
Science & Technologies 

28 

Volume X, 2020, Number 3: TECHNICAL STUDIES 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА КОМБИНИРАНА СЛЪНЧЕВА 

СИСТЕМА И БУФЕРЕН СЪД ЗА ПОДГРЯВАНЕ НА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА 

ГОРЕЩА ВОДА – ЧАСТ 1 - ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА 

Пламен Пенчев 

ТУ-Габрово, Факултет „МУ”, Катедра „ Енергийна Техника”, 5300 Габрово, България 

e-mail: penchev_p@abv.bg 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

При соларното подпомагане на отоплението освен разхода на топла вода трябва да 

се отчете и необходимата отоплителна мощност. Тя е зависима от степента на 

топлоизолация на жилището или къщата. При оразмеряване на соларната система се цели 

соларен дял от общата отоплителна потребност между 10 и 40%.  

За да е целесъобразно използването на соларна термична инсталация за 

подпомагане на отоплението на помещенията, са необходими следните качества на 

сградата и отоплителната инсталация:  

Възможно най-малка отоплителна потребност  

Възможно най-ниска температура на подаване и връщане. 

Използваните в екперимента слънчеви колектори, буферен съд и бойлер са 

производство на фирма Robert Bosch GMBH. 

 

ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА 

Фигура (1) показва пример за определяне на броя колектори при следните рамкови 

условия: 

• Дял на соларния добив 25 % • Местоположение Регион 4 • 4 лица • 40 литра топла 

вода/ден • къща с 160 m2 , много добра топлоизолация. 

Изборът на бойлер отпада, тъй като соларното подпомагане на отоплението се 

реализира само със соларния комбиниран бойлер Bosch SP 750 solar. 

 

 

Фиг.1 Определяне броя на соларните колектори при използване на комбиниран бойлер с 

буферен съд 750л 

Фигура (2) дава възможност за преценка на площта на абсорбера и обема на 

бойлера независимо от вида колектор. Взети са предвид следните рамкови условия. • 

Местоположение: Регион 4 • Тип колектор: Плосък колектор (η0 = 0.80, c1 = 3.5 W/(m2K2), 
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c2 = 0.01 W/(m2K2) • Наклон на колектора: 45о • Изложение: Юг • Разход на топла вода: 

200 литра на ден (45о С). Диаграмата представя връзката между площта на абсорбера и 

соларния дял (отопление и топла вода) за различните специфични обеми на буферния 

резервоар. При това е отчетена различната отоплителна потребност на сградите, 

отнесената към отоплителния товар площ на абсорбера. 

 

 
Фиг.2 Оразмерителна диаграма за подпомагане на отоплението в по-големи инсталации 

 

Очевидно е голямото значение на площта на абсорбера върху делът на соларното 

покритие на топлинната потребност. Относително независимо от обема на бойлера площ 

от 1.5 m2 за kW отоплителен товар води до дял на соларното покритие около 20%. Този 

резултат се реализира в къща с много добра топлоизолация (жилищна площ 200 m2, 1400 

часа отопление годишно, отоплителна потребност 70 kWh/(m2a), отоплителен товар 10 

kW) с около 15 m2 площ на абсорбера и 1000 литров буферен резервоар. Допълнително 

трябва да се вземе предвид консумацията на топла вода от 200 литра на ден. От това 

резултира инсталация с два бойлера, състояща се от буферен резервоар и бойлер за топла 

вода. 

Само в случаите, когато се цели увеличаване на делът на соларното покритие чрез 

увеличаване на колекторната площ, обемът на буферния резервоар играе по-важна роля. 

Системата, Фиг (3), Пенчев (2016), се състои от буферен съд с вместимост 1000л, 

служещ като „склад“ за котелна вода. Буферният съд е с възможност за електрическо 

доподгряване на водата с ел. нагревател и електрически котел или термопомпа. Поради 

ограничения на покривното пространство за соларно подпомагане ще се използват 

четири слънчеви колектора Bosch Solar 5000 TF, с обща нетна площ 10м2. Енергията от 

колекторите се пренася към буферния съд посредством топлообменен апарат със 

спирално-валцовани тръби, с мощност 15 kW при температура на подаващата и връщаща 

соларна течност съответно 60-40оС. През летния период, когато не се използва 

отопление, енергията от слънчевите колектори се събира в буферния съд и посредством 

друг бързонагряващ топлообменен апарат със спирално – валцовани тръби се подава към 

системата за БГВ. Топлообменният апарат е с проектна мощност 30 kW при температура 

на подаващата и връщащата вода съответно 60-40оС.  

През преходните периоди, когато има нужда подпомагане на отоплението се 

включва ел. нагревателя на буферния резервоар и се използва системата за подово 

отопление на къщата. 
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Фиг.3. Схема на работния вариант, Пенчев (2016) 

 

През зимните периоди за допълнително подпомагане на отоплението се включва и 

електрическия котел или термопомпа и съответно освен подовото отопление се включва 

и радиаторното. 

 

МЕТОДИКА ЗА ОРАЗМЕРЯВАНЕ 

За точно оразмеряване е необходимо да се знае общата загуба на налягане Δ𝑝общо в 

соларната система. Общата загуба на налягане е сбор от загубата на налягане в колектора, 

в соларния контур и в топлообменника:  

 

Δ𝑝общо = Δ𝑝кол + Δ𝑝соларен контур + Δ𝑝ТА, Pa          (1) 

 

Загубата на налягане в колекторите ∆pколектор зависи от конструкцията, избрания 

дебит и начина на  свързване на колекторите помежду им. При паралелно свързване на 

повече колектори загубата на налягане на колекторното поле съответства на тази на един 

колектор. При последователно свързване единичните загуби на налягане се прибавят 

една към друга. Диаметърът на тръбите в соларния контур трябва да се оразмери така, че 

скоростта на потока да не превишава стойността от 0,7 m/s, тъй като в противен случай 

съпротивлението на потока в тръбопровода става прекалено голямо. При по-високи 

скорости на потока може са се стигне до шумове в инсталацията, а над 1 m/s дори до 

износване на материал от медните тръби. От друга страна е необходим определен дебит 

за пренасянето на топлина от колектора към бойлера. Въз основа на практически опит е 

установен минимален дебит в соларния контур в инсталации до 30 m2 колекторна площ 

от порядъка на 40 литра за квадратен метър и час. 

За избраните колектори специфичният минимален дебит е �̇� = 40 l/(m2 h)  

Следователно минималният дебит в системата може да се определи по зависимостта  

�̇� = 𝐴𝑥�̇�,  l/h               (2) 
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Където А е нетната площ на колекторите, m2. От величините дебит и ограничението 

за скорост на потока w=0.7m/s може да бъде изчислен вътрешния диаметър на тръбата на 

соларния контур по уравнението: 

 

𝑑 = √4�̇�

𝜋𝑤
, m               (3) 

 

За конкретния случай  

 

�̇� = 𝐴𝑥�̇� = 9𝑥40 =
360𝑙

ℎ
= 0.36

𝑚3

3600𝑠
, 

 

и за диаметъра на тръбата се получава 

 

𝑑 = √4�̇�

𝜋𝑤
=√

4𝑋0.36
𝑚3

3600𝑠

3.14𝑥0.7
𝑚

𝑠

= 0.0135𝑚. 

 

Загубата на налягане на соларния контур ∆pсоларен контур се състои от загубата на 

налягане на тръбопроводите ∆pтръбопровод и сумата от загубата на налягане на вградената 

арматура ∆pарматури. Специфичната загуба на налягане за всеки метър инсталирана тръба 

е зависима от диаметъра на тръбата и скоростта на потока и може да бъде взет от 

нормограмите. Тук трябва да се има предвид материала на тръбата и концентрацията на 

сместа вода- пропиленгликол. Загубата на налягане от колена, T-елементи, винтове, 

вентили и арматури следва да се вземат от таблиците в документации към тях или се 

преценяват общо на 1/3 от загубите на тръбопровода (допустимо само в малки 

инсталации). 

В случая дебита в соларната система е 400 l/h при диаметър на тръбите (18x1) mm 

и тръбен път с дължина 20 m. От номограмата на Фиг.4 се определя относителния пад на 

налягане, който в случая е Δpтръба=4.5 mbar/m. 

 

 
Фиг. 4 Характеристични криви на меден тръбопровод, 35 % гликол, 65 % вода, 50оС 

 

Следователно за загубата на налягане в соларния контур може да се запише: 

Δ𝑝соларен контур = Δ𝑝тръбаx𝐿 = 4.5𝑥20 = 90𝑚𝑏𝑎𝑟         (4) 
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Загубата на налягане в арматурите е 

 

Δ𝑝арматура = Δ𝑝соларен контурx1/3 = 90𝑥1/3 = 30𝑚𝑏𝑎𝑟         (5) 

 

Загубата на налягане в топлообменника на соларния контур ∆pтоплообменник трябва 

да се определи в зависимост от типа топлообменник и скоростта на потока съгласно 

съответната продуктова документация. За използвания тип топлообменен апарат със 

спирално-валцовани тръби пада на налягане е ∆pта=160mbar.  

Загубата на налягане в колекторите, съгласно номограмата на Фиг.5, възлиза на 45 

mbar. 

 

 
Фиг.5 Загуба на налягане плосък колектор Solar 5000 TF-1S (Смес вода-гликол 55/45 % Vol.) 

 

Тогава, общата загуба на налягане в системата ще бъде  

 

Δ𝑝общо = Δ𝑝кол + Δ𝑝соларен контур + Δ𝑝ТА = 45 + 120 + 160 = 325𝑚𝑏𝑎𝑟 

 

Характеристиката на помпата е показана на Фиг.6. 

 
Фиг.6 Остатъчна напорна височина и загуба на налягане на помпена група 

 

Оразмеряването на буферния резервоар за соларни инсталации, предвидени за 

средно покритие на потребностите може да се използва следния подход.  

 

 

- Vбуфер= обем на буфера (l)  

- A = жилищна площ (m2)  
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- vбуфер = специфичен обем на бойлера за всеки m2 колекторна повърхност при базова 

стойност  70 l/m2  

• a = специфична жилищна площ за всеки m2 колекторна площ при базова стойност 15 

m2/m2. 

Тогава  

 

𝑉буфер = А
𝑣буфер

а
, 𝑙                         (6) 

 

Следователно 𝑉буфер = А
𝑣буфер

а
= 160x

70

15
= 750𝑙 при площ на колекторите 11 m2. 

В случая, буферният съд е предварително избран да е 1000 l, а поради ограничения 

на покривното пространство не могат да се разположат повече от 9 m2 колекторна площ. 

За оразмеряването на разширителния съд роля играят освен обусловените от 

температурата промени в обема на соларната течност също и обема на изпаренията в 

съдържанието на колектора и на съединителните тръби в случай на авария на 

инсталацията.  

Минималният размер на разширителния съд се изчислява, както следва: 

 

  
 

l
pp

pzVVV
V

ste

ekV
N ,

5.0

1
*

2




 ,                       (7) 

 

където:  

NV -номинален обем на МРС, l; 

AV VV 005.0  - този обем трябва да предотврати образуването на подналягане в соларния 

контур. Тя възлиза на 0.5 % от обема на инсталацията, но най-малко 3 l. Това означава, 

че при обеми на инсталацията до 600 литра резервът течност винаги е 3 l; 

AV -наливният обем на система, l; 

2V -увеличението на обема при нагряване на системата -  AVV2 , където 13.0  - 

коефициент на разширение на топлоносителя; 

ep -допустимото крайно налягане, bar  

 

sisie ppp 1.0 ,                         (8) 

 

където sip -налягането на сработване на предпазния клапан; 

stp -налягането на азота на входа на МРС, bar 

Налягането на инсталацията на пълнене трябва да е толкова голямо, че при никакви 

работни условия да не може да попадне въздух в инсталацията в следствие на 

подналягане. В най-високата точка на инсталацията налягането трябва да е поне 1.5 bar.  

Тъй като мембранният разширителен съд най-често се намира в мазето, към това 

минимално налягане следва да се прибави статичното налягане на инсталацията. Тя се 

изчислява от височината на инсталацията и специфичната разлика на налягане от 0.1 

bar/m. 

 

 

Hpst 1.05.1  ,                         (9) 

 

където H  е статичната височина, m; 
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z -брой на колекторите; 

kV -обем на колекторите, l. 

В конкретният случай един колектор модел Solar 5000 TF съдържа наливен обем от 

0.94 l. Обемът на водата в 1m медна тръба 181mm е 0.201 литра. Обемът на 

топлообменника 1.33 l. Общият наливен обем е приблизително 10 литра. Статичната 

височина на системата е 10 m. Допустимото крайно налягане в системата е 5.4 bar 

(налягането на сработване на предпазния клапан е 6 bar. 

За конкретнта система разширителният съд е с обем 25 литра. 

 

ИЗВОДИ 

Представено е едно от възможните решения за проектиране на слънчеви 

инсталации за подпомагане на отоплението в жилищни сгради. Разработената система и 

методика към нея могат да могат да бъдат използвани като базови и да се надграждат при 

проектирането на по-сложни системи. 
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