опов - студент, ТУ – С

оф
ия, ЕМ

Ф
, катедра ТХ

Т, em
ail: totopopov@

gm
ail.com

  
доц. Лю

бом
ир П

етков Ц
оков, TУ - С

оф
ия, ЕМ

Ф
, катедра ТХ

Т e-m
ail: lubo@

tu-sofia.bg  



326 Научна конференция на ЕМФ 2014

 

 

 

Физични и топлофизични свойства на обемни нетъкани текстилни материали от 
рециклирани влакна  

 

Маргарита Незнакомова, Никола Калоянов, Любомир Цоков 

Резюме: Изследвани са няколко български обемни нетъкани изделия, произведени от 
рециклирани полиестерни влакна, рециклирани влакна след развлачване на текстилни 
отпадъци и първични бикомпонентни влакна от типа страна/страна.  Проверена е 
възможността за тяхното използване като топлоизолации в строителството. 

Ключови думи:обемен нетъкан текстил, рециклирани влакна, топлопренасяне, 
топлопроводност, опазване на околната среда. 

Abstract: Several Bulgarian volume nonwoven products made from recycled polyester fibers, 
recycled fibers after carding of textile waste and primary bicomponent fibers such country / country. 
are investigated.  Verified is the possibility of their use as thermal insulation in construction. 

Key words: 3D nonwovens, heat transfer, recycled fibres, thermal conductivity, Heat Flow Meter, 
Environmental Protection 
 

I. Въведение. 

Една от най-важните задачи на промишлената екология е решаването на въпроса за 
утилизацията на твърдите битови отпадъци, 40 % от които са текстилните отпадъци (ТО) – 
отпаднали от промишлеността и населението. Това позволява не само да се намали 
замърсяването на околната среда, но и да се получи допълнителен източник на суровина за 
производството или енергия. Това което е важно да се отбележи е, че този тип отпадък в 
България е многотонажен и значителна част от него представлява търговски интерес. 
Съществуват и производствени технологии за преработка му, основно до продукти с много 
широк диапазон  на техническо приложение. Една голяма част от тези ТО, които не са 
опасни, но нарушават микроклимата в градските и регионални депа не се събират и не се 
преработват. В момента, във връзка с увеличаването на обема на отпадъка, който се 
депонира, все по-остро се поставя въпросът за увеличаване на количеството на 
рециклираните ТО.  

Производството на влакна в световен мащаб постоянно се увеличава през последните 
няколко десетилетия. През 2004 г. то е надхвърлило 64 милиона тона. Нарастващото 
търсене и консумация на влакна е в резултат на глобалното нарастване на населението и 
подобряването на жизнените стандарти. Като цяло приложението им спада към някоя от 
следните три обширни категории: облекло, домашен текстил и технически цели. Повечето от 
продуктите са за кратък (например за еднократна употреба) до среден период на употреба 
(например дрехи, мокети, интериора в автомобилите), който може да продължи до няколко 
години. 

Има много причини, които налагат рециклирането на отпадъци от текстилните продукти 
и процеси. Те включват: запазване на ресурси, намаляване на нуждата от сметища и 
плащане на съответните такси, снабдяване със суровини на ниска цена. Възстановяването 
и рециклирането на текстила е от огромна полза не само за икономиката, но също и за 
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околната среда – текстилните материали са проблем за сметищата, защото синтетичните 
влакна не се разграждат, а вълнените при разграждането си произвеждат метан, който е 
основен виновник за глобалното затопляне. Основните икономически и технологични 
причини за разработка на нови обемни текстилни материали са:  

- Увеличаване на търсенето на пълнежи и топлоизолационни материали поради 
търсене на възможности за намаляване на енергията, заради  нарастващата ù  цена. 

- Развитието на познанията за структурата на нетъканите текстилни материали, на 
свойствата им и структурните им  характеристики.  

Една възможност за използване на вторични влакна в текстилната промишленост са 
технологиите за производство на 3D нетъкани текстилни материали за топлоизолации. За 
да се използват обаче текстилни топлоизолации от отпадъчни и рециклирани влакна, 
особено когато се касае за влагането им  в строителството, е необходимо пълното им 
изследване и анализ на техните  свойства при различни условия на работа.  

В настоящатата работа са представени изследвания на няколко български продукта, 
произведени от рециклирани полиестерни влакна, рециклирани влакна след развлачване на 
текстилни отпадъци и първични бикомпонентни влакна от типа страна/страна.  Тези изделия 
в момента се предлагат на пазара като пълнежен слой в съвременните матраци. 

 
II. Технологии за производство на обемни нетъкани текстили. 

По-голяма част от влакнестия отпадък се състои от естествени и химични полимерни 
материали като памук, полиестер, полиамид и полипропилен. Основната суровина за 
получаване на синтетични полимери е нефтът. Дори при природните влакна, като памук, 
производството им изисква енергия и химикали, които се базират на невъзобновими 
ресурси. Въпреки че световните залежи на нефт могат да стигнат за още едно столетие при 
сегашната степен на консумация, на практика петролът и други природни ресурси са 
невъзобновими. 

Съставът на този т.нар. смесен или мръсен текстилен отпадък зависи от вида на 
влакната изграждащи изрезките и може да бъде вълна, памук, ПАН, ПЕТ в количества които 
са случайни и зависят от това какъв вид парцали са събрани и как те са сортирани.  
Качеството на рециклираният текстил от потребителите може да варира при различните 
продукти поради факта, че те са съставени от различни влакна, използвани са различни 
багрила и облагородителни процеси, а също така са и с различна степен на 
износване.Сравнени с първичните влакна, от които са получени, те имат различни 
характеристики. Повредите, които претърпяват при преработката, водят до широк диапазон 
на дължините, с голям дял на късите влакна, както и на неразрушени конци и парчета плат. 
Върху характеристиките влияние оказват самият отпадък, неговата предварителна 
обработка и процесът на накъсване. В повечето случаи рециклираните влакна се срещат 
като смеси. Малко са примерите, където е лесно да се определи видът на съдържащите се в 
тях полимери. Обикновено известните стойности се отнасят до преобладаващия полимер в 
сместа. 

На изискванията налагани от експлоатационните условия в различни области на 
индустрията, отговарят нетъканите текстилни матерали (НТМ) тъй като имат достатъчно 
висока механична здравина, плътност, порестост, лесно се произвеждат по ефективни и 
икиномически изгодни технологии. Особено интересни като топлоизолатори са получените 
чрез вертикално нагъване нетъкани текстили които са намерили пазарна позиция главно 
като като пълнеж и топлоизолационни материали. В по-голямата си част те се произвеждат 
в момента от първични влакна – полиестерни и бикомпонентни. 

Последните тенденции водят до използването на текстилни материали, като 
заместители на нерециклируеми, нехигиенични и екологично нрприемливи изолатори, като  
пенополиуретани. Топлоизолационните им свойства зависят от термичните свойства на 
влакната и на тяхното ориентиране  в материала.   
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За процеса на производство е използван настил от ориентирани по дължина на 
машината влакна. Това води до получаване на добро съпротивление на смачкване  и 
еластично възстановяване, след повтарящи се или продължителни натоварвания. 
Дебелината на площното изделие зависи от работната зона в модул за нагъване и от 
позицията на влакната.  

Сред свързвателите прилагани за заздравяване на влакната, бяха избрани свързващи 
двукомпонентни влакна страна/страна, с добра адхезия към влакната от отпадъка със 
смесен химически състав. Структурата страна/страна, дава повече еластичност и еластично 
възстановяване в сравнение с други форми на свързващи вещества - а именно 
монокомпонентни свързващи влакна, прахове и мрежи и прахове. 

Последователността на производството на 3D нетъканите текстилни материали  е 
следната:  

-    Производство на настил от регенерирани и  двукомпонентни влакна  
-  Нагъване  с помощта на специално нагъващо устройство, чрез което се образуват 

перпендикулярно разположени  гънки върху подложка, която може да бъде от рециклитани 
ПЕТ влакна или от смесен отпадък. 

- Термофиксиране с горещ въздух за пластифициране и стапяне на нискотопимата 
компонента на влакната ане  

-  Охлаждане и втвърдяване на продукта. 
Работи се с въртящо се нагъващо устрийство паказано на фиг. 1.  
 

 
 

Фиг 1. Нагъващ модул 
 

Настилът  (1) се подава от  комплект захранващи валове (2) между зъбите (3) на 
работните дискове, така че да се получат гънки от масата съставена от щапелни влакна. 
Образува се перпендикулярно ориентиран влакнест слой (6) между транспортната лента (4) 
и решеткта (5).  

Дебелина на произведеното изделие се задава в доста широки граници чрез :  
-  Разстоянието между решетката (5) и лентовия транспортьор (4)  
- Съотношение на скоростите на захранване и скоростта на въртене на дисковете (3).  
За да се втвърди слоят влакна, се използват охлаждащи камери. Температурата на 

термообработка и охлаждане зависят от вида на нискотопимия полимер. 
Целта на настоящата работа е да се определят физичните и топлофизични свойства 

на нетъкани текстилни материали, получени по описаната технология от рециклирани 
влакна и да се потърси връзка между обемната плътност, дебелината и коефициента на 
топлопроводност.  

Много важно е за определяне на топлофизичните свойства на предлаганите 
топлоизолации, да се използват методи, като се отчитат условията на експлоатация в 
различните области на промишлеността и строителството. 

Изпитванията са проведени съгласно стандартите описани в Таблица 1. 
                                                                                             Таблица 1. 
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Използвани стандарти за определяне на  
параметрите на избраните НТМ 

 
Показатели Използван стандарт 
Специфична площна маса БДС EN 29073 -1 

Дебелина БДС EN  ISO 9073 - 2 

Здравина и разтегливост до скъсване БДС EN 29073 -3 

Въздухопропускливост БДС EN  ISO 9237 

Топлопроводност БДС EN  ISO 8301 

 
Топлоизолационната способност на избраните обемни материали от вторични суровини, 

е определена чрез ефективния коефициент на топлопроводност, 

�еф � �
�� ��⁄ � �тп��лт

�� ��⁄ � �тп � �лт  , 

където:  
      эф - ефективен коефициент на  топлопроводност; 
      тп – коефициент на чиста топлопроводност; 
      лт - коефициент на лъчиста топлопроводност; 
        q - плътност на  топлинния поток; 
      �T - температурна разлика между двете повърхности на материала; 
      �x - коефициент на пропорционалност.   

Резултатите от изпитване на избрани образци са дадени в Таблица 2. Видът на 
изследвания текстилен материал е означен с цифри. Проба 1 е от рециклирани ПЕТ влакна 
от бутилки, проби 2 - 4 са от рециклиран смесен отпадък със състав пол ПА/ ПАН/П/ВИ/ПЕ/В 

                                                                                        
III.    Експериментално-числени резултати.   

                                                                                                             Таблица 2 
Резултати от измерване на физични и топлофизични характеристики  

на 3D нетъкани текстилни материали 
Характеристики 
на текстила 

Мярка Вид на текстила 
- 1 2 3 4 

Маса на единица площ g/m2 600 2000 1100 1400 
Дебелина cm 2,0 2,0 2,5 4,0 
Обемна плътност kg/m3 17,4 45,2 30,2 59,1 
Здравина до скъсване(надлъжно) daN/5cm 1,0 1,2 1,4 1,2 
Здравина до скъсване(напречно) daN/5cm 4 6 10 12 
Въздухопропускливост, min m/s 1,5 1,4 1,0 0,8 

 
Ефективният коефициент на топлопроводност беше измерван по метода на измерване 

на топлинния поток с уред отговарящ на изискванията на индустриалните стандарти ASTM 
C518, ISO 8301, JIS A 1412, DIN EN 12939, DIN EN 13163 and DIN EN 12667.  

Има редица разработки, които изследват връзката между топлопроводността и 
плътността на материала. Стига се до извода, че топлопроводността намалява с 



330 Научна конференция на ЕМФ 2014

увеличаване на плътността на текстила[1]. При това съществува критична плътност при 
която топлопроводността на нетъканият текстил с ниска плътност е минимална, след което 
започва да расте поради твърде високото съдържание на топлопроводим материал от който 
са произведени влакната за сметка на въздуха. Ефектът на нарастване на 
топлопроводността с намаляване на плътността са дължи на увеличаване на порестостта 
на текстила и в резултат, увеличаване на дела на радиационния топлообмен в него. 
Диаграма на тези зависимост се потвърждава за изследваните материали и за проба 1 е 
показана на фигура 2. 

 

Фигура 2. Връзка между ефективния коефициент на топлопроводност 
 на проба 1 и нейната дебелина. 

 

Диаграма на зависимостта на ефективния коефициент на топлопроводност от 
температурата за четирите проби е показана на фигура 3. 
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Фигура 3. Зависимост на ефективния коефициент на топлопроводност  
на четири проби от нетъкан текстил от температурата 

Физични и топлофизични свойства на четирите проби при температура 23oC са 
представени в Таблица 3 

 

                                                                      Таблица 3 
Таблица с физични и топлофизични свойства на  
изследваните текстилни материали при 23oC 

№      Въздухо- 
пропускливост

[m/s] 

Плътност 
 [kg/m3] 

Коефициент на  
топлопроводност 

λ [W/m/K] 

λ/ρ 
x103 

1 
 
1,5 

 
17.4 

 
0.0440 

 
2.52 

2 
 
1,4 

 
45.2 

 
0.0425 

 
0.94 

3 
 
1,0 

 
30.2 

 
0.0417 

  
1.38 

4 
 
0,8 

 
59.1 

 
0.0410 

 
0.694 

 

Данните в горната таблица очертават ясна зависимост между ефективния коефициент 
на топлопроводност и въздухопропускливостта на текстила. Тази зависимост е отбелязана 
при изследвания на текстилни материали от един вид. В случаят тя, очевидно, доминира 
над вида на материала. 

IV. Заключение. 
1. Установено е, че нетъкани текстилни материали от рециклирани влакна, получени 

по метода нагъване-термофиксиране могат да бъдат използвани за 
топлоизолации. 

2. Чрез регулиране на обемната плътност на материалите, може да се подобри 
топлоизолационната им способност. 

3. Експериментално са определени стойностите на ефективния коефизиент на 
топлопроводнст на нетъкани материали предлафани на пазара като пълнежи на 
матраци.  
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INTEGRATING CLASSIFICATION AS A FIRST STEP IN PROSSESING OF THERMAL 
TREATMENT OF TOMATOES

Tran Van Hung, Le Thanh Son, Pham Van Duy, Nguyen Thanh Nam
National Key Lab of Digital Control and System Engineering, HCMUT, VNUHCM 

ABSTRACT  
Technologies for tomatoes’ treatment after harvest in Vietnam is currently in the development 

stage. Finished and semi-finished products from tomato have not been widely used in Vietnam, 
while in many countries, tomato’s products have a large market and tomatoes are mainly used 
daily as finished and semi-finished product. This paper presents the results of design calculations 
and analysis simulating results for integrating tomato classifying system as basis step for building a 
integrated processing line of thermal treatment of tomatoes (manufacturing of dried tomatoes in 
halves, preserved tomatoes, chutney, tomato sauces, ketchup, tomato juice, tomato concentrate 
...) respond needs for export. 

Keywords: Integrating classification system, thermal treatment of tomatoes after harvest,  

1. INTRODUCTION  
In Vietnam, tomato is classified as vegetable that has high economic value. The tomato 

acreage is over tens of thousands of hectares, concentrates mainly in the plains and the northern 
midlands.

Many good hybrid-tomatoes are grown in Da Lat, Lam Dong, a number of high quality fresh 
tomatoes after processing, classifying and packing, from 5-7 kg will be shipped to export to world’s 
market. But tomatoes are perishable products and the export is limited, so the building of 
automatized processing line for manufacturing tomato products (finished and semi-finished) for 
export is very necessary in Vietnam. 

In many countries around the world the thermal processing of tomatoes is  traditional 
longstanding, where tomatoes are processed from small scale to large and very large, from 
households to firms and corporations ... Tomatoes are used as well as exporting mainly in the 
forms of: 

- Dried tomatoes in halves,  
- Preserved tomatoes,  
- Chutney,  
- Tomato sauces  
- Tomato concentrate 
- Ketchup,  
- Tomato juice...

2. TOMATO CLASSIFYING IN PROCESSING LINE. 

Tomato processing line includes stages such as: washing in washing machine system, then 
transferred to drying system, antimicroorganisms machine with UV, classifying machine by color 
(maturity and quality) and weight. Then according to size, maturity and quality tomatoes go to 
storing-packing machine or to line for manufacturing finished and semi-finished products with a 
long shelf life. This paper researches the classifying system to determine the tomato color and its 
weight. The classification is realized through image-recognition technology with high-speed CCD 
camera and comparing load weight of a tomato with the sample weight. Total classification is 
implemented through classifying system with integrated automatic conveyor with camera, 
classifying component, adjusting weight scale and controller (fig. 1, 2).  
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Fig.1 Model of integrated classification systems with camera and scales 
1. Materials feeding conveyor; 2. Classification component; 3. Tomatoes taking component; 4.
Tomatoes containing component; 5. frame; 6. Transporting conveyor . 

Fig.2 3D model of tomato classifying component 

A new feature of the study is the design concept model of a tomato classifying  system based 
on color and weight. Because the mechanical parts have significant role so they should be 
calculated, designed to ensure reliability and durability and respond the demands of continuous 
production lines. 
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3. CALCULATING AND DESIGNING MECHANIC  

3.1 Moving-chain diagram and design problems  

Tomatoes classification system has main devices: 
- The chain conveyor which moves tomatoes;  
- The classification lever;  
- CCD camera equipment   
- Lighting system helps camera to identify color;  
- The integrated controller.  

Full capacity requirement calculations of the system are summarized in the table1.  

Table 1. Specifications of classification system 

No Specifications Targets 
1 Productivity 2 tons/h 

2 CCD camera 
1800 images/s 
1024x4 pixel 

3 Dimension of head-classification L60xW60xH 160mm 

4 Accuracy 97% 

5 Precision of color sorting 99% 

6 Dimensions L3300x W800xH 1200 

The power of motor corresponding with productivity is 2 tons/hour.  
With design and calculations for productivity 2 tons/hour, the turnover of working component is 

10,4 min-1, from which we calculate the transmission velocity of the system is 0,44 m/s , so power 
that load  generated is: 

ct

Fv 1962.0,44P 0,86Kw
1000 1000

  

General performance of the gears transmission is 0,96, of the screw is 0,75, of the chain 
transmission is 0,9, each pair of axle bearings is 0,99, deduce the general performance of the 
transmission is 0,58. So the power of the calculated motor is 1,5 kW, calculated step of chain used 
for transmission is pc = 19,05 mm. Calculating and designing parameters of classification 
component are summarized in the table 2  

Table 2. Calculating and designing parameters of classification component 

No Parameters Targets 

1 Power of the designed motor (4A100L4Y3) 2kW 

2 Transmission ratio of the two levels gear 1/34 

3 Ratio of chain 4,7 

4 Transmission performance 58 (%) 

5 Step transmission chain pc 19,05
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3.2. Designing classification by weight structure  

Classification component includes (fig.5):  
- Classification component framework with leverage systems;
-Fixing disk for integrated classification component with the frame, rotating around 
the axle and classifying;  

- Quantitative scales to adjust weight.  

Fig.5 Principle diagram of the classification component 

4. SIMULATING AND CALCULATING KINETICS AND DYNAMICS OF THE 
CLASSIFICATION  

Input parameters for simulating the classification component are shown in table 3  

Table 3. Input parameters of classification component simulation. 

Forces Values 

Heavy load 400 g 

Equivalent load of classified things 250 g 

Simulating results of classifying component in tomato classification system is a basis for 
reliable manufacturing. 

Because the classification processing is based on inertial forces of transmission system and 
the disparity weight that will create temporary repulsion to remove tomatoes. The simulation results 
show strength at four hinge-stages structural is secured and the concentration 0,15 Mpa, the stress 
caused by the collision process is 0,25 Mpa. Force components create tangency positions to 
ensure the durability of the design material and the stable working ability with dynamic load 
condition (fig.6). 
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Fig.6 Simulation results of stress at working positions 

5. CONCLUSION   

This paper presents a design for tomato classifying system as a first stage in integrated
processing line for tomatoes’ treatment with productivity 2 ton/hour. In the system design, we use 
computational designing method for increasing the reliability, reducing calculating time as well as 
flexibly updating information. 
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RESEARCH ON THE COMBINATION OF VENTURI TUBE AND WET CYCLONE TUBE 
FOR A SYSTEM OF FILTRATION OF SUGAR CANE DUST 

Ho Minh Kha, Nguyen Thanh Nam, Le Van Sy 
National Key Lab of Digital Control and System Engineering, HCMUT, VNUHCM 

 
ABSTRACT 

In this paper, we study the application of a combination of venturi tubes and wet cyclone 
for filtering dust sugar in sugar powder processes. The definition  of essential  parameters of  
working fluid flow is included also. So almost all parameters of  air carrying dust sprayed water that 
passes through venturi such as velocity, pressure, turbulence kinetic energy (TKE), turbulence 
intensity, turbulent dissipation rate and  the average density of mixture of water and air, are defined 
also in this paper. The results of these output parameters are loaded continuously  back to the wet 
cyclone to evaluate the capacity of dust filtering to comparing and evaluating the effectiveness of 
the device. 

 
Keyword: Venturi, wet cyclone, powder sugar. 
 

1. INTRODUCTION 

Our country is developing  to become  an industrialized country by 2020 through the 
modernization strategy. Nowadays, the activities of industry to provide  the domestic demands are 
increasing time by time. Besides the big  gained benefits, there are also great threats of pollution 
due by  multiple types of contaminants that are had discarded  by  industrial  enterprises into the 
air such as dust, SOx, NOx, COx, H2S... 

There are about  44 sugar factories installed in Vietnam, almost all  dust-filtration systems 
have utilized conventional dry or wet cyclone with low efficiency. So dry and soft dust and smoke 
has been still discharged to environment and caused pollution and yield losses. Researching using 
filters combined venturi tube- wet cyclone to improve processing efficiency, improve the working 
environment, enhance recovery plant[1]. 

 
2. CALCULATION PROCESS – DESIGN MODEL 

2.1 Designing calculating process for dust filtration system 
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2.2 Design Model  
The working parameters:  

• Flow Fan: 7.000m3 / h ≈ 2.0 m3 / s  
• Centrifugal Fan power: 15Kw  
• Air velocity in venturi: 14.6 m / s  
• Water pump (venturi and wet cyclone): 10m3 / h 
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Fig.1 Combination venturi - wet cyclone model 

 
 When mounting venturi tube and wet cyclone combination system, subject mainly 

concentrate on studying and analyzing work of the fluid flow through the venturi and wet 
cyclone[2]. 

To evaluating, we change three-level water flow that is supplied to the venturi 
corresponding to 2m3 /s, according to Table 1. 
 
Table 1: Water flow supplied for venturi and cyclone 
 

Water flow 
supplied to venturi 

(liter/m3 air) 

Water flow 
supplied to 

cyclone 

(liter/m3 air) 

Air flow 

(m3/s) 

Water flow 
supplied to 
the system 

(liter/s) 

Total water flow 
supplied to the 

system 

(m3/h) 

0,5 0,2 

(fixed) 

2,0 

(fixed) 

1,4 5,04 

0,75 1,9 6,84 

1,0   2,4 8,64 

3. SIMULATION - RESULTS – DISCUSSION 

Algorithms flowchart in Ansys simulation for the system[3]: 
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3.1 Venturi 

 
 

Fig.2 Image of velocity of the venturi in the case 1.0 litre/m3.air[4] 
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Fig.3 The velocity of the venturi graph (scaling 1:10) 
 
Herein : 

• Series1: when water flow input is 0.50 liter/m3.air  
• Series2: when water flow input is 0.75 liter/m3.air 
• Series3: when water flow input is 1.0 liter/m3.air 

 

 
 

Fig.4 Image of the venturi pressure in case water input is 1.0 cases lit/m3.air 
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Fig.5 Pressure of the venture graph (scaling 1:10) 
Herein: 

• Pressure-1: When the water flow input was 0.50 liter/m3.air 
• Pressure-2: When the water flow input was 0.75 liter/m3.air  
• Pressure-3: When the water flow input was 1 liter/m3.air 
 

Table 2: Output results of the three values of input water velocity 
 

Output parameters of 
 venturi Unit Input Water flow supplied for venturi 

0,35 0,53 0,7 
Velocity out m/s 8,755 8,758 8,760 
Absolute pressure Pa 101347,2 101339,33 101319,4 
Density () kg/m3 477,5 478,4 481,7 
TKE (k) m2/s2 0,1280 0,1286 0,133 
Epsilon () m2/s3 6,554 6,541 6,521 
Turbulence Intensity (i) % 21,83 21,88 22,29 

 
Table 3: Input results of venturi based on three input values of input water velocity 
 

Input parameters of 
 venturi Unit Input Water flow supplied for venture 

0,35 0,53 0,7 
TAKE (k) m2/s2 0,00039 0,000814 0,0013 
Epsilon () m2/s3 0,00031 0,00090 0,00188 
Turbulence Intensity (I) % 0,046 0,0439 0,0424 

 
Working analysis of the venture[5]: Comparing results in tables 2 and 3: 
 

 Density (): Average Density of water and air, to indicate the possibility of mixing between 
air carried dust and water. 

 Turbulence Kinetic Energy (K): the greater value, the more chaotic Kinetics. 
 Turbulence Intensity (I): Shows% of welter that has traveled through the venture when 

compared with the initial welter 
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 Epsilon (): distributed welter coefficient, the longer welter maintaining time, the better.  
 The value k, I, output epsilon of venturi  are greater many times than its input (input value is 

like device that isn’t installed venturi). 
 Output welter of venturi creates good condition for smooth dust particles that can blend in 

the water (water embraces outside of the dust), makes the particle size that become bigger 
to cling to the curb of the cyclone (by centrifugal-force), then they are washed down by 
water. The working effect is better than the one that isn’t installed venturi. 

 Depending on various concentration of dust at various dust-collecting-position that we can 
adjust input water levels to vary from 0.5-1.0 kg/m3.air based on designing calculating 
theoretical calculations conditions 
 

3.2. The wet cyclone 

Based on the results shown in Table 1, the process of working inside the wet cyclone was 
simulated in the following figure. 

 

 
 

Fig.6 Images of simulating the cyclone in ANSYS 
 

 
 

Fig.7 Image of the velocity and pressure working of the cyclone 
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Analysis of cyclone wet work:  
Table 2 showed the output results of venturi, we can see the welters between water and  

air carried dust after out the venturi is much higher than input (comparing with the current one is 
not installed venturi). As the welter is increasing, smooth dust particles blend with the small 
droplets to form larger size.  

The curb of cyclone-nearly-velocities is greater than the one at cyclone center. By the 
effect of centrifugal force, dust particles carry water easily impact to the curb of cyclone, at this 
time, water is sprayed on the inside curb of cyclone, flows down and swept dust away from the 
bottom of  cyclone. 

4. CONCLUSION  
From the research, we have following conclusions: 

- With the dust particle size from 7-250 m, cyclone only is used for dust filter, dust 
filters is less effective when the dust <20 m. Hence, sugar-dust arises outside.  

- Combined installing with venturi tube - wet cyclone for sugar-dust filter equipment 
will enhance the dust and smooth dust filtering ability. This is the new point of the 
research. 

- The filtering effect of the venturi gains from 95 to 99.5% 
- Sugar-dust is easily absorbed and soluble in water. It is more convenient when it 

goes through necking venturi (because kinetic energy is greater here), increases the 
mess ability, results the blending between the dirt and water ability is better. 

- With the designed venturi, fabrication are simply. Installation space is small. 
- Low investment costs. 
- Manufacturing and operating venture-dust filtering – wet cyclone system is more 

simply than other high performance filter, such as: bag filter, electrostatic filter. 
- Simulation results showed the working parameters such as: velocity, pressure, mess 

kinetic, mess percent, mess coefficient, average specific weight mixing between 
water and air after through washing air venturi device with the working conditions of 
a specific dust filtration system that the calculation of the these parameters will be 
very difficult and sometimes not performed.  

- The sugar mill should be equipped this dust filtration system with combining venture 
– wet cyclone or venture – Scrubber form 

- In addition, the combination of venturi– wet cyclone or venture -Scrubber can be 
used for the processing of limestone dust. The remains of  sugar cane stem  are 
used to heat boilers in sugar mills. 
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Определяне на първичната енергия за отопление и охлаждане на 
многофункционална сграда с  децентрализирани системи с термопомпени 

агрегати „вода-въздух“, термодинамични рекуператори и конвективни 
отоплителни тела  

 
Мерима Златева, Никола Калоянов, Росен Цеков 

 
Резюме: В доклада е представена една методика за определяне на първичния разход 

на енергия в многофункционална сграда и за оценка на ефективността на топло- и 
студозахранване на различни системи за поддържане на параметрите на микроклимата: 
автономни термопомпени агрегати „вода-въздух“, термодинамични рекуператори и 
конвективни отоплителни тела. 

Ключови думи: първична енергия, автономен термопомпен агрегат вода-въздух, 
термодинамичен рекуператор 

 
Determination of the primary energy consumption for heating and cooling of a 

multipurpose building with decentralized systems with water to air heat pumps, 
thermodynamic heat recovery units and convective heaters 

 
Merima Zlateva, Nikola Kaloyanov, Rosen Cekov 

 
Abstract:The report presents a methodology for determining the primary energy consumption 

in a multipurpose building and for evaluation of the efficiency of heating and cooling supply of 
various systems to maintain the built environment: autonomous heat pump "water-air" 
thermodynamic recovery units and convective heaters . 

Key words: primery energy, decentralized systems with water to air heat pumps,  
thermodynamic heat recovery units 

 
Въведение 
Подобряването на качеството на живот определя и повишените изисквания към 

обитаваната от хората среда, а осигуряването на нормираните параметри на микроклимата, 
особено в големи многофункционални сгради е свързано със значителен разход на 
топлинна и електрическа енергия. В същото време сложността на системите за отопление и 
охлаждане нараства, като често се налага поддържане на различни режими в отделни зони 
от обслужваните сгради.  

Основната цел на представената в доклада методика е оценка на първичния разход на 
енергия и ефективността на системите за топло- и студозахранване на различни системи за 
поддържане на параметрите на микроклимата: автономни термопомпени агрегати „вода-
въздух“, термодинамични рекуператори и конвективни отоплителни тела. Обект на 
разглеждане е многофункционална сграда с обособени зони, обслужвани от трите вида 
децентрализирани системи. 

Системи за поддържане на параметрите на микроклимата 

 Системи за отопление и охлаждане с автономни термопомпени агрегати (WSHP) 
вода-въздух 

Използването на автономни системи с термопомпени агрегати вода-въздух е една от 
възможностите за удовлетворяване на изискванията към качеството на параметрите на 
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микроклимата при повишаване на енергийната ефективност на системата за топло- и 
студоснабдяване. Агрегатите работят с рециркулационен въздух и се захранват с първичен 
топлоносител/студоносител от централизирана система с попътна схема на 
разпределителната и събирателна мрежа.  

Топлоносителят през отоплителния сезон е с изчислителни температури 80 оС/60 оС и се 
загрява от водогреен котел, работещ с гориво природен газ, към който е предвидена 
циркулационна помпа, покриваща хидравличните съпротивления до водоразпределителните 
колектори.  

Топлозахранването на автономните термопомпени агрегати е по индиректна схема през 
пластинчат топлообменен апарат, след който се поддържат температури на топлоносителя, 
подаван към изпарителя им 23 оС/18 оС.  

През летния сезон към кондензатора на автономните термопомпени агрегати се подава 
охлаждаща вода с параметри 30 оС/35 оС, поддържани от водоохлаждаща кула.  

В отделни помещения на зоните, обслужвани от автономните термопомпени агрегати е 
предвидено местно отопление с конвектори и топловъздушни отоплителни апарати, 
работещи с електрическа енергия. 

 Системи за общообменна приточно-смукателна вентилация с термодинамични 
рекуператори 

Системите за общообменна приточно-смукателна вентилация с термодинамичен 
рекуператор (вградена термопомпа въздух-въздух), работят със 100 % пресен въздух. 

Първична енергия за отопление и охлаждане на зони с автономни 
термопомпени агрегати вода-въздух и електрически конвектори и 
топловъздушни апарати 

 Първична енергия в режим отопление 

Коефициентът на полезно действие на системата за топлоснабдяване с автономни 
термопомпени агрегати е оценен при отчитане на дяловете на топлинната енергия, 
произведена в отоплителния котел и подавана към изпарителя им и на електрическата 
енергия за работа на компресора им (Фигура 1). 

Дяловете на енергията за отопление el,hQ , осигурявана от електрическите отоплителни 
уреди и WSHP,hQ , осигурявана от автономните термопомпени агрегати, се определят по 
зависимостите: 
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където am/kWh,Q 2

h

 

е потребната енергия за отопление на зоната; 

kW,E
i
  - мощността на отоплителните уреди, работещи с електрическа енергия; 
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kW,
j

c  - отоплителната мощност на автономните термопомпени агрегати. 

 
 

Фигура 1. Автономен термопомпен агрегат „вода – въздух“ – режим отопление 
Фc – топлинна мощност, Ф0 – охладителна мощност, РWSHP – електрическа мощност, 

Фg – топлинна мощност на  котела 
 
Енергията, подавана към изпарителите на термопомпените агрегати, се определя от 

балансовото уравнение при отчитане на коефициента им на преобразуване (Фигура 1): 
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       (3) 

Брутната енергия за отопление от автономните термопомпени агрегати, внасяна с 
горивото природен газ gQ  се определя по зависимостта:  
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,      (4) 

а електрическата енергия за работа на компресорите им е: 
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       (5) 

където k

 

е коефициентът на полезно действие на газовите котли. 
Общата електрическа енергия elQ  за отопление (с електрически отоплителни тела и 

термопомпени агрегати тип WSHP) се определя по зависимостта: 
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Първичната енергия за отопление h,PEQ  се определя при отчитане на съответните 

коефициенти на преобразуване за гориво природен газ 1,1eg   и електрическа енергия 
3e .e   : 

 am/kWh,NeQeQ 2
eлeggh,PE          (7) 

 Първична енергия в режим охлаждане 

Ефективността на системата за студопроизводство се оценява при отчитане на 
коефициентите на трансформация на автономния термопомпен агрегат EER1 и 
воохлаждащата кула EER2 (Фигура 2). 

 
 

Фигура 2. Автономен термопомпен агрегат „вода – въздух“ – режим охлаждане 
Ф0 – охладителна мощност, РWSHP – електрическа мощност на термопомпения 

агрегат, РCT  – електрическа мощност водоохлаждаща кула, Фg – топлинен поток  
отдаван към околната среда от водоохлаждаща кула 

Хладилният коефициент  EER на обединената система автономен термопомпен агрегат 
- водоохлаждаща кула  се определя от балансовото уравнение (Фигура 2): 

 
CTWSHP

0
PP

EER



           (8) 

където: Ф0, kW е охладителната мощност на термодинамичния рекуператор; 
РWSHP, kW – електрическата мощност на термопомпения агрегат; 
РCT, kW  – електрическата мощност водоохлаждащата кула. 
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След заместване в (8) на стойностите за WSHPP  и CTP
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за обединения хладилен коефициент се получава зависимостта: 

 

2EER1EER
1

2EER
1

1EER
1

1

2EER
P

1EER

EER
WSHP00

0











      (9) 

Първичната енергия за охлаждане c,PEQ  се определя с отчитане на коефициента на 
преобразуване електрическата енергия 3e .e   : 

 am/kWh,
EER
Q

eQ 2c
ec,PE                   (10) 

където am/kWh,Qc 2

 

е брутната енергия за охлаждане на зоната. 

Първична енергия за отопление на зони с термодинамичен рекуператор 
Разходът на първична енергия за системата се определя с отчитане на дяловете на 

електрическата енергия, необходима за работа на термопомпата и на топлинната енергия, 
произведена в газовия котел:   

 

 
Фигура 3: Термодинамичен рекуператор  – топлинен баланс в режим отопление 
Фg – топлинна мощност газов котел, РHP – електрическа мощност на вградената 

термопомпа, Фhp  – топлинна мощност на вградената термопомпа 

Дялът на енергията за отопление g,hQ , осигурявана от водогрейния котел и hp,hQ , 
осигурявана от термодинамичния рекуператор се определят по зависимостите: 
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 am/kWh,QQ 2

hpg
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                 (12) 

 
където am/kWh,Q 2

h

 

е потребната енергия за отопление на сградата. 
Фg, kW – топлинната мощност газов котел; 
Фhp , kW – топлинната мощност вградената термопомпа. 

Брутната енергия за отопление, внасяна с горивото природен газ gQ  , се определя по 
зависимост (13), а електрическата енергия, подавана към компресорите на 
термодинамичните рекуператори – по зависимост (14):  
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Първичната енергия за отопление се определя при отчитане на коефициентите на 

преобразуване за гориво природен газ 1,1eg   и електрическа енергия 3e .e   : 

am/kWh,NeQeQ 2
hp,eлegghp,PE                  (15) 

Заключение 
Представената методика дава възможност за определяне на годишния разхода на 

първична енергия в сгради, в които нормираните температури се поддържат от три типа 
системи за отопление и охлаждане: автономни термопомпени агрегати „вода-въздух“, 
термодинамични рекуператори и конвективни отоплителни тела. Методиката е приложима и 
за оценка на ефективността на топло- и студозахранване на разгледаните системи.  
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Анализ на ефективността на системи за комбинирано производство на 
топлина и електричество в многопрофилни болници за активно лечение 

 
Никола Калоянов, Борис Томов, Анелия Петкова, Петър Иванов 

 
Резюме: Представени са резултати от анализ на ефективността на ко-

генерационни системи в една категория сгради за обществено обслужване в областта 
на здравеопазването. На основата на изследване на 18 многопрофилни болници за 
активно лечение по опростена икономическа постановка се достига до граници на 
ефективността по показатели брой легла и отопляема площ.   

Ключови думи: ко-генерация, енергийна ефективност в здравни заведения 
 

Analysis of the efficiency of co-generation application in hospitals 
 

Nikola Kaloyanov, Boris Tomov, Anelia Petkova, Petar Ivanov 
 

Abstract:The report presents results about the efficient application of co-generating systems 
in hospitals. Based on study of 18 hospitals by means of simple economic assessment benchmark 
values for the economic efficient application of co-generating systems are obtained.  

Key words: co-generation, energy efficiency in hospitals 
 
Въведение 
Насърчаването на комбинираното производство на основата на търсенето на топлинна 

енергия и електрическа енергия на вътрешния пазар е залегнало в хармонизираните 
нормативни рамки на Европейския съюз и на държавите членки в т.ч. България. Съгласно 
Директива 3010/31/ЕС за енергийните характеристики на сградите, инсталациите за 
комбинирано производство (CHP) се отнасят към високоефективните инсталации, а 
оценката за тяхната техническа, екологична и икономическа осъществимост е задължителен 
елемент от етапите на проектиране на нови или при обследване за енергийна ефективност 
на съществуващи сгради. Приложимостта на  инсталациите CHP е техническа дейност, 
която се разглежда като мярка за повишаване на енергийната ефективност в сгради и 
ефектът от нейното прилагане се оценява на база съотношението „разходи-ползи“ вкл. 
оценка за периода на възвращаемост на инвестицията. По отношение на сгради, по които се 
извършва основен ремонт, държавите-членки насърчават разглеждането и вземането 
предвид на алтернативните високоефективни инсталации в т.ч. CHP, доколкото това е 
технически и функционално осъществимо и икономически целесъобразно 

Основната цел на настоящия доклад е да представи резултатите от анализ на 
ефективността на системите за комбинирано производство на енергия в съществената група 
сгради за обществено обслужване – многопрофилните болници за активно лечение. 

 
По-голямата част от сградите на лечебните заведения в България попадат в обхвата 

на разпоредбата на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) за задължително обследване 
и сертифициране. Според въведените медицински стандарти, лечебните заведения могат 
да се определят като сгради със специфични изисквания към микроклимата. Това прави 
сградите на лечебните заведения  подходящи за различни анализи и оценки по отношение 
приложимостта на съвременните ефективни системи за отопление/охлаждане и БГВ, а 
самите изследвания особено актуални от инженерна гледна точка. Едновременно с това 
задачата за оптимизиране на годишния разход на енергия в лечебните заведения е не лека 
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за изпълнение от гледна точка на необходимите инвестиции за осигуряване на 
необходимото качество на обитаемата среда.  

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и 
специализирани. По данни на Националния статистически институт (НСИ) многопрофилните 
болници в България към 31.12. 2013 г. са 164 с 32 576 легла в тях, а специализираните - 149 
с 13 266 легла (фиг.1).  

 
Фиг.1 Видове болници в Р.България към 31.12.2013 г. 

 
За целите на представяния анализ е избрано представително множество от 18 

многопрофилни болници за активно лечение (МБАЛ), разположени в 7 климатични зони на 
страната и са решени следните задачи: 

 Определяне на актуалните енергийни характеристики за всяка едно от 18-те 
болнични заведения, 

 Нормализиране на разхода на енергия за подготовка на вода за битови нужди  
 Оразмеряване на ко-генератор за покриване на товара от БГВ за всяка болница 
 Изчисляване на годишния разход на енергия и ефективността от въвеждане на 

системите 
 Намиране на граници на ефективно приложение на ко-генераторните системи в 

болници за производство на гореща вода за битови нужди.  

 Енергиен  профил  на  изследваните болници 
Избраните болници обхващат практически целия диапазон на възможно изменение на 

параметрите – брой легла 35-1100, отопляема площ 3000 – 45000 m2. 

Потреблението на гореща вода в сградите е определено по водоснабдителни норми 
за питейно-битови нужди, които са регламентирани с Наредба 05/4.  
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За нормализиране на количеството на горещата вода за битови нужди в лечебните 
заведения, обекти на изследването, са използвани две стойности на водоснабдителните 
норми, които са избрани по показател qГ, l/d - средно денонощно потребление : 

 за болници за активно лечение – 110 l/d с температура 55 оС за болнично 
легло (за помещенията за стационарно лечение); 

 за администрацията на болниците – 5 l/d на служител с температура 55 оС. 

Наличието в изследваните болници на зони с различно функционално 
предназначение (болничен стационар и администрация), различен присъствен режим и 
обитатели с различаващ се здравен статус, за които показателят на водоснабдителната 
норма има съществено различна стойност, налага да се използва подход за определяне на 
обобщена стойност на водоснабдителната норма за гореща вода за битови нужди за 
сградата като цяло. При изчисляването на обобщената норма са взети под внимание 
специфични условия: 

 средносписъчен състав на служителите  в годишен план - 100%; 

 средногодишна заетост на болничните легла  в годишен план - 95%; 

 среднодневно ползване на БГВ – 8 часа/ден; 

 работни дни в годината за служители – 269; 

 работни дни на лечебната база при установената заетост – 365. 

По нормализираното водно количество на горещата вода, за всяко едно от 
изследваните лечебни заведения е изчислено годишното количество топлина, [MWh/год.] 
необходимо за загряването на водата за битови нужди. Изчисленията на извършени 
съгласно националната Методика за  изчисляване на показателите за разход на енергия и 
на енергийните характеристики на сгради, регламентирана в Наредба № 7 от 2004 г. за 
енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Съгласно 
методиката потребна енергия за загряване на вода за битови нужди се изчислява за всяка 
зона и за всеки месец по формулата: 

  
 

w,nd,m
W,m W,sys,m

d a g

Q
Q E

η η η
 

 
 ,  kWh    (1) 

където: 

  W,mQ е потребната енергия за гореща вода за зоната за месеца m , kWh; 

  w,nd,mQ е необходимата енергия за загряване на водата за зоната за месеца m, kWh; 

  W,sys,mE е необходимата допълнителна енергия за работата на системата за гореща 
вода (като напр. електроенергията за циркулационните помпи и т.н.), kWh;  

   dη  е ефективността на акумулирането, преноса и разпределението на горещата 
вода от генератора на топлина до зоната; 

 aη  е ефективността на системата за автоматично управление на топлоподаването; 

 gη  е ефективността на генератора на топлина. 

Параметрите на ефективностите са приети с референтните им стойности при 
нормализирано енергопотребление в зависимост от вида на използвания енергоносител.  
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CHPq

CHPq

Анализът показа, че в годишния топлинен баланс нормализираният годишен разход на 
енергия за БГВ варира между 20% ÷ 30 %, като само при три сгради е под 10% и при две 
около и над 50%.   

Потърсена е връзката между потребната енергия за БГВ и основният строителен 
показател – обща климатизирана площ. Тя показва широки граници на изменение на 
потребната енергия, както може да се види от фиг.2. Този широк диапазон се определя от 
множество фактори, съществените от които са броят на леглата, вида на генератора на 
топлина и използвания енергиен ресурс, наличието на пералня и кухня. 

Фиг.2. Връзка между РЗП и годишното потребление на енергия за БГВ 

 
 Алгоритъм за изчисляване на произведената енергия от агрегат за 
комбинирано производство на енергия 
За решаване на конкретната задача е прието търсене на решение за покриване на товара за 
БГВ в болнични заведения със система за комбинирано производство на топлина и 
електричество, основаваща се на двигател с вътрешно горене на природен газ. 

А. Произведена топлина 
          , MWh      (2) 

където:  - количеството топлина произведена през месеца m, MWh; 

- топлинната мощност на агрегата, MW; 

- брой на дните в месеца m, бр.  

Б. Произведено електричество 
            , MWh      (3) 

 

където: Pm - количеството електричество произведено през месеца m, MWh; 

- топлинната мощност на агрегата, MW; 

m CHP mQ = q .24.n
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- брой на дните в месеца m, бр. ; 

- отношение на топлинната към електрическата мощност на агрегата. 

В. Общо произведена енергия 
      Em =Qm+Pm , MWh      (4) 

където: Em - количеството енергия произведена през месеца m, MWh; 

Qm - количеството топлина произведена през месеца m, MWh; 

Pm - количеството електричество произведено през месеца m, MWh; 

Г. Необходимо количество газ за работа на ко-генератора 

            


m
m р

д

E *1000000 1 1 1V
1.163 1000Q

 , nm3                                                (5) 

където: 

mV  - количество газ за месеца m, nm3; 

р
дQ - долна топлотворна способност на природния газ; 

η- общ коефициент на полезно действие на ко-генератора. 

Д. Икономическа оценка  
Изчислява се прост срок на откупуване SPB по формулата: 

         
BSPB
I

, год.                                                                                        (6) 

където: 

          


   
12

БГВ ЕЛ ГАЗ ЕКСП
m 1

B B B R R  ,– нетните годишни приходи от работата на 

системата, лв/год; 

БГВB - годишната сума, заплащана за гореща вода преди въвеждане на системата, лв/год.; 

ЕЛB - годишната сума от продажба на произведеното от системата електричество,  лв/год.; 

       


 
12

ЕЛ m ЕЛ
m 1

B P .Ц , лв/год. 

RГАЗ- годишните разходи за газ, лв/год; 

        


 
12

ГАЗ m Г
m 1

R V .Ц , лв/год. 

RЕКСП- годишните експлоатационни разходи за системата , лв/год. По данни на доставчици 
на системи за комбинирано производство на топлина, годишните експлоатационни разходи 
са в границите 8-10% от разходите за природен газ.  

RЕКСП= 0,09 RГАЗ, лв/год. 

За всяка една от изследваните болници е оразмерен ко-генератор и по изложения 
алгоритъм е извършено изчисляване на параметрите на системата.  

m CHP mQ q .24.n

mn

m
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На фиг.3 е показан типичен месечен график на потребната топлина и електричество и 
произвежданата енергия от правилно оразмерен за конкретен МБАЛ агрегат. 

Фиг.3 
Оценка на ефективността 
Оценката на ефективността е обобщена по два показателя : 

 брой на болничните легла 

 отопляема площ. 

На следващите фигури 4 и 5 са показани получените граници за икономическо 
ефективно приложение на ко-генератори в болници. 
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Фиг.4. Граница за икономическо ефективно приложение на ко-генератори в МБАЛ по 
показател „брой легла“ 

Фиг.5. Граница за икономическо ефективно приложение на ко-генератори в МБАЛ по 
показател „отопляема площ“ 

Заключение 
В резултат на решаването на дефинираните задачи е получен съществен извод за 

икономическата целесъобразност при използване на ко-генераторни модули за 
производство на топлина за БГВ. На основата на изследване на представителното 
множество от 18 болници за активно лечение се стига до извода, че ефективно приложение 
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на тези системи може да има в болници с брой легла по-голям от 700. Алтернативен 
показател на броя легла е отоляемата площ. По този показател долната граница за 
икономически ефективна система е 30 000 m2. 
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Някои резултати от експериментално изследване на активни слънчеви 
системи с плоски и вакуумнотръбни колектори  

 
Никола Калоянов, Мерима Златева, Цветан Божков, Денислава Славова, Томислав 

Атанасов 
 

Резюме: В доклада се представят резултати от експериментално изследване на 
характеристики на активни слънчеви системи с плоски и вакуумнотръбни слънчеви 
колектори в реални условия на силно изразена неустойчивост на слънчевата радиация и 
валежи. Идентифицирани са ефектите на нощно охлаждане при циркулация на 
топлоносителя през колекторите, филтриращите свойства на плоския и 
вакуумнотръбния колектор по отношение на неравномерността на слънцегреене, както 
и реалната линия на ефективността на колекторите при неустойчиви климатични 
фактори.  

Ключови думи: слънчева енергия, активни слънчеви системи, плоски водни слънчеви 
колектори, вакуумнотръбни колектори. 

 
Some results of an experimental study of active solar systems with flat and 

vacuum tubular collectors 
 

Nikola Kaloyanov, Merima Zlateva, Tzcvetan Bojkov, Denislava Slavova, Tomislav Atanssov 
 

Abstract: The report presents some  results of an experimental study of the performance of 
active solar systems with flat and vacuum tubular solar collectors in real conditions of pronounced 
instability of solar radiation and rainfall. Effects of night cooling when circulating coolant through 
the collectors, filtering properties of the flat and vacuum tube collector with respect to the variability 
of sunshine, and the actual line of the collector efficiency in unstable climatic factors are identified. 

Key words: solar energy, active solar systems, flat solar water collectors, vacuum tubular 
collectors 

 
Въведение 
Въпреки, че на активните слънчеви системи има посветени многобройни изследвания, 

чийто активен старт е преди повече от 40 години, множество въпроси все още търсят своя 
коректен отговор. Наред с нововъзникващи въпроси, породени от развитието на 
съвременните технологии, рефлектиращи върху нови конструкции на елементите на такива 
системи, все още стоят открити въпросите за прецизиране на инженерно-приложните 
формулировки за оценка на ефективността на системите в реални експлоатационни 
условия. Това включва както експлоатационните характеристики на слънчевите колектори 
като приемници и преобразователи на лъчистата енергия в топлина, така и поведението на 
топлинния акумулатор и не на последно място структурирането на системата и 
управлението на енергообменните процеси в нея. 

Като продължение на изследователския процес в тази област в катедра Топлинна и 
хладилна техника, през 2013 год. по проект ДУНК 03/2009, финансиран по конкурс на Фонд 
Научни изследвания, върху площ от 3 декара е изградена експериментална площадка за 
едновременно изследване на 14 различни технологии за преобразуване и оползотворяване 
на енергията от възобновяеми източници. В областта на активните слънчеви системи за 
топлинно преобразуване на слънчевата радиация са изградени пет системи – четири за 
получаване на топлина и една за получаване на студ. 
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Настоящият доклад представя някои резултати от започналите експериментални 
изследвания по две от системите – една с плоски слънчеви колектори и една с 
вакуумнотръбни колектори. 

 Функционална схема на експерименталните системи 
 
Експерименталните системи са изградени с два еднотипни по отношение на 

техническите параметри модула с различен вид слънчеви колектори: 
 Модул 1: 2 бр. плоски слънчеви колектори със селективно покритие, оптична 

ефективност 803,00  , коефициенти на топлинни загуби Km/W872,3a 2
1   и 

Km/W014,0a 2
2  , повърхнина на абсорбера 2, 55 m2; 

 Модул 2: 2 бр. вакуумнотръбни слънчеви колектори с оптична ефективност 66,00  , 

коефициенти на топлинни загуби Km/W5,1a 2
1   и Km/W014,0a 2

2  , 
абсорбираща повърхнина 1,62 m2.  

Функционалната схема на експерименталните модули е показана на фиг. 1.  

 
 

Фиг. 1. Функционална схема на експериментален модул със слънчеви колектори 
РС – разширителен съд, ВВ – възвратен вентил, АО – автоматичен 

обезвъздушител, РВ – регулиращ вентил, ТМ – топломер, R – соларен регулатор 
 
Слънчевите колектори в двата модула са монтирани под еднакъв ъгъл спрямо 

хоризонта 045  и азимут 0
z 0 .  Циркулацията на топлоносителя се осигурява от 

помпена група, включваща  сферични кранове, предпазен вентил, манометър, възвратен 
вентил, разширителен съд.  
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Добитата от колекторите енергия във всяка една от системите се съхранява в топлинен 
акумулатор с обем 300 l, с вградена серпентина и максимален капацитет на консумация 25 
l/min.  

Управлението на работата на системата се осъществява от независим регулатор в 
слънчевия кръг, комплектован с два температурни датчика и изход към циркулационната 
помпа. Осигурява възможност за регулиране на: 

- минималната температура в колектора за стартиране на циркулация: 40 оС, 50 оС; 
- минималната диференциална температурна разлика между колектора и топлинния 

акумулатор за включване на помпата: 3 К ÷ 25 К ; 
- максималната температура в топлинния акумулатор: 65 оС, 75 оС, 85 оС. 

Загряваният в топлинните акумулатори работен флуид е вода. С цел осигуряване на 
възможност за изследване на различни товарови графици на потребление на гореща вода,  
на изхода от топлинния акумулатор е монтиран регулиращ вентил. 

 
На фиг.2 са показани изгледи от изградените системи. 
 

 
Фиг.2. Изгледи от експерименталните системи и автоматичната метеорологична 

станция, разположени на експерименталната площадка на ТУ-София 
 
  Измервани режимни параметри 

Осигурена е възможност за автоматизирано измерване и регистриране на следните 
режимни параметри: 
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- температури на топлоносителя на входа и изхода от колекторите sc,in , sc,out , oC; 

- дебит на топлоносителя през слънчевите колектори scV , kg/s; 
- преобразувана в топлина слънчева енергия от колекторите за определен интервал от 

време scQ , kWh. 

- температури на загрявания топлоносител на входа и изхода от топлинния акумулатор 

st,in , st,out , oC; 

- дебит на загрявания топлоносител stV , kg/s. 
- интензитет на пълната слънчева радиация It,W/m2 върху хоризонтална повърхност и 

дифузната слънчевата радиация  Isd, W/m2; 
- температура на атмосферния въздух a , oC. 

Задачите на извършеното експериментално изследване се отнасят до идентификация 
на основни характеристики на системите в реални условия на слънцегреене със силно 
изразен стохастичен характер, които се отклоняват от добре известните  стандартизирани 
условия за изпитване на такива системи.  

Експерименталното изследване започна през м.юни 2014 г. и обхвана периода със 
силно изразена неустойчивост на климатичните фактори – интензитет на слънчевата 
радиация, температура на атмосферния въздух и валежи. 

На фиг. 3 е показана типична картина на денонощен ход на изменение на температурите 
на топлоносителя на входа и изхода от плоските колектори, температурата на външния 
въздух и пълния интензитет на слънчевото облъчване върху хоризонтална повърхност, а на 
фиг. 4 – получени резултати за вакуумнотръбните колектори за същия период. 

 
Идентификация на характеристиките на колекторите в реални условия 
Идентификацията на характеристиките на колекторите е извършена по изчислителен 

път на основата на  измерените данни, както еледва: 

1. Топлинен поток от слънчевия колектор:  

  osc sc p sc,out sc,inQ V c , C    ,                                                                                      (1) 

където: 

 ρ и cp са плътността  и специфичният топлинен капацитет на топлоносителя (вода), 
които се определят за средната му температура за конкретното измерване. 

2. Моментен к.п.д. на слънчевия колектор 

 
sc

t

Q
A.I

 
                                                                                                  

               (2) 

където: 

А – е апертурната площ на колектора, m2, 

 It – интензитета на пълното слънчево облъчване върху повърхността на колектора, 
W/m2. 
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Фиг.3 При системата с плоски колектори: Изменение на температурите на 

топлоносителя на входа и изхода от плоските колектори, температурата на външния 
въздух и интензитет на пълното слънчевото облъчване върху хоризонтална 
повърхност. 

 
Фиг.4 При системата с вакуумнотръбни колектори: Изменение на температурите 

на топлоносителя на входа и изхода от плоските колектори, температурата на 
външния въздух и интензитет на пълното слънчевото облъчване върху хоризонтална 
повърхност. 
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Както е известно моментната ефективност е функция на загубите от колектора и се 
представя като: 

                          R l sc,out sc,out asc
R n tt

F U )/ 2Q
F

IAI
    

     , 

в която: 

 R nF  е оптичната ефективност на колектора, 

FR.Ul  е коефициентът на топлинните загуби към околната среда.
 При условие, че обобщеният коефициент на топлопреминаване Ul =const , ефективността на 

колектора се явява линейна функция на параметъра 
 sc,out sc,in a

t

/ 2
I

        с ъглов 

коефициент  -FR.Ul  и пресечна точка с ординатата   FR(τα)n .  

Параметрите на това линейно уравнение са идентифицирани по експерименталните данни 
по метода на най-малките квадрати.  

За простота е прието означението  sc,out sc,in fl/ 2     . 

На фиг.5 е показано графичното изображение на получените зависимости за моментната 
ефективност на плоските колектори по измерените стойности, показани на фиг.3 и фиг.4, а 
на фиг.6 аналогичните данни за вакуумнотръбните колектори.  

 
Фиг.5 Идентифицирана линия на моментната ефективност на плоските колектори за 
характерен ден с неустойчиви климатични фактори. 

Получените стойности за загубите FR.Ul при плоските колектори се различават 
повече от 2 пъти от декларираните при стандартните изпитателни условия, докато при 
вакуумнотръбните колектори оптичната ефективност при тези условия се получава 1,5 пъти 
по-малка от установената при стандартизирани условия.    
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Фиг.6 Идентифицирана линия на моментната ефективност на плоските колектори за 
характерен ден с неустойчиви климатични фактори. 

При конкретните условия на анализирания ден дневната ефективност на плоските 
колектори се получи 53,9%, а при вакуумнотръбните 40,4%. 

Както можеше и да се очаква, плоските колектори проявяват по-изразена чувствителност 
към динамиката на изменение на климатичните фактори в сравнение с вакуумнотръбните.  

Това се доказва и с резултатите от измерванията в деня с екстремни изменения на 
климатичните фактори – 08 Юли 2014 г., когато след 16:00 ч. щормът беше придружен от 
силен валеж, градушка и бурен вятър. На фиг.7 и 8 е изобразена реакцията на слънчевите 
колектори в тези условия. 

 
Фиг.7. Реакцията на плоските колектори в условията на щорм на 08.07.2014 г.. 
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Фиг.8. Реакцията на вакуумнотръбните  колектори в условията на щорм на 08.07.2014 г.. 

Направена е и начална оценка на охлаждащия ефект, който се получава в колекторите през 
нощта при наличие на циркулация на флуид през тях. Обобщените резултати показват, че с 
плоските колектори  се постига охлаждане в границите 1,9÷3,5 kWh/m2.нощ , а при 
вакуумнотръбните колектори 1,19÷2,8 kWh/m2.нощ. 

Заключение 
Извършените начални експериментални изследвания показват специфични особености 

на експерименталните системи, които са от изключителна важност за планиране на 
последващите изследвания. Те се отнасят до: оценка на стъпката във времето за 
регистриране на температурите и интензитета на слънчевата радиация, границите на 
изменение на дебита в колекторния кръг и профила на потребление на гореща вода в 
акумулаторите, за да се осигури надеждна база експериментални данни за калибриране и 
валидиране на динамичните симулационни модели на системите, с които предстои 
подробен параметричен анализ.  
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Съвместна работа на активна слънчева система и абонатна станция за 
централизирано топлоснабдяване  

 
Никола Калоянов, Мерима Златева, Цветан Божков, Ангел Гунев 

 
Резюме: В доклада се представят резултати от изследване на съвместната 

работа на абонатна станция за централизирано топлоснабдяване и активна слънчева 
система за загряване на вода за битови нужди. Установени са условия за възникване на 
обратен топлообмен от слънчевия модул към връщащата се мрежова вода, при което се 
повишава температурата и. Предложена е нова схема на свързване на слънчевия модул 
към АС, с която се избягват негативните ефекти.    

Ключови думи: слънчева енергия, абонатни станции, комбинирани схеми  
 

Joint operation of  active solar system and substations for district heating 
 

Nikola Kaloyanov, Merima Zlateva, Tzcvetan Bojkov, Angel Gunev 
 

Abstract: The report presenta results of a study of the joint work of substation for district 
heating and active solar water heater. Conditions for reverse heat transfer from the solar module to 
the returning water network, which thereby increases the temperature, have been identified. New 
connection scheme of the solar module to AC that avoids negative effects is proposed. 

Key words: solar energy, district heating substations, combined systems 
 
Въведение 
Една добре известна възможност за повишаване на енергийната ефективност в сгради е 

оползотворяване на енергията на слънцето за загряване на вода за битови нужди (БГВ). В 
сгради с централизирано топлоснабдяване обаче съвместяването на активната слънчева 
система с абонатната станция (АС) за централизирано топлоснабдяване изисква специално 
внимание. Привидната простота на организиране на модул за предварително загряване на 
студената вода чрез слънчева енергия и свързването му към абонатната станция за 
„доподгряване“ с топлоносител от централизираната система за топлоснабдяване крие 
съществен риск от постигане на икономически нецелесъобразни решения.  

Такава опасност съществува основно в сгради с абонатни станции, изпълнени по 
„двустепенна смесена схема“, които между впрочем са съществената част от използваните у 
нас абонатни станции. Причината за техния значим дял в общия брой абонатни станции е 
отношението на енергията за БГВ и енергията за отопление, което при стойност по-голяма 
от 20% обуславя икономическа целесъобразност на двустепенната пред едностепенната 
схема на АС.  

В режима на отопление е възможно температурата на загрятата в слънчевия модул 
вода да достигне стойности, които превишават стойността на изходящия от секцията за БГВ 
топлоносител и това налага гъвкавост на технологичната схема за пренасочване на 
горещата вода от слънчевата инсталация към друга точка на свързване за избягване на 
нежелания „обратен топлообмен“. 

За да се оцени значимостта на този риск и необходимостта от генериране на схема на 
свързване на слънчевия модул към АС, е извършено моделно изследване на 
комбинираната система „АС-Слънчев модул“ и резултатите са сравнени с реално измерени 
данни от три изградени в София системи. 
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Функционална схема на изследваната система 
 

Фигура 1. Абонатна станция със слънчев модул. АР – Регулатор на абонатната 
станция, ТО – Топлообменник за отопление, ТГВ-Iст – Топлообменник за горещо 
водоснабдяване първа степен, ТГВ-IIст – Топлообменник за горещо водоснабдяване 
втора степен, МВ – Мотор-вентил, ТМ – Топломер, ЦП – Циркулационна помпа за 
отопление, РЦП – Рециркулационна помпа за БГВ, ВМ – Водомер, Т – Температурен 
осезател, К1,2,3,4 – Сферични кранове; СР – Регулатор в слънчевия кръг; СК – Слънчеви 
колектори; Ак – Акумулатор; ТСС – Термостатичен смесител; СЦП – Циркулационна 
помпа в слънчевия кръг. 

При летен режим (извън отоплителният сезон) сферичните кранове К1, К2 и К3 са 
затворени, в резултат на което абонатната станция работи по паралелна схема.  

При зимен режим (отоплителен период) само кран К2 е затворен. Подгрятата  вода от 
слънчевата инсталация постъпва в първа степен на подгревателя за БГВ през връзката за 
студена вода. Температурата с която постъпва може да варира от температурата във 
водопровода до температурата, на която е нагласен термостатичният смесител (напр. 55 
оC). Там тя се загрява от смесен топлоносител  от отоплителната инсталация и от втората 
степен на подгревателя. Ако водата, постъпваща от слънчевия модул след смесването с 
рециркулацията напуска подгревателя за БГВ с температура ≥ 55 оC, мотор-вентилът ще 
затвори и същата ще премине през топлообменника без да се доподгрява. Така ще се спре 
постъпването на свеж първичен топлоносител в подгревателя за БГВ. Подаването на 
първичен топлоносител от топлообменника за отопление обаче не може да се прекрати 
когато сградата има нужда от отопление (мотор-вентилът за отопление е отворен). В 
резултат на това в първа степен е възможно да възникне обратен топлообмен и водата, 
загрята от слънчевата инсталация, ще подгрява топлоносителя в топлопреносната мрежа. 
Това ще се отрази негативно върху ефективността на топлопреносната мрежа.  Проблем се 
предизвиква и при коректното дялово разпределение, когато трябва да се отдели 
изразходваната енергия за БГВ от тази за  отопление.  

От гледна точка на крайния потребител, този обратен топлообмен не го ощетява, 
защото при по-висока температура на връщащата вода топломерът на абонатната станция 
ще отчете по-малко консумирана топлинна енергия.  
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За да се установи дали в действителност е възможно възникване на съществен обратен 
топлообмен, е извършено симулационно изследване на тази схема при различни режимни 
параметри в динамичен режим (за всеки час от симулираният период).  

Моделно изследване на системата 
 За съставяне на цялостен интегриран модел на системата „сграда-абонатна станция-
слънчев модул“ са използвани следните модели и ограничения: 

1. Модел на топлообменните процеси в АС 

Използван е моделът на АС и численият метод за неговото решаване, публикуван в [1]. 

2. Модел на отоплителната инсталация 

За определяне на дебита и температурата на първичния топлоносител след 
топлообменника за отопление е необходимо да се познават моментните стойности на 
мощността на отоплителната инсталация, температурата на водата към и след 
отоплителните тела, както и дебитът през тях. 

 
Фигура 2 

При разработване на симулационния модел са приети следните предпоставки: 

 за простота отоплителната инсталация се разглежда като едно отоплително тяло, 
чиято моментна топлинна мощност се описва със следното уравнение: 
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t
Q Q , W

60  
където: 

-   отQ   е моментната топлинна мощност на отоплителната инсталация, W ; 

-  от,оQ  - изчислителната топлинна мощност на системата за отопление при 
(температура на топлоносителя 90/70 оC и среднообемна температура в 
отопляемия обем на сградата – 20 oC), W ; 

-  ср,отt  - средна логаритмична температурна разлика между топлоносителя и 
въздуха,  oC .Определя се по следната формула: 
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- от,1t  - температура на топлоносителя на входа на отоплителната инсталация, оC; 

- от,2t  - температура на топлоносителя на изхода на отоплителната инсталация, оC; 

- i  - среднообемна температура на въздуха в отопляемия обем, оC; 

-   - степенен показател, зависещ от вида на отоплителните тела. 

 в сградата работят всички отоплителни тела; 

 на всички отоплителни тела има монтирани термостатични радиаторни вентили, 
които са настроени така, че да се поддържа температура в отопляемия обем 20  oC. 

Температура на топлоносителя към отоплителните тела 

Приет е моделът на топлинната крива на най-често използваните регулатори:   

    o
от,1 et H(20 P) 24,6 C

 
където:  

-  H  е наклонът на топлинната крива; 
-  P - паралелно отместване; 

Дебит на топлоносителя в системата за отопление 

За преодоляване на затрудненията, свързани с определяне на съотношението между 
моментната потребност от топлина и мощността на системата за отопление, от което 
резултира моментната температура на въздуха в отопляемия обем, в съответствие с 
нормативните изисквания за диапазона на изменение на температурата 18-22 оС, е 
възприет интервален подход за оценка на дебита. Този интервал се разделя на десет 
подинтервала, като граничните им стойности са -  18,0; 18,4; 18,8; 19,2; 19,6; 20,0; 20,4; 
20,8; 21,2; 21,6; 22,0 оC. За всяка една от тези температури се определя за всеки час 
съответстващият необходим дебит на топлоносителя в системата. По този начин се  
обхващат всички възможни случаи на динамичния режим на инсталацията за осигуряване 
на топлинния комфорт.  

Температура на водата на изхода от отоплителната инсталация 

При приетите по-горе условия температурата на водата на изхода от отоплителното 
тяло се определя чрез решаване на следната система уравнения: 
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Температура на постъпващата в абонатната станция мрежова вода  

Температурата на мрежовата вода на входа на абонатната станция  се определя по 
правилата на централизираното топлоснабдяване за температурен график с отчитане на 
приведената температура на външният въздух.  

Математически модел на топлопреносните процеси в слънчева инсталация 
Използван е математическия апарат на специализирания софтуер TRNSYS и модула 

към него ТRANSOL, официално лицензирани за ползване от ТУ-София [2]. 

Резултати от моделното изследване на жилищна сграда 
За определеност е извършено моделно изследване на една сграда в София, в която има 
инсталирана система за оползотворяване на слънчева енергия за БГВ и за която има 
регистрирани данни за изминал период.   

 
Фиг.3. Сградата на ул. "Алеко Константинов" №2, за която е извършено 

симулационно изследване  

Сградата е монолитна с отговарящи на нормативните изисквания енергийни 
характеристики. Проектният отоплителен товар на сградата е 159,3 KW. АС е индиректна, 
изпълнена по двустепенна смесена схема с мощност 200/100 KW.  

Слънчевият модул включва 10 бр. плоски колектори със селективно покритие с обща 
брутна площ 26 m2  и абсорбираща площ  23 m2 . Колекторите са свързани по паралелна 
схема и са монтирани на югозападния скат на покрива под ъгъл 30 градуса. Дневният 
профил на потреблението на гореща вода е показан на фиг.4., а годишният на фиг.5. 
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Фиг. 4. Дневен профил на потреблението на гореща вода 

 
Фиг. 5. Годишен профил на потреблението на гореща вода 

Резултатите от изследването показаха, че при около 294 часа за периода 15 Октомври ÷15 
Ноември и около 272 часа за периода 15 Март ÷15 Април е възможно да възникне обратен 
топлообмен, при който загрятата вода за битови нужди от слънчевата инсталация ще 
подгрява мрежовата вода в първа степен на топлообменника за БГВ. В най-лошият случай 
общото количество енергия, което ще се подаде към топлопреносната мрежа за двата 
периода е 700 KWh.  

Тази топлина ще повиши температурата на връщащата се мрежова вода с 1 до 8 oC през 
отделните часове. Най-често такива случаи се наблюдават когато дебитът в отоплителната 
инсталация е в рамките на 10 ÷ 20% от изчислителният.  Това е възможно само при високи 
температури на въздуха в отопляемия обем, когато мощността на отоплителната 
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инсталация при определена температура на постъпващият топлоносител в отоплителните 
тела е по-висока от товара на сградата. Такъв ефект е очакван в случаите след енергийно 
обновяване на сградните ограждащи елементи и запазване непроменена система за 
отопление.  

Друг фактор, който влияе негативно на съвместната работа на слънчевия модул с АС 
е дебитът на рециркулацията. Дори и при температура на изходящата вода от първа 
степен на ТОА за БГВ 60 оC, при смесването ѝ с рециркулационната, температурата не 
може да надхвърли 52,5 oC, в резултат на което се изразходва ненужно количество  
първичен топлоносител за доподгряването ѝ до нормативно изискваните 55 oC.  

Едно решение за преодоляване на проблемите с обратния топлообмен 

 
Фиг. 6. Нова схема за свързване на слънчевия модул към АС без опасност от 

възникване на обратен топлообмен. 1 – Осезател за температура, 2 – Трипътен мотор-
вентил (без смесване), 3 – Осезател за температура, 4 -  Регулатор на слънчевата 

инсталация, 5 – Байпасна линия 

Без да се коментират предимствата и недостатъците на алтернативните схеми за 
измерване на топлината за БГВ – с топломер в отоплителния кръг, с един топломер в кръга 
на БГВ, с два допълнителни топломера в кръга на БГВ, на фиг 7 е показана схема с 
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монтиран топломер за загрятата в слънчевия модул вода. Този допълнителен топломер 
има своя самостоятелна значимост.  

 
Фигура 7. 

1 – Централен топломер, измерващ  топлинната енергия доставена от 
топлоснабдителното дружество, 2 – Допълнителен топломер за измерване на полезно 

усвоената слънчева енергия 

Заключение 
Изследването на класическата схема за свързване на слънчев модул за загряване на 

вода за битови нужди към АС с двустепенна схема категорично потвърди наличието на 
условия за обратен топлообмен, с който се повишава температурата на връщащата се 
мрежова вода. Генерираната нова схема преодолява тези недостатъци, като позволява 
гъвкавост на режимите. За облекчаване на дяловото рапределение на потребяваната 
топлина за отопление и БГВ са възможни няколко схеми с допълнителни топломери. 
Изборът на подходящата схема е въпрос на компромис по отношение на точност и 
необходими инвестиции.  
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