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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. Енергията за подгряване на битова вода и тази за отопление на
жилището се обобщават в обща отоплителна потребност, Фиг.1

Фиг.1 Дял на соларно покритие от енергийната потребност в съотношение с годишната
енергийна потребност за подгряване на битова вода и отопление
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
Като правило по-стари къщи имат по-голяма отоплителна потребност, достигаща до
200 kWh/(m2 а). Макар при такива сгради една широко оразмерена соларна система да би
намалила енергийния разход, то соларният дял все пак остава в незначително количество.
Във връзка с оразмеряването на термични соларни инсталации с подпомагане на
отоплението се среща понятието отоплителен товар. Съгласно DIN EN 12831 отоплителният
товар се дава или в kW или, отнесен към отоплителна площ, в W/m2 . Както и отоплителната
потребност, отоплителният товар е зависим от изолацията на сградата и метеорологичните
дадености. С увеличената топлоизолация на сградите, като например в нискоенергийната
сграда (отоплителна потребност ≤70 kWh/(m2 a)), отоплителната потребност е съизмерима с
енергийната потребност за производство на БГВ. В пасивна сграда с отоплителна потребност
около 15 kWh/(m2 a) соларното подпомагане на отоплението не може да се отрази значително
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в отоплителната й потребност, тъй като отоплителен период съвпада с месеците със слабо
слънцегреене.
- Възможно най-ниска температура на подаване и връщане
Конвенционалните отоплителни инсталации работят с температура на подаване от 50
до 70о С. В сезоните със слабо слънцегреене колекторите много рядко могат да достигнат
това високо температурно ниво. Ако обаче са инсталирани едроплощни отоплителни
повърхности (подово или стенно отопление), соларната инсталация често ще постига ниската
температура на подаване и връщане (50/30о С). В такива инсталации соларният дял в
отоплителната потребност може да бъде в порядъка 20 до 40 %.
ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА
Изследваната система се намира в гр. Варна и състои от буферен съд с вместимост
1000л. с възможност за електрическо доподгряване на водата от 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.
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, дебита и вида
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
да 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 𝑣̇ = 40 l/(m2 h)
Следователно минималният дебит в системата може да се определи по зависимостта
𝑉̇ = 𝐴𝑥𝑣̇ , l/h

(2)

Където А е нетната площ на колекторите, m2.
От величините дебит и ограничението за скорост на потока w=0.7m/s може да бъде
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изчислен вътрешния диаметър на тръбата на соларния контур по уравнението:
4𝑉̇

𝑑 = √𝜋𝑤, m

(3)
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Фиг.2 Схема на работния вариант
За конкретния случай
3

360𝑙
𝑚
𝑉̇ = 𝐴𝑥𝑣̇ = 9𝑥40 = ℎ = 0.36 3600𝑠,

и за диаметъра на тръбата се получава 0.0135𝑚
От асортимента медни тръби предлагани в търговската мрежа се избира тръба с
размери 18x1mm и съответно вътрешен диаметър 16mm.
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 номограми.
Тук трябва да се има предвид материала на тръбата и концентрацията на сместа водапропиленгликол. 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 номограми се определя относителния пад на налягане, който
в случая е Δpтръба=4.5 mbar/m.
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Следователно за загубата на налягане в соларния контур може да се запише:
Δ𝑝соларен контур = Δ𝑝тръба x𝐿 = 4.5𝑥20 = 90𝑚𝑏𝑎𝑟

(4)

Загубата на налягане в арматурите е
Δ𝑝арматура = Δ𝑝соларен контур x1/3 = 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 СВТ пада на
налягане е ∆pта=160mbar.
Загубата на налягане в колекторите, се определя също по номограми и възлиза на 45
mbar.
Тогава, общата загуба на налягане в системата ще бъде
Δ𝑝общо = Δ𝑝кол + Δ𝑝соларен контур + Δ𝑝ТА = 45 + 120 + 160 = 325𝑚𝑏𝑎𝑟
(6)
От каталог на фирмата производител се избира помпена група модел AGS 10E.
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)
• 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

(7)
𝑣

70

Следователно 𝑉буфер = А буфер
= 160x 15 = 750𝑙 при площ на колекторите 11 m2.
а
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:
VN 

VV  V2  zVk  pe  1 , l ,



pe  pst  0.5*



(8)

където:
VV  0.005V A - 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;
V A -наливният обем на система, l;
V2 -увеличението на обема при нагряване на системата - V2  V A   , където   0.13 коефициент на разширение на топлоносителя;
89
Volume VI, 2016, Number 4: TECHNICAL STUDIES

Science & Technologies

pe -допустимото крайно налягане, bar
pe  p si  0.1 p si ,

(9)

където p si -налягането на сработване на предпазния клапан;
p st -налягането на азота на входа на МРС, bar
Налягането на инсталацията на пълнене pa 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.
p st  1.5  0.1H ,
(10)
където H е статичната височина, m;
z -брой на колекторите;
Vk -обем на колекторите, l.
След заместване в зависимостта (8) за обема на МРС се получава приблизително 25l.
РЕЗУЛТАТИ
За симулиране на процесите в системата е използван продукта Bosch Solar Simulation
на фирмата Robert Bosch GMBH.
Резултатите са представени на графиките показани по-долу.
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Фиг.3. Годишен енергиен баланс на системата

Фиг.4 Месечен енергиен баланс на системата
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Фиг.5. Годишен екологичен баланс на системата

Фиг.5. Месечен екологичен баланс на системата
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Фиг.6 Обобщени резултати от симулацията
ИЗВОДИ
Показана е и е изградена система за подпомагане на отоплението със слънчеви
колектори на еднофамилна сграда, намираша се в гр. Варна. Използвани са слънчеви
колектори на фирмата Robert Bosch, модел Solar 5000 TF.
От резултатите, получени от симулацията на работата на системата, ясно се вижда, че
общият средно-годишен дял на соларно покритие за отопление на сградата е 4.2%, докато
делът за битова гореща вода достига 60.2%. Общият дял на соларното покритие за топла вода
и отопление е 24.8%. Макар и сравнително малък, делът за отопление на сградата от
слънчевите колектори възлизащ на 413kWh/m2, може да осигури частично подпомагане на
системата в месеците март, април, май и октомври.
Резултатите от симулацията на работата на системата, както и последвалата и
експлоатация, недвусмислено показват, че за увеличаване на соларния дял за производство
на енергия за отопление е необходимо увеличаване на колекторната площ или замяната на
съществуващите колектори с по-ефективни.
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