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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. 
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представеният стенд. 
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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 
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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: 
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режим 2: 
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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: 

hp

c
hp E

QCOP             (7) 

 



310 Научна конференция на ЕМФ 2014

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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