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ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕДИНИЦИ В ГАЗОСНАБДЯВАНЕТО ПО СИСТЕМАТА SI
Единица сила - Nuton N е силата, която на маса 1 kg придава ускорение
m /s по посока на действие на силата:
1 N = 1 kg.m /s
Едииица за налягане - Paskal Ра е налягането върху плоска повърхност
от 1 т 2 към която действа перпендикулярно сила от 1 N: 1 Ра = 1 N/m 2
По отношение на класическите (традиционните единици за налягане са в
сила следните съотношения:
1 Ра= 0,101972 mm Н 2 0 ; 1 mm Н20 = 9,80665 Ра: 1 mm Hg = 133,322 Ра;
1 atm = 1 bar = 760 mm Hg = 1,0333 kg/cm 2 = 101325 Pa = 0,1 MPa
2
3
6
За средни и високи налягания се използват 10 Ра, 10 Р аи 10 Ра, нари
чани съответно Hektopaskal, Kilopaskal и Megapaskal.
1НРа - 100 Ра = 0,0101972 kg/cm 2 = 0,0101972 atm
1kPa = 1000 Ра - 0,101972 kg/cm 2 = 0,101972 atm
1MPa = ю 6 Pa = 10,1972 kg/cm 2 = 10 atm = 10 bar
1 kg /cm 2 = 0,0980665 MPa
А ко при п р е м и н а в а н е то от една единица в д р уга , гр е ш ка
от 2%
се счита за н е значител на, м ож е да се и зп о л зв а след като съ отн о ш е 
ние: 1 mm Н20 = 10 Ра; 1 k g /c m = 0,1 MPa.
Единицата за работа, енергия и количество топлина - J (Jaul) е работа,
която извършва сила от 1 N, премествайки тяло на разстояние 1 m по посока
на действието на тази сила: 1 J = 1 N.m.
В газоснабдяването числената стойност на количеството на топлината
з
на изгаряне (калоричността) изразяваме в MJ/m [при нормални условия (0С С
и 101,333 кРа) мегаджаул на метър кубичен.
1 kcal = 4,186 kJ = 0,004184 MJ
Единицата за температура в термодинамиката е Келвин - К.
По скалата на Келвин температурата на водата в трифазното й състоя
ние е 273,16 К.
Допустимо е също така използването на единицата за температура по
степените на Целзий °С. Между температурите по Келвин (Т, К) и по Целзий
( t , °С) е валидна следната връзка: T = t + 273,16
Делението на двете скали са равни 1 К = 1 °С. Разликите в температури
те може да се изразяват както по К така и по °С.
Единицата за мощност - ват W е мощността, необходима за извършване
на работа от 1 J за време 1 s 1 W = 1 J/s.
В газоснабдяването както топлоподаването, така и топлинното натовар
ване се изразяват във ватове
1 kca l/h= 1,163 W.
Забележка: В постановката на съотношенията и еквивалентните стой
ности на различните измерителни единици са използвани означения, отнася
щи се за обеми и налягания, както следва:
(нормални условия) - обемът, измерван при нормални условия, т.е. при
абсолютно налягане, равно на 1 физическа атмосфера (760 mm Hg) или
101325 Ра, и при температура 0 °С или 273,16 К.
(абе.) - абсолютни налягания, температури и т.н.
1
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ПРЕДГОВОР

Развитието на газовата промишленост и наченки на газоснабдяване на
градове в някои страни от Западна и Централна Европа, САЩ и Канада води
началото си от втората половина, а в Русия - от края на XIX век. За газоснаб
дяване е използван газ, получен по изкуствен начин в промишлени условия
при газификация на твърди и течни горива, т.е. т.н. "газ дьо вил" В Европа той
е бил използван за осветление на някои столици (Лондон, Париж, Прага).
Истинското развитие на отрасъла "газодобив" и "газоснабдяване" с из
ползването на добит от земните недра естествен (природен) газ започва в те
зи региони и страни в началото на XX в. при усиленото добиване на нефт В
Русия това става след края на Втората световна война с построяването и въ
веждането в експлоатация (1946 г.) на първия магистрален газопровод Саратов - Москва с диаметър 300 mm, дължина 750 km, и производителност
1 ,4 1 0 6 m 3 /d.
От тогава до сега газовата промишленост на бившия СССР (сега ОНД) е
превърната във важен енергиен отрасъл, а газотранспортните и газоразпределителните мрежи ( обединени в мощната държавна фирма Тазпром") - в
крупни горивоснабдителни системи, подаващи газ и на редица европейски
страни в т.ч. и на България. Единната газотранспортна система, експлоатира
на от Тазпром" възлиза на около 250 000 km газопроводи, доставящи газ на
150 000 селища и селищно-промишлени агломерации само в границите на ОНД
и прибалтийските държави. Всяка година към системата на Тазпром" се
включват в експлоатация хиляди километри газопроводи.
Това стана възможно благодарение на огромните, почти неизчерпаеми
запаси от природен газ на територията на ОНД. Проучените им залежи към
1995 г са над 100 билиона т 3, като повече от половината от тях се намират в
Западен Сибир. След ОНД се нареждат САЩ, Оманските княжества (30 билио
на т 3), Алжир, Канада, Западна Европа (Англия, Холандия, Норвегия и др. от
Северно море) и други страни.
По добив на газ (към 850 милиарда т 3 през 1990 г.) ОНД също са на пър
во място в света, следвани пак от САЩ, Холандия, Канада, Англия, Алжир,
Норвегия, Румъния и др.
Благодарение на посочените огромни запаси на газ в Русия и в съответ
ствие с решение от 1971 г. на страните членки на бившия Съвет за икономичес
ка мзаимопомощ (бившите европейски социалистически страни) са построени
и в момента са в експлоатация редица магистрални трансконтинентални га
зопроводи, подаващи газ на странйте от бившия СИВ (без Румъния) и на други
европейски страни Германия, франция, Италия, Белгия, Австрия, бивша Ю го
славия, Турция. Магистралните газопроводи водят началото си от Сибирската
тайга (Тюмен, Сургут, Ямбург), Оренбургска област, Средноазиатските държа
ви и преодолявайки множество естествени и изкуствени препятствия, на р а з
11

стояния 5000 - 7500 km доставят големи количества газ на посочените страни,
вкл. и на нас.
По договор на нашата фирма "Булгаргаз" с руската Тазпром' България
получава годишно между 5 и 6 милиарда т 3 газ, начиная от 1979 г като само
до 1995 г. включително, е получила към 100 милиарда т 3 газ.
За тази цел на наша територия е построен магистрален газопроводен
пръстен с обща дължина 2100 km включваща и отклоненията от него до 55те газоразпределителните станции. Пръстенът се състои от два полупръстена (се
верен и южен), които бяха свързани (сключени) на 20.06.1986 г. до гр. Елин Пе
лин. Към пръстена работят и 5 мощни компресорни станции за препомпване
на газа. Със синьото гориво, подавано по пръстена, у нас понастоящем рабо
тят стотици промишлени предприятия, отоплителни централи и други обекти.
Освен този директен начин на подаване на газ за промишлено-технологични нужди, -втечнен газ пропан-бутан, произвеждан от фирма "Нефтохим" и
доставян в бутилки от Търговска фирма "Горивни и строителни материали"
ползват и повече от половин милион абонати за най-различни битово-комунални нужди.
У нас са провеждани и се провеждат сондажни проучвания -както за
нефт, така и за газ и към 1995 г имаме скромни разултати - добити общо около
8 милиона тона суров нефт и 4 милиарда т 3 природен газ вкл. и от нефтените
(газокондензатните) находища, като съпътващгаз. Такива са Чиренското нахо
дище (изчерпано отдавна и ползвано като подземно хранилище с обем 1 ми
лиард т 3), Бутан, Оряховско, Ъглен, Луковитско, Килифарево, Търновско, Бохот, Плевенско, Септемврийци и Бъзовец, Л ом ско и др. Подобни находища се
търсят и от чуждестранни фирми в Черноморския шелф и вече са открити мал
ки количества (около 1 милион m 3 /d) в района на Шабла, нос Галата.
Независимо от недостига на наш и вносен газ и високата му цена, реди
ца малки и големи наши градове се надяват в близко бъдеще да го изпол-зват
освен за промишлено-технологични, и за битови (най-вече отоплителни)
нужди. Това е наложително и от чисто екологични причини, за намаляване на
замърсеността в доста критични в това отношение наши райони. Отделните
глави са написани както следва: 1, 2, 3, 4, (без т. 4.7), 5, 6 , 7 и общата редакция
от проф. д-р инж. П. Петков, 8 . 9 ,1 0 ,1 1 ,1 2 ,1 3 ,1 4 и т. 4.7 от д-р инж. Д. Аличков.
Авторите изказват благодарност на рецецзента д-р инж. С. Събев за
направените критични бележки и ценни препоръки за подобряване на ръкописа,
както и на Виктория Борисова Здравкова от Издателския център на УИК за про
фесионализма и акуратността, проявени в работата по окончателното оформяне
на учебника.

Авторите
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Раздел I.
Видове газове, състав и основни свойства,
добиване, обработка, транспорт и съхранение
на природните газове

Глава 1.

Класификация, състав и основни свойства
на газовете

1.1. Класиф икация на газовете и газовите см еси, идеален газ,
основно уравнение за състоянието му, топлотворна способност
(калоричност), газови смеси, реални и природни газове
1.1.1. Класификация на газовете и газовите смеси, идеален газ,
основно уравнение за състоянието му
В газовата динамика и в термодииамиката са известни т.н. ’идеални" и
реаяни" газове. Според теорията на газовете и газовите смеси идеален газ" е
такъв газ, в който липсват рилите на сцепление между молекулите, а самите
молекули представляват материални точки без обем, наричани "идеални" В
природата "идеални" газове не същестзуват. Те се приемат условно в теорията
на газовете с цел да се получат по-прости оразмерителни формули, зависи
мости и други параметри, определящи техните свойства. Нещо повече - не
всички известни в природата газовз можем дори условно да считаме "идеал
ни" Парите на водата и на някои други вещества можем да отнесем към "иде
алните" газове само при наличие на определено тяхно състояние.
Възможността за разглеждане на известните в природата газове като
"идеални" зависи от това, доколко състоянието на даден газ е близко до състо
яние на преход към течност, т.е. към състояние на насищане (компресия, ох
лаждане и т.н.). Известно е, че всеки газ при определени условия може да
премине в течно състояние. Колкото температурата на газа е по-ниска и наля
гането по-високо, толкова състоянието му е по-близко до това на насищане.
При това силите на сцепление между молекулите нарастват и обемът им става
съизмерим с обема на междумолекулярните пространства. В този случай
свойствата на дадените газове съществено се отличават от свойствата на
идеалните" газове и те трябва да се описват по други закономерности.
В резултат на изучаване на свойствата на "идеалните" газове е установе
но от Бойл-Мариот и Гей-Люсак, че за всеки газ произведението от абсолютното налягане Р и съответния му (относителен) обем v разделено на абсолютната температура на газа Т, е величина постоянна, т.е.
(1 1)

^ = Я

или

RT
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където Я се нарича относителна газова константа.
Дименсията на Я се определя от дименсиите на другите параметри, вли
защи в уравнение ( 1 1 )

т 2 kg °

' Nm~
kg°

г J 1
5
1 0

N т3

Всеки "идеален" газ си има собствена относителна газова константа.
Уравнение (1.1) се нарича уравнение за състоянието на "идеалния" газ или още
негово характеристично уравнение и се използва при изчисленията в термодинамиката.
V
Ако изразим относителния обем и чрез масата на газа М, т.е. v - ^ ще се
получи модификацията на уравнение (1 .1 )
(1.2)

Pm = r t ;

PV=M RT

От теоретичната физика и Закона на Авогадро е известно понятието за
килограм-молекула газ или киломол, под което се разбира масата на газа в ки
лограми, числено равна на молекулярната му маса.
Обозначава се с д и има дименсия [kg/km ol]. Произведението дЯ се на
рича киломолна газова константа.
За
нормални
физически

условия

под

които

.разбираме

Р - 1,013 105 Л / / т 2; Т = 2 7 3 К (по Келвин); д у = 22,4 [m 3 /km ol] за дименсията на
1,013. 105 . 22,4
1 /0 1
1Л „ 8 3 1 4 .... / 0 1
д.Ящ е се получи -------- - - ---------- = 8314 [J/km ol/0]. Или Я = ------ [J /k g /° ],
с/О
Д
У м н о ж а вайки лявата и дясната част на управление (1 1) с д,
получаваме
(1.3)

Р VII
Р V д = дЯТ, откъдето дЯ = —

чиято дясна част е еднаква за киломола на всеки газ и се нарича универсална
газова константа.

1.1.2. Топлотворна способност, топлинен капацитет на газовете
За определяне количеството на топлината, което получава или отдава
газа в процеса на изменение на температурата му е необходимо да се знае
неговия топлинен капацитет. Под такова понятие на газа в даден процес се
разбира отношението на количеството топлина към съответстващото измене
ние на температурата му. Известни са специфични съотносителни топлинни
капацитети, отнасящи се към дадена количествена единица вещество. Тъй ка
то количеството газ е прието да се измерва в маса (kg), обем ( т 3) или киломолове, то различаваме относителни масов, обемен и киломолен топлинен капа
цитет. Масовият топлинен капацитет се отнася за 1 kg газ, означава се с
буквата ст и се измерва в [J/kg/°]. Обемният се означава с буквата c v и се из
14

мерва в [J/m 3/°], а киломолният - с

Тъй като масата на 1 т

3

газ в зависи

мост от температурата и налягането е различна, обемният топлинен капаци
тет се отнася условно за 1 т 3 газ, намиращ се при нормални условия: 0 °С и
0,1 МРа налягане. Между масовият, обемният и киломолният топлинен капа
цитет съществуват следните прости зависимости
cm = C
; [J /k g /° ],

[ и / т з/0] и cv = p N cm [J/m 3/°]

където д е броят на киломоловете на газа, а р /у е плътността при посочените
по-горе нормални условия.
От дефиницията на понятието топлинен капацитет следва, че количество
то топлина 0 , което е необходимо да се подаде или отнеме на маса М - kg, или
VN - m 3 (приведени кЬм нормални физически условия), или броя киломове ^
Р
за да се измени температурата на газа от
до ^°, може да се определи по
формулата
(1.4)

Q = ст М (t2° - ty°) = cvVN (t2° - t i ° ) = Cp — (t2° - t^0 ) [J],

1.1.3. Газови смеси
Сместа, състояща се от няколко "идеални" или реални газове-компоненти, се нарича газова смес.
Примери на газови смеси са: въздухът (кислород, азот и др.); естестве
ните горими газове, добивани от земните недра, състоящи се от метан, водо
род, въглероден окис и други компоненти. Към газовите смеси се отнасят също
така и газгенераторните горими газове, добивани по изкуствен начин, продук
ти от изгарянето на различни видове горива и др.
Газовите смеси се подчиняват на същите закони на които се подчиняват
и съставящите ги еднородни газови компоненти. Всеки газ в сместа си действа
независимо от другите газове, заема пълния обем на сместа и указва на сте
ните на съда налягане, наречено "парциапно" Или под "парциапно" налягане
на газ, влизащ в смес се разбира такова налягане, което би имал същия газ
при дадената температура на сместа, ако би заемал целия й обем. Според из
вестният закон на Далтон налягането на газовата смес е равно на сумата от
парциалните налягания на отделните газови компоненти в сместа
/= П

0 -5)

РСм = Р1! + ?2+

+ Pi+

+

-X

Pi ■

/= 1
Всяка газова смес може да бъде изразена или чрез масата М, или чрез
обема Ина влизащите в нея газове.
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/= п

Мсм - Мл + M2 +

(1.6)

+ Mj +

м.
+ Мп = ^ Mt

/= 1
М]
Масовата част на всеки газ компонент се определя от д 1

М2

Mj
9

(1.7)

М:м

мп

д ,+ д 2 +

п = Ч м . а о у Ма т а и м о т

+

9

+

+gn= '

Ако умножим всяка числена стойност на д, със 100% ще получим про
центния масов състав на всеки газ. Обемът на сместа е равен на сумата от
парциалните обеми на отделните газове компоненти
/= п
(1-8)

Vc tt= V , + V2 +

+ ^ +
/= 1

Обемната част на всеки газ - компонент се получава от
Ц
г\ = \ Г
VCM
(1.9)

Ц?
г2 = I/
VCM

Г, -ь г2 +

+ Tj +

Г1 =

Ц
V
VCM

К
ГП= Т/— >а сумата им от
VCM

+ гп = 1

Ако всяка числена стойност на г,се умножи с 100% ще се получи процен
тния обемен състав на всеки газ. За топлотехническите изчисления при газо
вите смеси е необходимо да се знае и условната молекулярна маса или киломоловете на газовата смес и компонентите й
/= П
(1.10)

KCM = K j + K2+

+ Ki +

■+Kn = ' £ K j,
/=

където K j=

1

Mj

Мсм = KqM
,
Ц/
Kj - брой коломолове на дадения газ компонент;
д , - числена стойност на киломоловете на същия газ компонент;
Дсм - условен киломол на сместа, който може да се определи по относи

телния й масов или по отнооттелния й обемен състав.
Масата на всеки газ, влизащ в сместа се определя по Mt = Мсм g j, а
броят на киломоловете му по
I, _
Кл —

_ Si
— -

Дт
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д1

„

Кп —

щ>

Иг

92
=— ,

Цг

Mi 9\
К; = ——— ,

„

И/

\Ч

_ мп_9п
Kn —
—
„

или

(1 11)
'

u™ =

---------g^ g2
+
+.
Pi
И2

( 112)

\ iCM = л, ц, + r2 ц2 +

— =
9n
,= na
У/

9i
+ v-i

ИЛИ

+г,-ц(-+

»

/= 1

Относителната газова константа на киломолната смес според уравнения
( 1 . 1 ) и (1 .2 ) ще бъде числено равна
ЯСМ = Г
[J/kg/°]
Рсм

1.1.4. Реални газове
Реални газове са такива газове, при които е невъзможно без значителни
грешки да се пренебрегнат както силите на сцепление между молекулите, така
и обема на самите молекули.
Реални газове са напр. водните пари и парите на някои други флуиди и
вещества при състояния близки до наситеното. Реалните газове се подчиняват
на законите на "идеалните“ газове само при сравнително ниски налягания и
високи температури, тъй като в зависимост от повишаване на налягането, р аз
стоянията между молекулите на газа намаляват, а действието на силите на
междумолекулярното сцепление нараства. При тези условия уравнението за
състоянието на идеалния газ (1 .1 ) е неприложимо, тъй като оразмерителните
изчисления водят до големи грешки. За реалните газове се използват други
уравнения за състоянието, изведени с отчитане на техните свойства. Такова е
уравнението на Ван-дер-Ваалс
(1 13)

(If - b ) = RT

където а и Ь са коефициенти зависещи от природата на газа и отчитащи
съответно действието на силите на сцепление и обема на молекулите. Освен
горното има и други уравнения за състоянието на реалните газове, като това
на руските автори Вукалович, М.П. и Новиков, Н.И., широко използвано в
Топлотехниката.
Реалните газове от своя страна се подразделят на горими и негорими.
В газоснабдителната практика се използват различни горими газове, от
личаващи се по произход, химичен състав и физични свойства. По произход
горимите газове се подразделят на естествени или природни и изкуствени,
получавани от твърди или течни горива.
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1.1.5. Състав и основни свойства на газообразното гориво
Газообразното гориво представлява смес от горими и негорими газове,
съдържащи някакво количество примеси. Към горимите газове се отнасят въг
лерод, водород: т.е. въглеводороди и въглероден окис. Негоримите компоненти
са азот, кислород и въглероден двуокис. Те съставят т.н. баласт на га зо о б р а з
ното гориво. Към примесите спадат водни пари, сероводород, прах.
В таблица 1.1 са посочени компонентите и %-ното им съдържание в
сместа природен газ, добиван в някои страни.

Таблица 1.1
N2
по
ред

...

'Т

Състав на j
ко м по 
нентите

-----

Русия

франция

Алжир

Румъния

Холандия

САЩ

1

Метан

СН4

98,0

69,4

83,5

99,2

81,9

2

Етан

с 2 н6

0,7

2,8

7,0

-

2,7

Пропан

СзН в

—

1,5

2,0

-

0,38

16,9

—

—

0,13

—

S 3

! 4
!(ä 5
i! ■—
6

С 4Н ю

0,7

0,8

С 5 Н 12

0,3

0,3

Сяро
водород

H2S

15,2

—

—

0.1

9,5

0,2

-

0,8

6,5

0,3'

6,1

0,8

14,0

-

-

—

-

-

—

-

Въгледвуокис

со2

'!

8

Азот

N2

!

0,2

|
I

Водни
пари

—

|

—

|

Прах

-

9
10

_

Бутан

7

I

77,5
г

Пентан

!

I
;

т

Хим.
ф-ла

~

—

|

j
I

I

Изкуствените газове може да съдържат амоняк, цианисти съединения,
смола и др.
Газообразното гориво трябва да се освободи (пречисти) от вредни при
меси. Съгласно международните норми съдържанието на вредни примеси в g
з
на 1 0 0 m газ, предназначен за газоснабдяване на селища, не трябва да пре
вишава следните числени стойности: сяроводород - 2 д; амоняк (NH 3 ) - 2 д;
цианисти съединения в това число синилна киселина (HCN) - 5 д; смола и прах
0,1 д; нафталин - 10 д лятно време и 5 д през зимата. Природният газ не съдър
жа амоняк, цианисти съединения и нафталин.
Отклонението на калоричността (топлината на изгаряне) от номиналната
й стойност не трябва да надвишава ±10%. За газоснабдяване се използват
влажни и сухи газове. Съдържанието на влага не трябва да надвишава коли
чество, насищащо газа при t = - 20 °С зимно време и t = 35 °С през лятото.
Влагосъдържанието на наситения газ в зависимост от температурата му е по
сочено в таблица
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. .

1 2

Таблица 1.2
Температура в
°с .
Влагосъдържание
в g/m 3 сух газ при
0 С и 101,3 кРа

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10,1

19,4

35,9

64,6

114

202

370

739

1950

0

5 ..

Ако газът се транспортира на големи разстояния, трябва предварително
да бъде изсушен. Повечето от изкуствените газове имат остър мирис, което
улеснява откриването на течове от газопроводите и арматурите. Приррдният
газ няма мирис. Поради това преди подаването му в газопроводните мрежи е
необходимо да се одоризира, т.е. да му се придаде остра неприятна миризма,
усещана при концентрация 1% на одориран газ във въздуха. Одоризирането
става чрез прибавка на ароматични въглеводородни съединения (одоранти) от
типа на етилмеркаптан (C3 H5 SH), пропилмеркаптан (C3 H 7 SH), пенталарм и др.
Миризмата на токсичните (отровните) газове трябва да се усеща при
концентрации, допускани от санитарно-хигиенните норми. Втечненият газ, използуван от потребителите за битови нужди не трябва да съдържа сероводо
род повече от 5 g на 100 т 3 газ, а мирисът му трябва да се усеща при концент
рация във въздуха 1,5%.
Концентрацията на кислород в газообразното гориво не трябва да над
вишава 1%. При използване в газоснабдяването на смеси от втечнен газ и
въздух, концентрацията на газ в сместа съставлява не по-малко удвоената горна граница на възпламеняване.
физико-химичните характеристики, калоричността и други параметри на
някои газове са посочени в таблица 1.3 и 1.4.

Таблица 1.3
Наимено
вание на
газа

I
Азот

[

Водород
Водни пари
Въздух
(без СО г)
Серен
двуокис
Въглероден
двуокис

Молеку
лярен обем
при 0 °С и
101,3 кРа

Плътност
рп при 0 °С
и 101,3 кРа

-

m3/kmol

kg/m3

S

N2

28,016

22,4

1,2505

0,9673

С2Н2

26,038

22,24

1,1707

0,9055

Нг

2,016

22,43

1,08999

0,0695

НгО

18,016

(23,45)

(0,768)

_

28,96

22,4

1,2928

S02

64,066

21,89

2,9263

-

~ “Г

Ацетилен

Молеку
лярна
маса

Химическа
формула

|
I
I

I
I

;

!

Относителна
плътност
спрямо
въздуха

0,5941

1,0

j
i

2,2635

1

i
j

,

СОг

L

44,011

22,26

1,9768

1,5291
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Таблица 1-3
Наимено
вание на
газа

Химическа
формула

Кислород
Въглероден
окис

М олеку
лярна
маса

Молеку
лярен обем
при О °С и
101,3 кРа

Плътност
рл при 0 °C
и 101,3 кРа

Ог

32

22,39

1,429

СО

28,011

22,41

1,25

Относителна
плътност
спрямо
въздуха

I
I
j
j

1,1053

0,9669
1

Серо
водород

НгБ

34,082

22,14

1,5392

1,1906

Метан

СН4

16,043

22,38

0,7168

0,5545

Етан

СгН6

30,07

22,18

1,3566

1,049

Пропан

СзНе

44,097

21,84

2,019

1,562

п-Бутан

С4Н10

58,124

21,50

2,703

2,091

i-Бутан

С4Н10

58,124

21,78

2,668

2,064

Пентан

С5Н12

72,151

-

3,221

2,491

Нафталин

CioHe

-

-

I

“

Таблица 1.4
Калоричност (топлина на изгаряне)
I НаименоI вание на
,
газа
I

висока

I

ниска

висока

ниска

висока

ниска

с .

I

Он

Ов

Он

Ов

Он

kJ/kmol

!

О,

kJ/kg
при

I

kJ /m 3
и 101,3 кРа

О °С

j

Ацетилен

1308560

1264600

50240

48570

58910

;

Водород

286060

242940

141900

120080

12770

283170

10090

10090

12640

12640

56900
|

10800

Въглероден
ОКИС

283170
Ч

Серо
водород

553780

519820

16540

15240

25460

23490

Метан

890990

803020

55560

50080

39860

35840

Етан

1560960

1429020

51920

47520

70420

63730

]

Пропан

2221500

2045600

50370

46390

101,740

!

93370

!

п-Бутан

2880400

2660540

49570

45760

133980

I

123770

i - Бутан

2873580

2653720

49450

45680

131,890

121840

Пентан

3549610

49200

45430

158480

146340

I

jj^

3277750

Ползвайки данните от тези таблици може да се изчисляват калоричност
та, плътността и другите характеристики на газообразните горива.
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Към основните физико-химични свойства на горимите газове, имащи го
лямо практическо значение при проектирането, оразмеряването и конструи
рането на газоснабдителни системи, съоръжения и устройства се отнасят на
лягане; относително тегло (плътност); вискозитет; калоричност; температура
на горене; температура на възпламеняване; граници на възпламеняемост и
скорост на разпространение на пламъка.
Налягането се характеризира с ударите на газовите молекули в стените
на съда и се измерва с единиците на силата, отнесена към единица площ Спо
ред СИ то се измерва в Нютони - N/m 2 (MN/m2); Паскали - Pa (MPa. кРА) и др.
Относителното тегло на газовете се покрива с обемното им тегло и се
измерва с единиците на силата, отнесени към единица обем за газ при нор
мални условия — температура 0 °С и налягане 760 mm живачен стълб (Hg), или
101,3 кРа, т.е. kg/m 3 Относителното тегло на горимите газови смеси варира в
зависимост от състава им в граници от 0,45 н- 1,2 kg/N m 3
Вискозитет е свойството на газа да оказва съпротивление при взаимното преместване на частиците му под действие на приложените сили. В тех
ническите разработки се използва кинематичният коефициент на вискозитета
V с дименсия m 2 /s; cm 2 /s.
Особено важна, основна физико-химична характеристика е калорич
ността (топлотворната способност) на горимите газове, т.е. количеството
топлина, което се отделя при пълното изгаряне на единица количество газ,
най-често 1N m 3 Съществуват висока (Ов) и ниска (Он) калоричност. Високата
включва топлината от кондензацията на водните пари, получаваща се при ком
пресията на горивата. Ниската не включва топлината, съдържаща се във вод
ните пари на продуктите на горенето, тъй като те не кондензират, а се отнасят
от остатъчните (изгорелите) продукти. Величините Ов и Ои характеризират са
мо тези газове, при горенето на които се отделят водни пари, т.е. това не се
отнася за въглеродния окис.
Известно е, че при кондензация на водни пари се отделя топлина равна
на 539 kcal/kg. Освен това при охлаждане на конзензата до 0 °С се отделят
още 1 0 0 kcal/kg, което представлява разликата между високата и ниската ка
лоричност на газа. За повечето газове, използвани в газоснабдяването, тази
разлика е от 8 % до 1 0 %.
Калоричността на природните, наричани още естествени и изкуствените
газове варира от 3500 -н 10000 kcal/N m3, на втечнените 22000 - 28000 kcal/N m 3
Температурата на горене е температурата, която придобиват получени
те продукти при запалване на газообразното гориво. Тя зависи от състава на
газовата смес, начина на запалване, количеството на въздуха при запалване
то и е в граници

1 1 0 0

- 2000 °С.

Температурата на възпламеняване за горимите газови смеси варира в
граници 550 800 °С. За природните газове тези граници може да се приемат
ориентировъчно от 5 до 15% съдържание на газ в газовъздушната смес по
обем. Тази температура е непостоянна и зависи от много фактори: %-ното съ
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държание на газ в газовъздушната смес, степента на размесване на газа с
въздуха, размерите и формата на пещите и газогоривните камери и др.
Скоростта на разпространение на пламъка има мнрго важно значение
при конструирането на газогоривните устройства. Недостатъчното отчитане на
влиянието на този фактор може да доведе до нарушаване на нормалните ре
жими на работа на газовите горелки (шумно изгасване, прекъсване и преска
чане на пламъка, химическо недогаряне и други), понижаващо КПД-то им.
От така изнесените данни за състава и основните свойства на горимите
газови смеси може да се определят следните им преимущества в сравнение с
твърдите и течни горива:
- висока калоричност 3500 - 10000 kcal/N m3 (Напр. за осигуряване на
битовите нужди на човек годишно се изразходват 800
но гориво, еквивалентно на 3

1 0 0 0

kg твърдо или теч

5 млн. kcal, докато разходът на газ за същите

нужди е 2 0 0 N т 3,^квивалентно на 0 , 6 - 1 млн. kcal);
- упростено устройство на горивните камери (пещите) за промишлени
нужди;
- простота на газозапалващите устройства към газогоривните прибо
ри и камери;
- висок КПД на устройства, прибори и агрегати, използващи газообразно гориво;
- лесно транспортиране;
- липса на т.н. шлаково стопанство, чиято необходимост е наложителна
при твърдите горива;
- удобство на съхранение',
- бездимно горене, изключително важно от екологическа гледна точка;
- ниски капитални вложения.
В качеството на гаообразно гориво се използват четири групи газове.
1. Природни (земни, естествени), подразделящи се на такива от:
- собствени природни месторождения (находища);
- газокондензатни природни месторождения,
- съпътстващи газове, добивани заедно с нефта;
2. Изкуствени газове, получавани при сухата преработка на твърди или
течни горива без достъп на въздух, т.е. при т.н. пирогенетично разлагане. Към
тях се отнасят газовете от полукоксуването и коксуването на въглищата, висо
котемпературната обработка на шисти, термична преработка на нефт и други
продукти;
3. Изкуствени газове от безостатъчна газификация, получавани при наг
ряване на твърди или течни горива с частичното им изгаряне във въздушен или
кислороден поток;
4 Втечнени газове, които се отделят от природните или получават в за 
водски условия от изкуствените при термична преработка на твърди или течни
горива. Главно това е смес от пропан С3 Н8 и бутан С4 Н10. Съставът на горими
те газове и техните свойства са доста разнообразни в зависимост от типа на
горимия газ, способите за получаването му, преработката му и т.н.
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Глава 2. Природни и изкуствени газове, произход, добиване,
обработка, транспортиране
2.1. Природни (естествени, земни) газове, видове, добиване
Природните, наричани още земни (естествени) газове, намират всеобх
ватно приложение за газоснабдяване на селища, промишлени и селскостопан
ски комплекси, селищно-промишлени агломерации и други различни обекти.
Добиват се от земните недра и представляват смеси на различни въгле
водороди от метановия ред нагоре. Не съдържат водород, въглероден окис и
кислород в чист вид като отделни елементи. Съдържанието на азот и въглекисел газ обикновено не е високо.
Газовете на някои месторождения съдържат в неголеми количества и се
роводород.
Както бе посочено в предидущата глава природните газове се подразде
лят най-често на три групи:
- такива, добивани от чисто газови находища, съдържащи основно ме
тан и познати още като постни или сухи. Тежки въглеводороди (от пропан нагоз
ре) сухите газове съдържат по-малко от 50 g r/m ;
-

такива, добивани от газокондензатни находища, представляващи

смес от сух газ и пари на кондензата, получени при понижаване на налягането
(процес на обратна кондензация). Кондензатните пари са смес от пари на теж
ки въглеводороди, съдържащи С 5 и по-високи от него (бензин, лигроин);
- съпътстващи газове, отделящи се от кладенците на нефтените находи
ща заедно с нефта. Освен метан те съдържат значителни количества по-тежки
з
въглеводороди, най-често >150 g /m
и са познати още като блажни, мазни
(тлъсти). Мазните газове представляват смес от сух газ, пропан-бутанова
фракция и газов бензин. Сухите газове са по-леки от въздуха, а мазните - полеки или по-тежки, в зависимост от съдържанието на тежки въглеводороди.
Ниската калоричност на сухите газове, добивани в Русия е в граници от
31000 до 38000 k J /m 3, а на съпътстващите по-висока - 38000 до 63000 k J /m 3
В газобензиновите заводи на нефтохимическите комбинати (рафинерии
те) от съпътстващите газове се отделя газов бензин и пропан-бутанова фрак
ция, която се използва за газоснабдяване на населението във вид на втечнен
газ за битови и други нужди.
4

2.2. Изкуствени (генераторни) газове, видове, получаване
При термичната преработка на твърди горива, в зависимост от използ
ваните способи, се получават газове от сухия дестилат и генераторни газове.
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И едните и другите доста рядко се използват за газоснабдяване на селища и
промишлени предприятия.
Сухата дестилация на твърди горива е процес на термично разлагане,
протичащ без достъп на въздух. При това се извършват редица стадии на физико-химични преобразувания на твърдите горива, в резултат на които те се
разлагат на газ, смола и коксови отпадъци. Характерът на преобразуванията,
извършени с горивата се определя от природата или от температурния режим
на процеса. Сухата дестилация на горивата, извършваща се при високи темпе
ратури (900+ 1100)°С, се нарича коксуване, в резултат на което се получава
ко кс и коксов газ с О н ~ 0 6 0 0 ft-18000) k J /m 3 и р = (0,45 + 0,50) k g /m 3
Газификацията пък е процес на термохимична обработка на горива. В
резултат на реакция на въглерода и водните пари се образуват горими газове
въглероден окис и водород. Едновременно с процеса газификация протича и
частично суха дестилация на горивата. Като крайни продукти на газификация
та на горивата се получават горим газ, пепел и шлака.
Апаратите, в които се извършва газификация на горивата се наричат
газгенератори. При подаване в тях на паровъздушна смес се получава гене3
3
раторен газ, наричан още смесен с QH = 5,5 M J /m и р = 1,15 k g /m
Воден газ се получава чрез периодично продухване на газгенератора с
въздух и пара. При подаване на въздуха слоят гориво акумулира топлината, от
деляща се при частичното му изгаряне. При постъпването на водните пари те
си взаимодействат с въглерода, използвайки акумулираната топлина и образ
уват Воден газ. Горимите му компоненти са водород и въглероден окис.
Въглищата може да се газифицират и под земята. В този случай (на под
земна газификация) се получава газ с невисока калоричност, използваем като
местно енергийно гориво.

2.3. Произход, добиване и обработка на природния газ
Произходът на въглеводородните газове е свързан главно с биохимични
процеси, в резултат на които е произлязло разлагане и преобразуване на ор
ганични вещества, състоящи се от останките на измрели животински организ
ми и растителни видове. Природноестествена среда за образуване на нефт и
г^з са органичните утайки на застоялите водни басейни, съдържащи предимно
нисши водорасли и измрели животински видове.
В самото начало, при образуването от утайките на течно или газообразно гориво, процесът е имал анаеробен (безкислороден) характер. Окислител
ните процеси са протичали само за сметка на кислорода, съдържащ се в са
мите органични вещества. Протеклото, под преобладаващото влияние на бак
териалния свят, интензивно разлагане на органично вещество, което вече е
било започнало по време на натрупване на утайките, съставлява първият ста
дий на неговото преобразуване, наречен биохимичен.
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Вторият диагенетическият стадий, съответства на потъването и затруп
ването на органичните утайки, когато на процеса на тяхното преобразуване
започват да указват влияние повишената температура и налягане. През този
период се образува нефта, а получените, в резултат на разлагането и преоб
разуването на органичния материал, течни и газообразни продукти, не са мог
ли да се отделят от утайките.
4
Третият и последен стадий на преобразуване на органичните утайки метаморфният, съответства на периода когато те, попаднали в условията на още
по-високи температури и налягания, и когато целият процес протича предимно
под влиянието на тези два фактора. В този стадий протича термично разлага
не на течните въглеводороди с образуване на газ и въглищен остатък.
Образувалите се в различни точки на земната кора въглеводороди, при
благоприятни условия са се премествали под действието на различни (геолож
ки, геофизични) фактори, образувайки натрупвания на нефт и газ, наречени за
лежи и находища. Нефтените и газови залежи по правило не съвпадат с места
та на натрупване на органичните материали, в резултат на чието, преобразува
не те са се получили.
Залежите от нефт и газ представляват струпване на въглеводороди, кои
то запълват порите на пропускливите земни породи. Ако натрупванията са го
леми и експлоатацията им е икономически целесъобразна, залежите се опре
делят като промишлено значими. Ако заемат значителни площи и пространст
ва образуват месторождения.
Газовият сондажен пробив (кладенец) е основен елемент на газодобиването. Газовите сондажи принципно не се различават от водоснабдителните
(изучавани по водоснабдяване), от нефтените и другите геологопроучвателни
сондажни пробиви. Специфичността на експлоатацията на газовите находища
е в това, че цялото количество добит газ следва незабавно да се транспортира
към обектите на потреблението. Затова при определяне режима на работа на
газовите сонди трябва да се има предвид готовността на потребителите за из
ползване на газа и режима на газопотреблението. Ако близо до селищата из
ползващи газ има подземни газохранилища, режимът на работа на газодобива
може и да не съответства на режима на потребление, тъй като излишният газ
се отклонява за акумулиране в хранилищата.
На изхвърлящите вертикални газопроводи към кладенците след газовия
фонтан се монтират спирателни кранове, предпазни клапани и манометри. Из
хвърлящите газопроводи се съединяват в сепаратори към кладенците, където
газът се пречиства грубо от твърди и течни механически примеси. От сепара
торите, чрез система от добивни газопроводи, газът постъпва в общ за газодо
бивния район колектор, завършващ в газоразпределителна станция (ГРС). К о 
личеството на добития природен газ се измерва със специални разходомери
наречени газомери. На местата на свързаване на добивните газопроводи (газоотвеждащите линии) към колектора се монтират спирателни кранове, обрат-
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ни клапи и отклонения с кран (щуцери) за продухване на газопроводните кло
нове при аварийни ситуации.
В газоразпределителната станция на газодобивния район газът отново
се пречиства (вече по-фино), изсушава се, прави му се анализ и се измерва.
Ако съдържа сероводород, то преди подаването му в магистралния газопро
вод (МГ), трябва да се пречисти (освободи) от него.
От газоразпределителната станция газът постъпва в главна компресор
на станция, а ако пластовото му налягане е достатъчно високо такава не е необходимоа и газът постъпва от ГРС директно в магистралния газопровод.
Обработката на природния газ включва следните процеси: изсушаване,
пречистване от вредни примеси и одоризация. Високото съдържание на влага
в добития природен газ често пъти предизвиква сериозни експлоатационни
затруднения при транспортирането му. При определени външни условия (тем
ператури и налягания), влагата може да кондензира, образувайки ледени запу
шалки и кристалохидрати. При наличие на по-големи количества сероводород
и кислород в газа се получава и интензивна корозия на вътрешните стени на
газопровода и оборудването. За предпазване от посочените опасни явления
газът се изсушава, като се понижава температурата му на росене с 5 до 7иС
по-ниско от работната му температура в газопровода. Транспортирането на
предварително изсушен газ обуславя по-малка дълбочина на магистралните
газопроводи, т.е. съществено намаляване на огромния обем изкопни работи и
съответни укрепвания, което води до значителен икономически ефект.
Най-сериозни трудности при транспортирането на газа по магистрални
те тръбопроводи възникват с образуването на кристалохидрати. Голям брой
газови компоненти като метан, пропан, бутан, сероводород и въглекисел газ,
наситени с влага, при определени температури и налягания, образуват с вода
та съединения в течна фаза, наречени кристалохидрати. А ко влагата се отст
рани от газа и същия се окаж е ненаситен, кристалохидрати не се образуват
Външно те приличат на бяло снеговидна (кристална) маса. а след уплътняване
наподобяват лед.
За изсуш аването на газа се прилагат следните способи:
- абсорбционни, т.е. поглъщане на водните пари от течности;
- адсорбционни, т.е. поглъщане на водните пари от твърди сорбенти;
- ф изически способи - просто охлаждане или охлаждане с последващо
абсорбиране.
И зсуш аването на газа по първия способ се извърш ва в специални съо
ръжения - колони от д и ско в тип, наречени абсорбери. В тях газът се подава
отдолу нагоре и контактувайки със стичащия се по дисковете (отгоре надолу)
разтвор се освобож д ава от влагата. Изсушеният газ излиза отгоре над колоната-абсорбер, а използвания разтвор се подава по-надолу в друга колона
(също от д и с ко в тип), под която е устроена парокотелна инсталация. Излитаи-
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ки нагоре по колоната водните й пари отнемат влагата от разтвора и регенери
ран вече, той се събира под колоната, готов за по-нататъшно използване.
Съдържанието на сероводород и въгледвуокис в природните газове
обикновено надвишава пределнодопустимите концентрации, предвидени в
международните стандарти, поради което се налага газът да се освободи (пре
чисти) от тях. Тази концентрация за сероводорода е 2 g/100 т 3 газ. За въглекиселия газ няма регламент, но по технико-икономически съображения в транспортируемия газ не бива да се допуска повече от 2 %.
Прилагат се сухи и мокри способи за пречистване на газа от сероводо
род. Сухите се основават на използването на твърди сорбенти (поглъщатели)
като железен хидроокис (съдържащи се в блатната руда) и активен въглен.
При мокрите способи се използват течни сорбенти. За отстраняване на серо
водорода от природни и получени при нефтопреработването газове широко
приложение е получил етаноламиновия способ. При пречистването на газа от
сероводород чрез моноетаноламин се улавя и въглеродния двуокис. За отст
раняването му от транспортируемия газ се прилага още и промиване на същия
с вода под налягане или с воден разтвор на етаноламина. Като слаби основи
аминосъединенията, при взаимодействие със сероводород и въглекисел газ,
образуват нетрайни вещества, които лесно се разлагат при сравнително неви
сока температура. Поради това поглъщаемостта на сероводорода става при
температура от 15 до 25 °С, а разтворът регенерира при 1 2 0 -1 5 0 С.
Тъй като природният газ няма мирис, за своевременно откриване на те
чове от газопроводите и оборудването, е необходимо да се одоризира, т.е да
му се прибави мирис. В качеството на одорант се използва етилмеркаптан
C?H5 SH.
По токсичност той е идентичен със сероводорода, има остра и неприят
на миризма. Количеството на примесвания в газа одорант се определя по на
чин, щото при концентрация на газа във въздуха, не превишаваща 1/5 от долната граница на възпламеняване (взривяемост), да се усеща острия мирис на
одоранта Практически средната норма на разход на етилмеркаптан за одориране на природен газ, постъпващ в селищните мрежи, е установена на 16
g/1000 т 3 при 0°С и 101,3 кРа налягане (нормални условия). Устройствата, чрез
които става вкарването на одоранта в транспортируемия газ, се наричат одоризатори.Най-широко използване са получили капещите и барботажните одоризатори. Недостатък на първите е ръчното регулиране на прибавката на са
мия одорант В барботажните одоризатори одоранта се изпарява предвари
телно в специална камера през която се продухва и газът. В този случаи е це
лесъобразно да се продухва само част от одоризируемия газ, която след наси
щането й с парите на одоранта, се слЛВсва с основния газов поток, протичащ
през газопровода.
Освен с етилмеркаптан одоризирането на природния газ може успешно
да се извърши чрез прибавката и на други ароматични въглеводородни съеди
нения от типа на пропилмеркаптан C3 H7 SH, пенталарм и т.н.
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МГ - магистрален газопровод; CK - сондажен кладенец; СЕП - сепаратори; ДГ - добивни газопроводи;
К - колектори; ДГРС - добивна газоразпределителна станция; ГКС, МКС - главна и междинни компресорни станции
ЛЗА - линейна затваряща арматура; МП, КП - междинен и краен потребител (град); ПХГ - подземно хранилище за газ

m

2.4. Далечно транспортиране и съхранение на газ
»

Както бе посочено вече, в добивните газоразпределителни станции
(ДГРС) газът отново се пречиства по-фино (в маслени прахоуловители), изсу
шава се и одоризира. Ако пластовото му налягане е недостатъчно, то се пови
шава в началната (главната) компресорна станция. С тези две основни звена
(ДГРС и ГКС) се полага началото на магистралната система, наречена попросто магистрален газопровод (фиг. 2.1). Междинните компресорни станции
(МКС) се устройват през около 125 до 150 к т по трасето на магистралния га
зопровод. С цел провеждане на ремонтно-възстановителни работи при авариини ситуации се предвижда и линейна затваряща арматура не по-рядко от
25 км. От съображения за висока надежност и възможност за транспортиране
на огромни газови потоци на големи разстояния, съвременните магистрални
газопроводи се изпълняват най-малко в два клона. Те завършват с една или
няколко газоразпределителни станции, подаващи газ към крайния потребител
- голям град (столица) или селищно-промишлена агломерация. По дългото тра
се на магистралния газопровод от двете му страни има отклонения, подаващи
газ към ГРС на междинните потребители - селища, промишлени комплекси,
сепскс-стопански и други обекти.
Магистралните газопроводи се изпълняват все още от стоманени (съот
ветно изолирани) тръби на заварка. Те са изготвени от високоякостни (въгле
родни и ниско легирани) стомани. Оптималният вариант на газопровода и
броят на компресорните станции се определят с техникоикономически разра
ботки. Диаметрите на съвременните трансконтинентални магистрални газоп
роводи варират от 1220,1420, 1800 до 2 0 0 0 mm, което повишава икономичност
та на газотранспортната система. Те се оразмеряват на максималното наляга
не (около 10 МРа) непосредствено след главуата компресорна станция, ако
има такава, или на пластовото налягане, ако такава не е необходима. По дъл
жината на газопровода налягането намалява средно с 2 до 3 МРа, което обус
лавя и разстоянието между компресорните станции. Намаляването на потен
циалната енергия на налягането на газа става заради преодоляване на хид
равличните съпротивления от триене по дължина между две компресорни
станции.
Докато мощността на газопрепомпващите (газотурбинните) агрегати на
съществуващите компресорни станции е 8 до 10 MW, то сега се разработват
такива с 25 до 75 MW, преодоляващи налягания над 10 МРа. Работи се усилено
също така над проблемите на транспортирането на втечнен газ и използване
то на пластмасови, полипропиленови, полибутиленови и други тръби от синте
тични материали.
Преди самото включване към газопровода на селища, промишлени, сел
скостопански и други обекти, се строят газоразпределителни станции. В тях га
зът се допречиства от механически плаващи вещества, при нужда са одоризи
ра допълнително, измерва се количеството му и се понижава налягането му до
необходимата степен в съответствие с изискванията на газопотребителите. То
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ва налягане е от порядъка на 0,6 МРа (високо) или 0,3 МРа (средно) за селищ
ните газоразпределителни мрежи. На тези степени то се поддържа автомати
чески постоянно в ГРС. В тях се предвижда и защитна система, гарантираща
поддържането му в допустими граници при авариен отказ на регулаторите на
налягане. Газоразпределителните станции са крайни съоръжения на МГ и на
чални за селищните, промишлените и другите газоразпределителни мрежи.
Чрез компресорните станции газът се транспортира на огромни (трансконтинентални) разстояния. Станциите представляват комплекс от сгради, съо
ръжения и устройства, по-главни от които са: компресорен цех, електроцент
рала или трансформаторна подстанция, оборотна водоснабдителна система
за охлаждане на компресорните и другите (силови) агрегати, устройства за
праховлагоотделяне, маслено стопанство, парокотелна инсталация и други по
мощни елементи. Към главната (началната) компресорна станция има устройс
тва за допречистване на газа от сероводород и въгледвуокис, изсушаване и
одориране. За препомпване (нагнетяване) на газа се използват центробежни
нагнетатели с електрическо или газотурбинно задвижване и бутални газомоторни компресори.
Пропускната способност на МГ (млн. m 3 /d) се определя на базата на годишната му производителност по формулата
(2 .1 )

9 = 305К"

където
Qr e годишната производителност на газопровода в млн. m /г;
Ки - средногодишен коефициент на натоварване, който се приема 0,85 за
МГ без подземни газохранилища и 0,75 - за отклонения от МГ
Магистралната газотранспортна система от газодобива до газопотреб
лението е достатъчно твърда (статична) тъй като регулиращата й способност
не е голяма. Тя може да покрива частично само денонощната неравномерност
на потребление. За покриване на сезонната неравномерност се използват
подземни газохранилища и специално подбрани потребители - регулатори (газомазутни или прахогазови електроцентрали), които през зимния период ра
ботят на друг вид гориво.

2.5.
Избор и особености на трасето на магистралните
газопроводи, газохранилища
Трасето на магистралните газопроводи трябва да се избира с максимална праволинейност, по възможност по открита местност със спокоен релеф
Д а се избягват пресичанията на находища с полезни изкопаеми, свлачища,
блата, заблатяеми и наводняеми терени, поливни обработваеми площи, имоти
с ценни земеделски култури, засолени почви, оврази и други естествени и и з
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куствени препятствия. Пресичането на такива се допуска само в случай ако
обхождането е технически невъзможно или икономически неизгодно.
, Преминаването на газопровода през естествени или изкуствени препят
ствия се изпълнява чрез един или няколко участъка. При пресичане на ж.п. ли
нии и автомагистрали I и II категория, разстоянието между паралелните газоп
роводи се приема не по-малко от 30 т , при водни прегради 30 до 50 т . Не се
разрешава полагането на магистрални газопроводи по територията на сели
ща, индустриални зони към тях, през ж.п. и автомобилни тунели, съвместно с
ел. кабели и други тръбопроводи, по автомобилни и ж.п. мостове.
Между трасето на магистралния газопровод и регулационните граници
на селища и селишно-промишлени агломерации, строителни площадки и съо
ръжения трябва да има разстояния от 25 до 250 m в зависимост от диаметъра и
налягането на газопровода и типа на съоръженията.
Освен посочените в предидущата подточка линейни затварящи армату
ри. такива се предвиждат още както на отклоненията от трасето на газопрово
да към ГРС, така и от двете страни на пресичанията на естествените и изкуст
вените препятствия в специални за целта шахти. Всички главни съоръжения,
компресорни станции и контролнорегулиращи пунктове (КРП) по трасето на
МГ имат обходни участъци (байпаси) с изключващи (спирателни) арматури. С
цел изпускане на газа и продухването му от аварирали участъци при ремонтно-възстановителни работи, между две последователни изключващи устройст
ва се монтират продухвателни свещи (щуцери), със спирателни арматури. За
отстраняване на кондензиращата в газопровода влага в най-ниските му точки
по трасето в специални шахти се монтират и водосъбирателни устройства.
Преминаването на газопровода под трасетата на ж.п. линии и автомо
билни пътища става чрез защитен кожух (стоманена тръба) с диаметър, преви
шаващ със 100 до 200 mm диаметъра на газопровода. В пространството между
двете тръби се монтират центриращи диелектрични наставки, предпазващи
тръбите от сближаване (деформации) и блуждаещи токове. Краищата на това
пространство се херметизират със салникови уплътнения, като към единия
край (левият или десният в зависимост от относителната плътност на газа) се
устройва вентилационна тръба.
При пресичането на водни прегради, магистралният газопровод се пола
га под дъното на реката, езерото, канала. Подобен подводен преход се нарича
дюкер. При ширина на водната преградд над 50 m

дюкерът се изпълнява в

два, а при плавателни реки в три паралелни клона. В зависимост от диаметъра
на газопровода и ширината на водното препятствие, разстоянията между кло
новете на дюкера се приемат от 30 до 50 m. За осигуряване на устойчивото по
ложение на клоновете на дюкера и криволинейността им по профила на дъно
то, освен е. .орните блокове в чупките, допълнително по трасето им се поставят
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тяжести. Такова натоварване против изплаване се прави и в заливаеми тере
ни с високо ниво на подпочвените води.
При необходимост от допълнително включване към магистралния газоп
ровод на сравнително малки потребители на газ (50 до 100 m 3 /h) се устройват
неголеми газорегулиращи пунктове (ГРП), доставени по трасето в сглобяем
вид.
Повишената надежност на газоснабдителните системи налага строеж на
трилинейни (триклонови) магистрални газопроводи, свързани помежду си о
една или две напречни връзки с изключващи устройства между две последо
вателни компресорни станции. Връзките се гЛЬнтират най-често към линейната
затваряща арматура (фиг. 2.1). По такъв начин става по-бързо и по-лесно прех
върлянето на газовия поток от авариралия участък в паралелния му изправен,
чието претоварване за времето на ремонта е предвидено във формулата (2 .1 )
за пропускната способност на МГ.

2.6. Хранилища на природния газ
Необходимостта от "складиране" (резервиране, регулиране) на газа въз
никва в резултат на неравномерния режим на потреблението му. През летния
период (1 май до 31 октомври), когато притокът на газ към селищните газоснабдителни системи е по-голям от разхода му (поради спирането на този за
отопление и вентилация на сградите), излишъкът трябва да се подава за акум 
улиране в специални газохранилища. Така натрупаният в тях газ се включва
към увеличеното му потребление в началото на зимния период (1 ноември до
30 април).
За регулиране на денонощната неравномерност в потреблението на газ
ш ироко се използва акумулиращата способност на последния участък на ма
гистралния газопровод. Хидравличният режим на този участък съществено се
отличава от този на останалите участъци, тъй като има рязко изразен нестационарен характер. Д ока то количеството газ, постъпващо към последния участък
на МГ, не е подложено на резки колебания, то разходът на газ от същия учас
тък е много променлив, зависейки от неравномерния режим на потреблението
му в селищата. П рез нощта са възможни и прекъсвания на газопотреблението
в резултат на което от крайния участък се взема количество газ по-малко от
това което постъпва. Поради това натрупването му в този участък се увелича
ва и налягането в него се повишава. В периоди на увеличено потребление и
върхови натоварвания, когато разходът на газ се окаже по-голям от притока се
налага използването на "резервирания" (акумулирания, натрупания) газ.
Като класически акумулиращи обеми се използват т.н. газголдерни станции-регулатори на часовата неравномерност на газопотребление. Те предс
тавляват система (батерия) от сферични или цилиндрични резервоари с голе
ми обеми, изработени от леки цветни ( и скъпи) метали. Съществува тенденция
за избягване на тяхното използване поради голямата им металоемкост и съот
ветно високата цена. Техни заместители са други по-прости и по-евтини регу32

лиращи обеми в газопотреблението, които ще бъдат разглеждани в следващи
те глави.
За изравняване на^сезонната (годишната) неравномерност най-често се
прибягва до устройването на подземни хранилища на газ, намиращи се или из
граждани в близост до трасето на магистралните газопроводи В качеството
на такива се използват изтощени (закрити) газови и нефтени находища. Ако в
близост до потребителските центрове такива липсват, то газохранилища може
да се устройват в подземни водоносни (водонапорни) пластове. Подземното
съхранение на природен газ е получило голямо приложение в световната
практика, тъй като е значително по-евтино от другите способи на резервиране
В много-страни, .включително « у н я с (Чирежжото газохранилище), понастоя
щем се провеждат мащабни проучвателни работи по разширяването и усъвър
шенстването на съществуващите и създаване на нови подземни газохранилища.
За такива се използват и пропускливи породи земнни пластове Ефика
сен акумулатор е пласт с порьозност не по-малка от 15%, като освен това
трябва да бъде и херметизиран. Определящо значение имат плътността и
якостта на най-горния (покриващия) пласт. Повърхностен пласт от плътни
пластични глини или здрави варовици и доломити без пукнатини, с дебелина
10 —15 т , осигурява необходимата херметичност и предотвратява изтичането
на газа. Отдолу нагоре върху газа налягане оказва водата. За облекчаване на
пробиването на газовите и водните сонди, би било добре пластовите породи
да имат добра пробиваемост.
Работният обем на газохранилището се определя от горната и долната
граница на допустимото налягане. Максималното допустимо налягане в под
земното хранилище зависи от дълбочината (мощността) на порьозния пласт,
плътността и якостта на покривния пласт и породите на хранилището и геолож
ките им характеристики, както й от тези на оборудването на газохранилището.
След извличането на газа от хранилището в него остава определен обем, на
ричан буферен или подложен. Той създава и минималното необходимо наляга
не, осигуряващо икономична работа на хранилището.
За създаване на подземни хранилища на газ в пластовете на водонапор
ните системи се използват т.н. куполи или антиклинали т.е. геоложките гънки, с
низходящо (падащо) разположение на слоевете във всички направления на
купола (свода). Необходимо е пластовете да бъдат херметически По такъв на
чин се получава висящо положение на газа в централната част на купола, а
изтласканата от него вода се извежда в пробити за целта (разтоварващи) сон
дажни кладенци, разположени в полите на антиклиналата във вид на кръгова
батерия. При създаването на подземните хранилища от този вид най-целесъ
образно се използват еластичните свойства на течността и земните пластове.
В случая газът "виси" затворен между централните (газови) кладенци и водата,
изтичаща през периферните (водни) сонди.
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Раздел II. Газоснабдяване на селища
Глава 3. Селищни (външни) газоснабдителни системи

3.1.
Същност, елементи, класификация, устройство и схеми на
селищните газоснабдителни системи
Газоразпределителните станции са връзката между магистралната газотранспортна система и нейната подсистема - селищната, промишлената, селищно-промишлената и т.н.
Съвременните селищни (градски) газоснабдителни системи, наричани
още външни (разпределителни), за разлика от вътрешните (сградните) газови
инсталации, представляват сложен комплекс от газопроводи, съоръжения,
устройства, контролно-измервателни прибори и автоматика (КИП и А), газоп
роводни мрежи с ниско, средно и високо налягане, газорегулиращи и контролно-регулиращи пунктове и уредби (ГРП, КРП, ГРУ), арматури и др. В тези стан
ции, пунктове и уредби налягането на газа се понижава до необходимата сте
пен за съответната мрежа и автоматически се поддържа в определените гра
ници по време на експлоатацията. Оборудвани са с автоматични предпазни
устройства, изключващи възможността от опасно (наднормативно) повишава
не на налягането. Притежават и системи за свръзка, телемеханизация и телеуправлзние.
^
Селищната газоснабдителна система трябва да осигурява непрекъснато
(безотказно) подаване на газ към различните потребители, т.е. да притежава
висока надеждност. Осзен това да е безопасна в експлоатационно отношение,
проста и удсбна за обслужване, като осигурява добра възможност за изключ
ване на отделни нейни елементи или по-крупни звена при авариини ситуации.
Разработващите проекти за газоснабдяване на селища, промишлени
предприятия, аграрни комплекси и др. трябва да имат предвид тези основни
изисквания към функционирането на газоснабдителните системи. Възприетият
оптимален вариант в идейна фаза на проектиране трябва да предвижда пое
тапно въвеждане в експлоатация на отделните им компоненти и подобекти.
Всички съоръжения, оборудването, възлите, арматурите и др. трябва да са
еднотипни, обуславящи ефикасно поддържане и бърза и лесна подмяна при
аварии.
Главен елемент на селищните газоснабдителни системи са газопровод
ните им :;,режи. Те се класифицират съобразно предназначението им и наляга
нето на газа в тях. В зависимост от максималното им работно налягане те се
подразделят на три групи:
- газопроводи с ниско налягане (до 5 кРа) на газа, които от своя страна,
в зависимост от характера на използваемия газ, се подразделят също на три
групи: при втечнените въглеводородни газове до 4 кРа, при обикновен приро
ден газ до 3 кРа и при изкуствени газове до 2 кРа;
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- газопроводи със средно налягане (от 5 кРа до 0,3 МРа);
- газопроводи с високо налягане (от 0,3 до 1,2 МРа).
Газопроводите с ниско налягане служат за транспортиране на газа в ж и 
лищни и обществени сгради, сравнително малки обекти за комунално-битово
обслужване и неголеми парокотелни инсталации, отопляващи сградите и обек
тите Към газопроводите с ниско налягане може да се включват и други подребни потребители от обслужващата сфера с отделни малки паракотелни ин
сталации към всеки потребител.
Газопроводите със средно и високо налягане служат за захранване на
селищни разпределителни мрежи, съответно с ниско и средно налягане чрез
газорегулиращите пунктове. Също така те подават газ посредством местни газорегулиращи устройства и към площадкови газопроводни мрежи на промиш
лени предприятия, по-крупни комунйлно-битови обекти и др. Според действуващите нормативи максималното налягане при промишлени предприятия, покрупни парокотелни инсталации, обслужващи комунални и аграрни обекти, се
допуска до 0,6 МРа. В по-малки парокотелни, устроени в самите сгради на по
добни обекти това налягане е до 0,3 МРа.
Селищните газопроводи с високо налягане са основните артерии, зах
ранващи останалите газопроводни мрежи на селището. Те се изпълняват в
сключена, лъчеобразна и комбинирана схема. От тях газът постъпва (чрез ГРП
и ГРУ) в мрежите средно или ниско налягане, както и към по-големи промиш
лени обекти, чиито технологични процеси изискват налягане по-голямо от
0,6 МРа.
Снабдяването с газ на жилищни, обществени (административни,
културно-битови, балнеолечебни и др.) и промишлено-аграрни потребители,
както и на паракотелни от мрежи средно и високо налягане се осъществява
само чрез ГРП (ГРУ). Връзката между газопроводи с различни налягания става
също само чрез ГРП.
Съгласно нашите норми [33] газопроводните мрежи на селищните газос
набдителни системи се проектират както следва:
- за налягане до 1, 2 МРа от стоманени тръби;
- за налягане до 0,4 МРа от полиетиленови и медни тръби;
- за налягане до 0,1 МРа поливинилхлоридни тръби.
Съвременните схеми на селищните газоснабдителни системи са с ярко
изразена подчиненост в построяването си, обусловена от посочената по-горе
класификация на газопроводите според налягането в тях. Най-висшето (дикту
ващото) ниво са газопроводните мрежи с високо налягане, съставляващи и
главния скелет (гръбнака) на цялата градска газопроводна мрежа. Мрежата
високо налягане по правило трябва да е с по-висока надеждност, т.е. да се из
гражда предимно сключена и по изключение разклонена за по-малки селища.
По такъв начин се получава възможност за резервируемост или дублируемост
със задължителна проверка на пропускната способност на най-товарените й
пръстени (контури) при най-напрегнат хидравличен режим. Мрежата с високо
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налягане е свързана хидравлично с подчинената й останала част от системата
чрез регулатори (редуктори, стабилизатори) на налягането след тях, комплек
товани с предпазни устройства, автоматически предотвратяващи всяка опас
ност от повишаването му. С преминаването на най-долното ниво (ниското на
лягане), налягането на газа пак се дроселира (редуцира) с.подобни автоматич
ни регулиращи клапани, поддържащи го постоянно.
Според броя на степените (нивата) на налягане, използвани в съвремен
ните газоснабдителни системи, те се подразделят на:
- двустепенни, състоящи се от мрежи ниско и средно, или ниско и висо
ко (до 0,6 МРа) налягане;
- тристепенни, включващи газопроводи с ниско, средно и високо (до 0 , 6
МРа) налягане;
- четиристепенни (многостепенни), в които освен ниското и средното са
на лице и две захранващи мрежи с високо (до 0,6 и 1,2 МРа) налягане.
Освен главното изискване за подчиненост в построението на схемата,
съвместното използване на няколко степени на налягане на газа в селищата,
се обяснява още и със следното:
- в селището (града) има потребители на газ, изискващи различно наля
гане. Така например в жилищни и обществени сгради, културни, развлекател
ни и др. обекти се разрешава само ниско налягане, докато в повечето про
мишлени предприятия средно и високо;
- необходимостта от средно или високо налягане възниква също така
вследствие голямата дължина на градските газопроводи, пренасящи значител
ни газови потоци;
- в централните райони на градовете със старо застрояване ширината
на улиците и кръстовищата е малка и полагането на газопроводи с високо на
лягане (по-големи диаметри) може да се окаже неизпълнимо. Освен това при
висока гъстота на застрояване (и населеност), като се изходи от условието за
безопасност и удобство при експлоатацията, полагането на газопроводи с ви
соко налягане е нежелателно;
- преносимите ГРП, устройвани в ниши в стените на сградите и другите
обекти (подобно на противопожарните кранове) е. разрешено да се свързват
само към газопроводи със средно (до 0,3 МРа) налягане;
- наличието на няколко степени на налягане на газа се обяснява още и с
това, че газоснабдителните системи на големите градове са строени, разширя
вани, реконструирани в течение на много години и газопроводите в централни
те им градски части са били проектирани и изпълнявани според старите нор
мативи с по-ниски от сега действащите налягалия.
Систематизирането на по-точна класификация на селищните газопрово
ди според предназначението им е доста сложна задача, тъй като структурата
и построяването им се определят главно от нивата (степените) на подчине
ност Независимо от това може да се обособи и една по-друга класификация,
загатната по-горе:
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- селищни, наричани още външни разпределителни газопроводи високо,
средно и ниско налягане (изпълнявани като сключени, разклонени или комби
нирани), транспортиращи газа по цялата територия на селището и подаващи
го на жилищни и обществени сгради, промишлени предприятия, комунални и
други заведения;
- вътрешносградни газопроводи, наричани още сградни газови инстала
ции, транспортиращи газа вътре в сградата или група сгради и разпределящи
го от газомера (разходомера) до отделните газогоривни прибори;
- абонатни отклонения, подаващи газ от разпределителната мрежа към
отделния абонат сграда или група сгради и други обекти. В този смисъл або
натните отклонения са връзката между захранващата система и захранваната
от нея подсистема (вътрешносградната) и подчертават още повече характера
на подчиненост на целия комплекс селищна газоснабдителна система.
Основните градски разпределителни газопроводи с високо и средно на
лягане се проектират като единна мрежа и подават газ на крупни промишлени
предприятия и фирми, отоплителни парокотелни инсталации, битово комунал
ни потребители и в мрежовите ГРП. Изпълнението им като обединена мрежа е
икономически по-изгодно. отколкото полагане като разделни, което се обусла
вя с по-големите разходи за паралелни газопроводи, отколкото един обеди
нен. поемащ същото натоварване. Освен това битовото и комунално-обслужващото натоварване са относително неголями в сравнение с промишленото и
включването им в общия газов поток води само към малко увеличение на ка
питаловложенията.
От проучването на тези въпроси е доказано, че за малки градове със
смесено застрояване разхода за битово-комунални нужди е около 40%, докато
за средни, по-големи и крупни (столици) не надвишава 2 0 % от общото годишно
потребление. Изследванията показват още, че за малките градове увеличение
то на инвестициите за мрежата, обслужваща промишлени предприятия и кому
нално-битовия сектор, в сравнение с тези за разделна мрежа само за про
мишлени нужди е 2 1 %, докато при разделни мрежи това увеличение е 8 6 %, т.е.
четири пъти надвишаващо средствата за мрежата с високо налягане при про
веждането от нея и на потоците за комунално-битови нужди. За по-големи и го
леми (милионни) градове увеличението на инвестициите за промишленонатоварената мрежа, при използването й за газоснабдяване и на цялата прилежа
ща й територия съставлява 9%, докато при разделната мрежа - 59%.
Привежданите данни показват икономическата ефективност от единната
(обединената) разпределителна мрежа за високо и средно налягане. Дори при
обособени чисто индустриални зони е целесъобразно обслужващите ги газоп
роводи да се свържат с централноградската мрежа за високо налягане, с кое
то се повишава чувствително надеждността им, а незначително средствата за
това. Само за крупни промишлени комплекси и електроцентрали се оказва це
лесъобразно да се проектират самостоятелни (специални) газопроводи.
Селищните газоснабдителни системи се отличават още:
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- по принципите з а построяване на схемите на разпределителните га
зопроводни м реж и, изпълнявани като сключени, разклонени или комбинирани,

- по характера на захранването на селищната разпределителна мрежа,
осъществявано от радиален (лъчеобразен) полукръгов или кръгов (околовръс
тен на селището) газопровод, чрез различен брой ГРС и ГРП;
- по типа на оборудването и съоръженията към мрежата, системите на
свръзка и телемеханизация.
Върху избора на селищната газоснабдителна система, оказват влияние
редица фактори, по-главни от които са:
- характерът на източника на газ, свойствата му, степента му на пречис
тване, съдържанието на влага;
- големината на селището, особеностите на планировката и застроява
нето, гъстотата на населението;
- направлението на използването на газа и степента на обхват на раз
личните категории потребители от газоснабдяването;
- броят и производствено-технологичния характер на индустриалните
потребители, електро и отоплителните централи;
- наличието на големи естествени или изкуствени препятствия (реки, ка
нали, езера, жп и трамвайни линии и др.) при полагане на газопроводите;
- общият (градоустройственият) план за развитие на селището.
При проектирането на селищните газоснабдителни системи се разработ
ват възможните (технически издържани и конкуретноспособни) варианти, ос
тойностяват се в идейна фаза и им се прави техникоикономическо сравнение.
Най-изгодният от тях се приема за проектиране в технологическа или технологоработна фаза.
Като най-добре изучени, разработени и разпространени са дву, три и
многостепенни селищни системи с газорегулиращи пунктове, устройвани в
отопляеми отделни сгради и съоръжения.
За средно големи (от градски тип) селища и неголеми градове най-често
се приема двустепенна система от газопроводи с високо (до 0,6 МРа) и ниско
налягане. Ако в централната част на града полагането на газопроводи високо
налягане е невъзможно, се приема тристепенна система: високо (до 0,6 МРа),
средно и ниско налягане, или пък двустепенна: средно и ниско налягане. В
първият случай високото налягане се заменя със средно само частично: в цен
тралната, най-пълно застроена и най-гъсто населена част на града. Изборът на
един или друг вариант се определя пак с технико-икономически сравнения.
Многостепенни газоснабдителни системи с газопроводи с високо наля
гане се приемат само за крупни (милионни) градове и селищнопромишлени аг
ломерации.
За големи и средни градове мрежите се проектират сключени, а за помалки селища от градски тип както високата степен на налягане, така и ниска
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та, може да бъдат разклонени. Диаметрите на разпределителните газопроводи
най-често са в граници от допустимия минимален 50 mm до 400 mm.
Газорегулиращите пунктове, устроени в отделни отопляеми и вентилируеми сгради и помещения, са удобни за експлоатация и поддръжка. Те се р аз
полагат в центъра на зоната (с кръгова форма), която ще обслужват Оптимал
ният им брой се определя с технико-икономическото оразмеряване. В идейна
фаза броят им се определя по приблизителната формула

Fc
(3 1 )

п

грп -

'

(3.2)

П грп— 0 гРп .

o ch

където Fc е общата площ на селището (района, квартала) без улиците, m

2.

R - радиусът на кръговата зона, обслужвана от един ГРП,
R = (400 - 800) т ;
Q ch , O rhpn- часов разход на газ, съответно в селището (района) и
ГРП, m 3 /h.
Числото 2 в знаменателя (а не л т.е. 3,14) Оредполага малко застъпване
на кръговите зони, обслужвани от съседни ГРП.
Оптималният радиус на захранване се определя по
£0,388 д 0,143
(3.3)

Ropt

^0,243 ( т е^ И З '

където С е цената на един ГРП;
Д

рнн - нормативният пад на налягане в мрежата с ниско налягане, при

еман 1000 МРа;
(3.4)

ф1

= 0,0075 + 0,009

,

т - гъстотата на населението в жит/Иа ;
е - относителен часов разход на газ в мрежата ниско налягане т 3 /Ь/жит.
Оптималният брой на ГРП ще се получи по формулата
(3.5)

, а оптималното натоварване на 1 ГРП от
2 Ropt

(3
6 )
U -Ь)

n
^ - m 5Ш0
c R °P'
и ор1
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Пропускната способност на ГРП обикновено е в граници от 1 0 0 0 до
3000 m 3 /h, а диаметрите на тръбите, довеждащи до тях газа от мрежите със
средно или високо налягане са 1 0 0 -*■ 150 mm.
Трасетата на газопроводните участъци и клонове се проектират по
осите на улиците и кръстовищата по най-късия път, т.е. спазва се и зи скв а 
нето за минимална дължина на мрежата. Точките на срещането на газовите
потоци следва да се получат на границата на зоните, подхранвани от два
съседни ГРП.
Мрежата с ниско налягане е най-често комбинирана и се състои от ос
новни пръстени с разклонени участъци (клонове) и по-къси или rio-дълги або
натни отклонения. Основните разпределителни газопроводи (пръстени и разк
лонени участъци) се проектират в идейнотехнологична фаза, а отклоненията в работна фаза. Гъстотата на основните газопроводи се проектира такава, що
то дължината на абонатните отклонения да се получи в граници от 50 до 100 m.
В селища в планински и хълмисти местности, т.е. с голяма геодезическа
денивелация на уличните платна, при трасирането на газопроводите и опреде
ляне на местата на ГРП трябва да се отчита хидростатичното налягане на газа.
Ако той е по-лек от въздуха, основните газопроводи и ГРП трябва да се пола
гат между кръстовищата с най-малки разлики в котите.
Жилищните и обществените сгради, малки предприятия и заведения от
обслужващата сфера се присъединяват непосредствено към разпределителна
та мрежа ниско налягане, поради което на абонатните отклонения се монтират
само спирателни кранове. Липсата на ГРП е преимущество на подобно реше
ние, тъй като експлоатацията на голям брой работещи ГРП е доста сложна и
скъпа.
В зависимост от характера на планировката на жилищните комплекси и
гъстотата на населението мрежата с ниско налягане се изпълнява от газопро
водни клонове (контури), положени под уличните платна, кръстовищата или
презквартално (под зелени площи, паркове и т.н.) със сключване само на ос
новните газопроводи, което е за предпочитане. Първата схема се налага за
градски райони със стара планировка, когато отделните квартали са плътно
застроени и по периметъра си, със затворени междуквартални пространства.
В този случай газопроводите се полагат буквално по всяка улица, къса пресеч
ка и кръстовище, и взаимно пресичайки се, образуват пръстени. От уличните
участъци за всеки застроен парцел (сграда) се полагат отклоненията. Втората
схема е свойствена за градски райони (микрорайони, квартали) с по-нова и
най-нова планировка, при която жилищните блокове са разположени равно
мерно (или почти равномерно) по цялата площ със съблюдаване на необходи
мите разстояния помежду си. В такъв случай газопроводите се трасират и по
лагат вътре в районите и в повечето случаи са разклонени (задънени). Склю ч
ват се само основните линии за да се получи единна мрежа ниско налягане с
няколко точки на подхранване, съвпадащи по брой с ГРП.
С цел изключване на цели пръстени и отделни разклонени участъци от
мрежата ниско налягане при аварийни ситуации се монтират спирателни кр а 
нове. Такива се устройват и към мрежите средно и високо налягане за из
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ключване на отделни участъци от работа. Спирателни кранове се монтират и в
началото, а при по-голяма дължина и в края на абонатните отклонения към
обектите, преди и след ГРП и ГРУ, при дюкери, при пресичане на ж.п и трам
вайни линии, автопътища и други препятствия. Броят на изключващите
устройства трябва да бъде точно обоснован, минимално необходим за добра
възможност за оперативно управление при аварийни ситуации, реконструкции
и разширения на отделни елементи от газопроводната мрежа. Всяко изклю ч
ващо устройство освен че увеличава стойността на мрежата, притежава и оп
ределена вероятност на отказ, усложнявайки и понижавайки надеждността
на цялата система. Оптималният им брой обаче позволява при аварийни
ситуации да се изключват по-малко потребители, което пък повишава тази
надеждност.

6,-1 МРа

6,4 МРа

фиг. 3.1.
Схема на тристепенна селищна газоснабдителна система
1 - Отклонение от МГ; 2 - Газоразпределителна станция;
3 - ГРП от високо към средно налягане; 4 - ГРП от средно към ниско налягане;
5 - мрежа за промишлени нужди
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Примерна принципна схема на тристепенна селищна (на голям град с
промишлена зона) газоснабдителната система е показана на фиг. 3 .1 . От ма
гистралния газопровод газът постъпва чрез отклонение 1 към ГРС 2. Големите
градове имат минимум 2 ГРС, което повишава надеждността в газоподаването.
Огттималния брой ГРС се определя с техникоикономическо пресмятане От ГРС
газът постъпва в мрежата високо налягане (1,2 МРа). От нея чрез ГРП 3 газът с
редуцирано налягане (до 0,4 МРа) постъпва в мрежата средно налягане. От нея
чрез ГРП 4 газът, редуциран на още по ниско налягане ( 2 - 3 КРа) постъпва в
съответната мрежа — последната степен. С позиция 5 е посочена мрежата
(високо или средно налягане), обслужваща промишлената зона извън градска
та територия. На чертежа за по-голяма прегледност и разбираемост различни
те степени газопроводи са разположени последователно. В действителност по
едни и същи улици и кръстовища те са положени паралелно, което е обуслове
но от изискването за плътно обхващане на цялата газифицируема територия
от мрежата ниско налягане.

»

Необходимостта от паралелно полагане възниква и в случаи, когато в
жилищните райони има отоплителни паракотелни (домови

it

квартални) и про

мишлени предприятия, преобладаващи в градски райони със старо застроява
не. В новите жилищни квартали, микрорайони и комплекси няма промишлени
предприятия, а топлоснабдяването им се осъществява от ТЕЦ (ОЦ) или от го
леми районни паракотелни, което намалява до минимум паралелното полага
не на газопроводи.
Повечето промишлени предприятия може да се газоснабдяват от газоп
роводи както средно, така и високо налягане, което изключва необходимостта
от паралелното им полагане по улици и кръстовища. Ако в някои градски райо
ни е възможно полагане на газопроводи само средно налягане, или същото е
обусловено заради големия брой преносими ГРП, тогава в тези райони се про
ектират газопроводи средно налягане, които съединяват последователно чрез
главни ГРП (ГГРП) с мрежата високо налягане, разполагаема в останалата
част на града.
Газопроводите високо налягане следва да се полагат в покрайнините на
градовете, където е малка гъстотата на населението и броят на подземните
комуникации.
Тристепенните газоснабдителни системи са икономични, тъй като основ
ните газови потоци се транспортират под високо налягане, което води до на
маляване материалоемкостта на газопроводните мрежи. Към мрежите с висо
ко или средно налягане се включват крупни потребители.
В жилищни и обществени сгради се разрешава полагането само на га
зопроводи с ниско налягане. Външните им разпределителни мрежи са с различна дължина, зависеща от отдалечеността на сградите от ГРП, захранващи
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мрежите с ниско налягане. В примерната тристепенна схема (фиг. 3.1) тези
мрежи са максимално развути и покриват плътно цялата захранвана от тях те
ритория. Ако ГРП се монтират във всяка сграда, жилищен блок, или група сгра
ди, мрежата ниско налягане ще бъде с минимална дължина и ще състои от къ
си външни (улични) и вътрешносградни газопроводи.
С цел повишаване надеждността на газоснабдяването е наложително га
зопроводните мрежи да се сключват. Преди всичко трябва да се сключват
мрежите с високо и средно налягане, тъй като те са главните градски артерии.
При мрежите с ниско налягане е необходимо да се сключват само основните
(главните) газопроводи, а второстепенните да бъдат разклонени. За надеждно
то газоснабдяване в сключените мрежи трябва да се осигури резерв от наля
гане. а основните пръстени да бъдат изпълнени с постоянен диаметър. М реж и
те с различна степен на налягане се свързват с няколко броя ГРП (в пример
ната схема на фиг. 3.1 - 4 броя), което осигурява достатъчен резерв. Мрежите
с ниско налягане се захранват също така с достатъчен брой точкм (в случая на
фиг 3 . 1 - 9 броя ГРП), разположени равномерно или почти равномерно по обх
ванатата от мрежата територия. Това резервира също така точките на подх
ранване от страна на ниската степен на налягане: при аварийно изключване
на някои ГРП, газовите потоци от съседните му ГРП ще се насочат по най-къ
сия път към зоната на действие на изключения пункт. Подобно решение на
мрежата с ниско налягане осигурява необходимата надеждност и заедно с то
ва е икономично, тъй като възприетото сключване не е повсеместно (на всич
ки улични участъци), а само на основните (главните) клонове.
Газоснабдителната система показана на фиг. 3.1 е не само високона
деждна. но и доста гъвкава в експлоатационно отношение. Заложеният при
нейното изграждане принцип на многостранно захранване на всички видове
градски газопроводни мрежи, както и сключването на основните й линии,
осигуряват тези два изключително важни показателя. Предвидено е също така
изравняване на денонощния график и известно покритие на неравномерността в газопотреблението с помощта на потребители регулатори в промишлената
зона (позиция 5) и използване на крайните участъци на магистралния газопро
вод в качеството на акумулиращи мощности.
На фиг 3.2 е показана примерна схема на двустепенна селищна газоснабдителна система за средно голям град с няколко концентрирани консума
тори (промишлени предприятия, парокотелни, комунално-обслужващи заведе
ния и др.) и три жилищни района (комплекса).
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фиг. 3.2.
Схема на двустепенна селищна газоснабдителна система
1 - отклонение от МГ; 2 - главна ГРС; 3 - газопровод средно налягане;
- ГРП от средно към ниско налягане; 5 - ГРУ за концентрирани (промишлени и други)
потребители; 6 - м режа с ниско налягане; 7 - преминаване под ж.п. линия;
8 - преминаване с дюкер под река; 9 - газопроводи, обслужващи концентрираните
(промишлени и други) потребители; 10 - преминаване по мост над река,
11 - преминаване под автомобилен път

В съвременните градски газоснабдителни системи газопроводите с нис
ко налягане не представляват единна градска мрежа, а са обособени по отдел
ни райони, микрорайони (комплекси), квартали. Подобен принцип на изграж 
дане произтича от факта, че е нецелесъобразно пресичането на тези газопро
води с естествени и изкуствени препятствия като реки, ж.п. и трамвайни линии
и междуградски автомобилни пътища.
При разпределянето на газовия поток по мрежите средно налягане след
ва да се определят главните (основните) линии и по тях да се насочат големите
трайзитни разходи. Подобно решение е по-икономично, тъй като в случая об
щият газов поток се дели на по-малък брой основни потоци (в схемата на фиг
3.2 - 2 броя), без да се разпределя равномерно по всички газопроводи. Оптималното потокоразпределяне на газа по двете паралелни линии съответства
на случая, когато целият поток идва от ГРС само по една къса линия
Ако потокът бъде разпределен равномерно по всички паралелни линии
ще се получи преоскъпяване на мрежата. Същият извод е валиден и за някол
ко паралелни линии. Освен, че открояването на главните (основните) линии от
общата мрежа е по-добро технологично решение, то е по-удобно и за експлоа
тацията, тъй като те, съставлявайки сключения скелет на цялата газоснабдителна система, с цел повишаване надеждността на газоснабдяването могат да
бъдат подлагани на по-ефикасен контрол и управление.
Второстепенните разклоненй (глухи, задънени) газопроводи, изхождащи
от сключените контури имат местен характер и прекъсването на газоподаването по тях при аварийни ситуации ще засегне по-малък брой потребители. Неиз
бежните ремонтно-възстановителни дейности в случая може да бъдат извър
шени за достатъчно кратко време.

3.2.
Устройство и начини на полагане и монтаж на селищните
(външните) газопроводни мрежи
По територията на градовете и по-малките населени места газопроводи
те се полагат предимно подземно. Газопроводите за промишлени и комунал
но-битови нужди може да се полагат и открито (надземно) по стени и покриви
на сгради и съоръжения, по колони и естакади на територията на промишлени
те площадки. Допуска св надземно (открито) полагане и на вътрешно-квартални (дворни) газопроводи на специални опори и по фасадите на сгради, когато
подземното полагане е невъзможно.

3.2.1. Подземно полагане и монтаж на газопроводи
Подземното полагане и монтажът на селищни газопроводни мрежи се
извършва под уличните и тротоарните платна, в технически зони (заедно с
други тръбопроводи), зелени площи и общински имоти. Газопроводите с висо
ко налягане следва да се полагат в райони и квартали с малка гъстота на зас
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трояване и с по-малко други подземни комуникации. Полагането на газопрово
ди по кръстовища с трайни улични (пътни) настилки, както и успоредно на
трамвайни и електрифицирани ж.п. линии на разстояние по-малко от 50 m не
се препоръчва.
Разстоянията между подземно положени газопроводи с налягане до 1,2
МРа и други подземни съоръжения трябва да осигуряват условия за поддържа
нето и ремонта им, без да се нарушава тяхната надеждност. Минималните хо
ризонтални (и вертикални) разстояния между газопроводите и подобни съоръ
жения, комуникационни линии, тръбопроводи и други препятствия са посочени
в таблица 3.1. Тези разстояния не са задължителни когато газопроводите и по
сочените в таблицата надземни комуникации се полагат в един изкоп или за
едно в подземен мрежов колектор.

Таблица 3.1
Водопровод, канализация, топловодопроводи
и паропроводи, електрокабели, телефонни
кабели и други инженерни комуникации
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Допуска се намаляване на разстоянието до фундаментите на сгради и
съоръжения до 0,5 т , ако газопровода е от безшевни тръби, защитен с кожух
или е с минимален брой заварки. При успоредното полагане на газопроводи с
посочените инженерни тръбопроводи се допуска намаляване на светлото раз
стояние между тях на 0 , 2 m при съществуващи тесни улици в застроените час
ти на селищата. При пресичане или успоредно полагане на газопроводи от по
лиетиленови или поливинилхлоридни тръби с тръбопроводи и паропроводи се
предвижда топлинна защита (изолация) на първите с цел недопускане на повисока от 20 °С повърхностна температура на газопроводите.
При доказана невъзможност да се спазят разстоянията, посочени в ко
лонки 1, 2, 3, 4 и 7 на таблица 3.1, се предвиждат допълнителни изолационни
мерки (кожуси, плочи и др.) с които да се осигури недопускане на пряк контакт
на газопроводите с тези съоръжения. Дълбочината на полагане, посочена в
колонка 8 може да се намали на 0 , 6 т , ако над трасето на положения газопро
вод не преминават транспортни средства. Не се допуска полагане на газопро
води в свлачища, неуплътнени и заблатени почви. При наличие на високи под
почвени води, газопроводът се осигурява срещу изплуване.
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3.2.2. Надземен монтаж на газопроводи
Надземен или открит монтаж на газопроводи се изпълнява когато същи
те са само от метални тръби. Монтират се по външни негорими стени на ж и 
лищни, обществени и производствени сгради, негорими покриви, отделно стоя
щи колони и естакади. Не се допуска надземен монтаж на газопроводи от по
лиетиленови и поливинилхпоридни тръби. Не се допуска монтиране на тран
зитни газопроводи по:
- стени на детски, учебни и здравни заведения, такива за социални гри
жи (сиропиталища, старопиталища), спортни сгради, кина, театри, естради и
други, в които става масово събиране на хора;
- горими конструкции и панели с полимерни пълнители;
- стени на жилища, когато газът е с налягане по-високо от 0,005 МРа.
Надземно газопроводи може да се полагат на опори с височина ми
нимум 0,35 m от терена до долната стена на газопровода, по свободни терито
рии, забранени за движение на транспортни средства и хора. Разстоянието
между надземни газопроводи, положени съвместно с други инженерни тръ
бопроводи и кабели върху колонии естакади са същите като посочените в таб
лица 3.1. Те трябва да осигуряват необходимите условия за изграждане, ре
монт и поддържане на всеки тръбопровод.
Допуска се прокарване на газопроводи от безшевни стоманени тръби с
налягане до 1,2 МРа по негорими (стоманобетонни, метални, металокерамични, каменни и др.) автомобилни пешеходни мостове и други съоръжения при
писмено съгласие на експлоатационните предприятия и фирми Не се разре
шава преминаване на газопроводи по жп мостове, аквадукти или закрепени
към конструкцията на автомобилни и пешеходни мостове
В местата на преход от подземно към надземно полагане, газопроводите
се устройват в кожух, чийто долен край е вкопан минимум на 0,5 m в терена, а
горният — на разстояние, осигуряващо защитата на газопровода от механични
повреди. Допуска се преходът да е без кожух при обоснована липса на опас
ност от повреди.
На газопроводи, монтирани под прозорци, балкони, веранди и тераси на
жилищни и обществени сгради, не се допускат разглобяеми връзки.
При пресичане на надземни газопроводи с въздушни електропреносни
кабели, първите се монтират под кабелите, като между двете линии се пред
виждат заграждания против допир на скъсани електропроводници с газопро
водите. Освен това всички надземни газопроводи трябва да са осигурени с
електроизолация от металните части на сграда и съоръжения, по които те са
положени. Тръбите и арматурите на надземните газопроводи следва да са и
топлинно изолирани.
Надземните газопроводи трябва да се проектират като се държи сметка
за компенсиране на температурните удължения по фактически измерени м ак
симални температури. Ако надлъжните деформации е~невъзможно да се пое
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мат от криволинейните участъци (самокомпенсирането) на газопроводите, се
предвиждат Линзови или П-образни компенсатори.
Разстоянията между опорите на естакадите на надземните газопроводи
се определят от условията за якост на греда на много опори, натоварена със
следните товари; собственото тегло заедно с изолацията, масата на транспор
тируемия газ, налягането му, снежната маса върху тръбите или обледяването
им, ветровото налягане, температура и др. Големината на отворите се опреде
ля от условието провисването 1 (еластичната линия) на тръбопровода да е
f < 0,020, където D е външният му диаметър. По една и съща методика се ораз
меряват статически както разпределителните селищни, така и магистралните
газопроводи.

3.3.
Полагане на външни (селищни) газопроводи през
естествени и изкуствени препятствия
Преминаването на газопроводи през реки, канали и други водни препят
ствия става по два начина: подводно (под дъното — с дюкери) и надводно (по
мостове, естакади и др.) Подводното преминаване се изпълнява в два клона,
всеки с пропускна способност 75% от общото оразмерително количество газ
Дюкер само в един клон може да се предвиди при сключените мрежи, ако при
евентуалното му изключване се осигури по друг участък газоподаване към пот
ребителите и ако ширината на водното препятствие при най-ниски води е до
50 m. При разклонени селищни газопроводни мрежи и ако преминаващия га
зопровод подава газ за помишлени предприятия, той може да се изпълни в
един клон, при условие, че предприятията са осигурени с резервно гориво.
Разстоянието между паралелните участъци на дюкерния преход зависи
от хидроложките условия и начина нГа прокопаване на подводните изкопи. При
диаметри на газопровода до 500 mm и над 500 mm разстоянието е съответно
30 и 40 m. При пресичане на неплавателни реки и такива с неразмиваемо ко
рито е допустимо полагането на двата участъка в един изкоп, като разстояние
то между тях е минимум 0,5 m. Дълбочината на полагане на дюкерите е не помалка от 0,5 т , считано от нивото на неразмиваемото дъно до горната стена
на тръбата. Дюкерите трябва да се изпълняват от стоманени тръби с възможно
най-голяма дължина (минимум заварки или фланци) и усилена изолация. За
предотвратяване изплуването на газопровода-дюкер, отгоре му се полагат
стоманобетонни блокове или тежки чугунени отливки.
На двата бряга, в началото и края на дюкера се монтират спирателни
кранове в специално изградени реперирани шахти. Преминаването на газоп
роводи през водни препятствия със силцо размиваемо корито и скорости над
2 m/s, както и през дълбоки оврази и прагове е целесъобразно да се изпълня
ва надземно, във вид на опънни, дъгови, висящи и естакадни системи.
Възможността за полагане на газопроводи по ж.п. и автомобилни мосто
ве и водостоци се решава в съответствие с изискванията на проектирането
им, отразени в нормативните документи. Окачените на моста (водостока) га
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зопроводи се изпълняват от стоманени безшевни или правошевни тръби (из
готвени по метода на електродъговата заварка) с кампенсаторни устройства.
Пресичането на газопровода с ж.п. и трамвайни линии, автопътища, пър
востепенни улици, става също подземно и надземно под ъгъл над 45° При под
земното газопроводите се полагат в стоманен кожух, чиито краища завършват
из под основата на долното строене:
- на 1,5 m от най-външното водоотвеждащо съоръжение на ж.п. линия;
- на 5 m и 2 m съответно от крайната жп и трамвайна релса;
- на 1,5 m от края на уличния тротоар;
- на 1 , 0 m от основата на насипите на ж.п,- и трамвайни линии и улици.
Допуска се тези разстояния да бъдат намалени на половина при стесне
ни условия на съществуващото градско застрояване.
Диаметърът на кожуха се приема'със 100 mm и 200 mm по-голям от този
на газопроводите, съответно с диаметри до 200 mm и над 200 mm. Газопрово
дът, преминаващ през препятствието трябва да е с минимален брой заварки,
усилена изолация, укрепен с центриращи диелектрични разпънки (поставки).
Всички заваръчни съеднинения в кожуха трябва да бъдат проверени чрез фи
зични контролни методи (дефектоскопи). Краищата на кожуха се уплътняват,
като на единия от тях (в зависимост от плътността на газа спрямо въздуха) се
устройва контролна тръбичка със шибър, монтирана'под защитно покритие.
В междутръбното пространство се допуска прокарване на телефонни и
телесигнализационни кабели, както и на кабелите на електрохимичния дре
наж, обслужващи газоснабдяването.
Надземното преминаване на селищни газопроводи е технически най-издържано и икономически най-изгодно, когато посочените транспортни препят
ствия са в изкоп. В противен случай (при насип) то е неизбежно, ако подзем
ният преход е технически невъзможен и нормативно забранен. Височината на
надземния газопровод над транспортните комуникации трябва да осигурява
свободно преминаване на хора и превозни средства. Над пешеходните алеи,
тротоари, пътеки тя е

2 ,2 0

m., в места с пресичане на автомобилни пътища и

улици 4,5 m., а при ж.п. и трамвайни линии - съответно 7,1 m и 5,6 m.
Дълбочината на полагане на кожусите (вертикалните им разстояния)
при подземното и хоризонталните при надземното, фиксирани в нашите
нормативи са:
- най-малко 1,5 m от главата на железопътната релса до горната стена
на кожуха;
- най-малко 1 , 0 m от главата на релсата до горната стена на кожуха при
трамвайни линии и ж.п. линии, обслужващи индустриални зони;
- най-малко

1

т , мерено от повърхността на пътната настилка и кожуха;

- най-малко 1 m хоризонтално разстояние от главата на външната релса
до вътрешната стена на кожуха.
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При паралелно полагане на газопроводи към ж.п. и трамвайни линии
са задължителни следните минимални хоризонтални светли (неосови) р а зс 
тояния:
- до стрелките - 1 0 m за ж.п. и 3 m за трамвайни линии;
- до опорите (стълбовете) на контактната мрежа - 0,5 m.

3.4.
Тръби, спирателна и друга арматура, оборудване и ГРП за
разпределителните (външните) газопроводни мрежи
В строителството на газопроводи най-широко приложение са намерили
стоманените тръби: безшевни, заварени правошевни, спирално заварени и др.
Заваръчните шевове трябва да са равностойни на основния тръбен ме
тал. Тръбите се подлагат на хидравлично изпитване още в заводите про
изводители.
Необходимото вътрешно налягане ри (МРа) при изпитването се определя
от формулата

където R е оразмерителната стойност на допустимото напрежение на натиск,
приемана 85% от границата на провлачване на стоманата, МРа;
5 - минималната дебелина на стената на тръбата, mm;
DB - вътрешния диаметър на тръбата, mm.
Минималните номинални диаметри за разпределителните газопроводи с
различни налягания са 50 mm, а за абонатните отклонения от ниското налягане
- 25 mm. Връзката между отделните тръбни звена се осъществява чрез завар
ка. Качеството на заваръчните шевове трябва да се подлага на ефикасен конт
рол. Свързването с фланци се проектира по изключение в местата където се
предвиждат спирателни кранове, обратни клапи и друга арматура. Резбови
връзки се допускат при устройване на вентилни спирателни кранове, пробки
(щуцери) и муфи на хидрозатвори и кондензатосъбиратели, на надзем но мон
тирани абонатни отклонения от газопровод с ниско налягане в местата на изк
лючващите устройства и контролно измерителните прибори.
В съвременното строителство на газопроводи вече успешно се използ
ват и пластмасови (полиетиленови и поливинилхоридни) тръби. Първите се из
ползват при налягане на газа до 0,3 МРа, а вторите (наричани още винипластови) при налягане до 5 кРа. Подобни тръби се произвеждат и у нас във фирмата
"Капитан дядо Никола", гр. Габрово, намиращи приложение и във водоснабдя
ването. По принцип пластмасовите тръби трябва да се използват за газоснаб
дяване на средно големи градове и селища от градски тип с ниска наситеност
на инженерни комуникации и малък брой абонатни отклонения. Полиетилено
вите се изготвят с номинални диаметри 6 до 300 mm и дължина 6 - 12 m. Тръби
те с диаметър 40 и 50 mm се изготвят и с по-големи дължини, навити на лесно
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преносими рулони. Винипластовите се изготвят с номинални диаметри 6 до 150
mm и дължина 5 - 8 m.
Главните достойнства на пластмасовите тръби са високата им антикорозионна устойчивост, отлична хидравлична проводимост, малко тегло лесен
монтаж и др. Основните им недостатъци са стареенето и малката им температ
уроустойчивост - на полиетиленовите от - 60 °С до +40 °С, а на винипласто
вите от 0 °С до 45 °С. От това следва, че при строителството на газопроводи
от пластмасови тръби е необходимо строго съблюдаване на температурния
режим.
Понастоящем у нас са открити представителства на западни фирми,
производителки на тръби и фасонни части от синтетични материали като полипропилен, полибутилен, намиращи все по-голямо приложение в газоснабдя
ването и водоснабдяването на селища. Те са с високи експлоатационни качес
тва и голяма трайност (50 80 год.), но единственият им недостатък е, че са
много скъпи.
В качеството на спирателна арматура (изключващи устройства) при га
зопроводите се използват класическите вентилни и шибърни спирателни кра
нове, хидравлични (водни) затвори и др. Вентилните кранове са намерили поограничено приложение и то при газопроводи с неголями диаметри и високо
налягане, поради големите им местни загуби. За газопроводи с ниско налягане
доста широко приложение има хидравлична, сферична и друга по-съвременна
спирателна и регулираща арматура.
Вентилните кранове осигуряват по-голяма херметичност, отколкото
друште изключващи устройства. Те са бързодействащи и надеждни, но трудно
осигуряват плавно регулиране на газовите потоци. Шибърните са за предпочи
тане поради по-добрата възможност в това отношение. Те обаче са с недобра
херметичност и корозират по-бързо, образувайки неравности (грапавани) от
различен характер. Съпоставяйки едните и другите може да се каже. че за
предпочитане са вентилните кранове. Те се изготвят от бронз, месинг и чугун
В зависимост от начина на свързване с тръбите те се подразделят на муфени,
фланшови и цапкови.
Шибърните кранове се изработват от чугун и стомана, на фланци. При
големи диаметри те се изготвят с байпас или с електрозадвижване.
Всички изключващи устройства при подземните газопроводи се монти
рат в специални шахти, изграждани монолитно или от сборни сглобяеми еле
менти.
Спирателната арматура се предвижда задължително на подаващите към
ГРП и изхождащите от тях газопроводни клонове и на абонатните отклонения
(вж.^фиг. 3.2). При дължина на отклоненията над 100 m спирателните устройст
ва се монтират в началото и края им. Такива се монтират и на отклоненията от
разпределителни газопроводи към газоснабдителни райони, квартали, група
жилищни сгради с над 400 апартамента (жилища). Спирателна арматура се
предвижда и на определени места при разпределителните газопроводи от
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всички налягания за изключване на отделни пръстени, клонове В участъци от
тях при аварийни ситуации и провеждане на ремонтно възстановителни рабо
ти. Изключващи устройства се предвиждат при пресичане на водни прегради с
два дюкерни клона, а при един, когато ширината на преградата е над 75 m.
При пресичане на ж.п. и трамвайни линии, автомобилни пътища I и II катего
рия, също се монтират затварящи устройства с изключение на случаите, кога
то такива са предвидени до 1 0 0 0 m и преди прехода по посока на движение на
газа за разклонени, и до 1 0 0 0 m от двете страни на прехода за сключени га
зопроводи.
Спирателната арматура се устройва в шахти при подземното полагане
на газопроводи, а за надземните — в ниши, касетки (шкафове), монтируеми в
преносим вид към стени, фасади, колони и други строително конструктивни
елементи.
Тези места трябва да са леснодостъпни за обслужване и заедно с това
добре защитени от злоумишлени посегателства. Спирателните кранове на
успоредно положени газопроводи трябва да са разместени едни спрямо други
на разстояния, удобни за монтаж и обслужване.
Шахтите им трябва да са осигурени срещу проникване на подпочвени
води и изпълнени от негорими влагоустойчиви и биоустойчиви материали. Ка
паците на шахтите, изградени в зони без пешеходно и друго транспортно дви
жение, са на височина 0,15 m над терена. Всички шахти следва да се реперират с трайни знаци. Преминаването на газопроводите през стените или дъното
на шахтите става чрез кожух, като се предвиждат и компенсаторни (лизингови) устройства за монтаж и демонтаж на спирателните кранове. Допуска се
при фланшови арматури с диаметър над 300 mm компенсиращото устройство
да бъде заменено с демонтажна връзка. При стоманени арматури на заварка
подобни устройства и връзки не се изискват.
Спирателните кранове към надземните газопроводи по стени и фасади
на сгради трябва да се разполагат на следните разстояния от отваряеми врати
и прозорци:
- 0,5 m за газопроводи с налягане до 0,005 МРа;
- 3 m за газопровода с налягане от 0,005 до 0,4 МРа;
- 5 m за газопроводи с налягане от 0,4 до 1,2 МРа.
За спирателни арматури, монтирани на височина по-голяма от 2,20 m от
терена, се изисква обслужваща площадка от негорими материали.
Спирателната арматура към ГРП, се монтира на разстояние от 5 до
1 0 0 m преди и след пункта. С т^ а та се предвижда в самостоятелни помеще
ния или към шкафни ГРП при надземните газопроводи, монтирана в места,
удобни за обслужване, на разстояния най-малко 5 m от ГРП.
Спирателни кранове се устройват и вътре в кондензатосъбирателните
шахти към мрежите с различни налягания. Те се използват за изпускане на
кондензата и газа при продухване на тръбните участъци за провеждане на ремонтно-възстановителни работи.
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Газорегулиращите (газорегулаторнйте) пунктове и уредби (ГРП и ГРУ) се
устройват на територията на селищата, промишлените комплекси, селищнопромишлените агломерации, към комунално-битови и други концентрирани
(точковидни) потребители на газ. В зависимост от големината на налягането на
входа в ГРП и ГРУ, те се подразделят на такива за средно (до 0,3 МРа) наляга
не и за високо (от 0,3 до 1, 2 МРа) налягане.
ГРП обикновено са мрежови пунктове, захранващи градската разпреде
лителна мрежа ниско и средно налягане, ГРУ - обектови, подаващи газ с необ
ходимото налягане към концентрираните (точковидните) обекти, посочени погоре. Първите се монтират в отделни помещения на сградите или в специални
шкафове към масивни конструктивни техни елементи. Вторите може да бъдат
разместени в пристройки, навеси, цехове и помощни помещения и съоръже
ния на предприятия, заведения, паракотелни и др. Отделно стоящи мрежови
ГРП, може да бъдат устроени в защитени (вкопани или полувкопани) в парко
ве, градини, дворове, междусградни зелени площи помещения, а ГРУ - на пло
щадките на предприятията и обектите, обслужвани от тях.
Предназначението на ГРП и ГРУ е да понижават налягането до необходи
мата степен и поддържайки го на автоматичен режим, да осигуряват стабилна
работа и безопасна експлоатация на захранваните от тях мрежи и обекти.
За тази цел пунктовете и ур е д б ^е се оборудват със съвременни регула
тори (стабилизатори) на налягането, измервателни устройства (газомери), спи
рателна арматура, уреди за следене и контрол, защитни приспособления, об
хождащи (байпасни) и свързващи тръби, фасадни части, съединения, уплътне
ния и други принадлежности. ГРП и ГРУ се проектират и оразмеряват в съот
ветствие със стойностите на входящото и изходящото налягане и дебита на га
за. Предвидените в проекта материали за оборудването и частите на пункто
вете се подбират в съответствие с изискванията з5 безопасна експлоатация.
Газоизпускащите тръби към ГРП трябва да отвеждат излишният газ из
вън помещенията, на безопасно разстояние от източници на възпламеняване и
да не създават условия за обгазяване на затворени помещения. Тръбите се
оразмеряват с номинален диаметър най-малко 15 mm, проектират се минимум
3 m над терена и се предпазват от запушване и дъждовни води.
Главни защитни приспособления срещу свръхналягане са:
- предпазни спирателни вентили (отсекатели), настройвани за определе
на защита от свръхналягане;
- предпазни изпускателни вентили, удовлетворяващи изискванията на
БДС 19962.
Защитните приспособления не бива да допускат повишаване на изходното налягане повече от 10% от работното. Те трябва да позволяват настройка
в тези граници при отчитане допуските на сработването си, като се знае, че
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затварящото налягане на собствения регулатор е по-малко или равно на работното налягане на газа.
Защитните приспособления срещу свръхналягане се подбират въз осно
ва на оразмерителни изчисления и при необходимост от изпускателни тръби
се спазват горепосочените изисквания.
Д опуска се конструктивно обединяване на защитните приспособления
със съответните регулатори на налягане на газа.
Обходна тръбна връзка (байпас) се предвижда на редуциращата линия
на ГРП (ГРУ) с цел осигуряване на непрекъснато подаване на газ при авария
на регулатора, както и при пуска и накладката му. Байпасът се оборудва с
главна спирателна арматура за херметично затваряне и втора такава за ръчно
регулиране, монтирани последователно по посока на протичането на газа. По
конструкция тези арматури се избират в съответствие с работното налягане в
подаващия газопровод към ГРП.
Както контролно измервателните прибори, така и газомерите с които са
оборудвани ГРП (ГРУ) трябва да отговарят на изискванията на БДС в това от
ношение.
Помещенията на ГРП се проектират с граница на пожароустойчивост не
по-малка от II степен, а металните им или от друг негорим материал шкафове с
граница - 45 min. Помещенията на полувкопаните и вкопаните ГРП се проекти
рат с олекотена покривна конструкция, оразмерена на максимално натовар
ване през експлоатационния период. Разстоянието между жилищни и общест
вени сгради и ГРП с входящо налягане от 0,4 до 1,2 МРа или с номинален диа
метър над 50 mm е най-малко 2 m. В помещенията на посочените ГРП се
устройва естествена вентилация чрез вентилационни отвори или канали (въздуховоди), защитени с метална мрежа. Въздуховодите се проектират на височи
на, осигуряваща ефикасна естествена циркулация на въздуха, като се защита
ват срещу запушване и проникване на валежни води. ГРП се осигуряват с ох
ранителна зона, а надземните и с ограда от негорими материали с височина
минимум 2,5 m. При необходимост те се осигуряват и срещу мълнии.
В случаи когато на газопроводите е предвидена катодна защита, в ГРП
се предвиждат и необходимите при това мерки за електроизолиране на обору
дването.

3.5.
Особености на корозията на подземните газопроводи и
защитата им от нея
В зависимост от състава на газа, материала на тръбите, условията на
полагането и физикомеханичните свойства на почвата газопроводите са под
ложени в една или друга степен на вътрешната и външна корозия. Корозията
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на вътрешните стени на тръбите зависи главно от свойствата на газа, т.е. от
повишеното съдържание на кислород, влага, сяроводород и други агресивни
съединения. Премахването на опасността от нея се свежда до отстраняването
от газа на агресивните му съединения, т.е. до ефикасното му пречистване.
Значително по-трудна е борбата с корозията на външните стени на тръ
бите, положени в почвата, т.е. с т.н. почвена корозия. Тя по своята природа се
подразделя на химична, електрохимична и електрическа (корозия от блуждае
щи токове).
Химичната корозия възниква от действието върху тръбния мета&1 на р а з
лични газове и течни неелектролити, без да е съпроводена с превръщането на
химическата енергия в електрическа. При действието върху метала на хими
ческите съединения, на повърхността му се образува ципа от продуктите на
корозията. Ако ципата е неразтворима, с достатъчна плътност и еластичност,
добре свързана с метала, то корозията ще се забавя и при достигане на опре
делена дебелина на ципата, може да се прекрати съвсем. Химичната корозия
е плътна, еднородна, при която дебелината на стените на тръбите се намалява
почти равномерно. Подобен корозионен процес е по-малко опасен отколкото
неравномерното пробивно корозионно действие върху тръбите.
Корозията на положените в почвата метални тръби има преди всичко
електрохимичен характер. Тя е резултат от взаимодействието на метала, из
пълняващ ролята на електрод, с агресивните почвени разтвори, изпълняващи
ролята на електролити.
Електромеханичната нехомогенност на положените в почвата (паралел
но или последователно) участъци на газопровода предизвиква разлика в тех
ните потенциали. Металните участъци с по-голям отрицателен електроден по
тенциал ще станат анодни. По този начин тръбният метал е подложен на ко ро 
зия в анодните з<5ни и участъци, тъй като от тях изтичат метални йони в околната почва.
В реални условия корозията протича значително по-сложно, тъй като
към основния процес се наслагват редица други физикохимични явления и
процеси. Металният потенциал по отношение на почвата, зависи не само от
собствените му физико-химични свойства, но и от тези на почвата Вследствие
на нейната нехомогенност възникват също така и галванични полюси. Почве
ната физикохимична нехомогенност около положените метални участъци до
вежда до образуване на микрополюси. И тъй като газопроводите са положени
в почвени масиви, рязко различаващи се по свойствата си, то възникналите
галванични елементи (микрополюси) се получават на голяма дължина - стоти
ци хиляди метри.
Електрохимическата корозия има местен характер, т.е. на газопровода
възникват местни разяждания (язви, каверни) с голяма дълбочина които, р а з
вивайки се, се превръщат в пробойни отверстия в стените на тръбите. Тази
местна ^орозия е значително по-опасна от всеобхватната равномерноплътна
корозия.
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Електрохимичната корозия възниква също така при въздействието върху
металните газопроводи на електрически ток, преминал в почвата в резултат
на изтичане от релсите на електифицирания транспорт. Подобни токове се на
ричат блуждаещи, а предизвикваната от тях корозия - електрическа, за разли
ка от електрохимичната или галванокорозията. Изтеклите от релсите блуждае
щи токове протичат по посока на отрицателния полюс на тяговата подстанция.
През повредената външна изолация на газопровода те попадат на метала.
Близо до подстанцията токовете изтичат от газопровода в почвата под формата.на метални положителни йони, т.е. започва се електролиза на метала. Учас
тъците от газопровода с изтичащ ток се превръщат в анодни зони с активно
протичащ процес на електрокорозия. Зоните с втичане на постоянен ток в га
зопровода се наричат катодни. Електричната корозия от блуждаещи токове е
много по-опасна от електрохимичната. В градски условйя това е най-разпрост
раненият вид корозия.
Корозионната активност на почвата зависи от нейната структура, влаж
ност, въздухопроницаемост, електропроводимост и наличието на соли и кисе
лини в нея. Във водонаситени почви интензивността на корозията ще е минимална, ако самата вода не е агресивна по отношение на метала. При промен
лива влажност, когато възникват условия за съвместно въздействие на влага
та и кислорода, се създава най-благоприятна среда за корозия на метала.
В регулационните граници на селищата има почви наситени с отпадъчни
води с различен произход, състав и концентрация. Подобни почви, както и
заблатени такива - торфени, засолени и намиращи се под сгуроотвали са корозионноактивни. Чистите пясъци и песъкливите почви са по-безопасни.
Методите за защита на газопроводите от корозия се разделят на три
групи: пасивни, активни и комбинирани. Първите се заключават в изолация на
газопроводите, а вторите до електрически методи на защита.
Към изолационните материали, използвани за пасивна защита на газоп
роводите се предявяват редица изисквания, по-важни от които са: монолит
ност на покритието, водоплътност, въздухонепроницаемост, добро прилепване
(сцепление) към металните тръби, висока механична якост и трайност, хими
ческа и биологическа устойчивост спрямо различните почви, наличие на дие
лектрични свойства.
Най-разпространени изолационни материали са битумноминералните и
битумнокаучуковите мастици. При първите в качеството Аа запълнител към
битума се добавят добре смлени доломитизирани или асфалтизирани варови
ци, азбест или обогатен каолин, при вторите - каучуков трошляк, изготвен от
износени гуми. Битумнокаучуковият мастик притежава многократно по-висока
якост, еластичност и дълготрайност. За подсилване на изолацията се използ
ват армировъчни пояси (ребра) от хидроизол, бризол или стъкловлакнести ма
териали. Хидроизолът е дебел лист (картон) от азбест с 15

56

20% добавка на

целулоза, натопени в нафтен битум. Бризолът се изработва на основата на
битум и надробена стара вулканизирана гума.
Изолацията на външните стени на газопровода се извършва преди пола
гането на тръбите в изкопа при следната последователност. Тръбите се почис
тват със стоманени четки до метален блясък и избърсват. След това се нанася
антикорозионен пласт боя с дебелина 0,1 - 0,15 mm. Такова грундиране може
да стане и с нефтен битум, разреден с бензин в съотношение 1:2 или 1:3. След
изсъхване на боята се нанася горещ (160° - 180 °С) битумен емайл в няколко
слоя в зависимост от изискванията към изолацията. Най-после се навива ас
фалтова мушама, или специална пластмасова лента (сил), намазана с лепило
или други (полиетиленови) обвивки и т.н. В съвременните условия всички опе
рации по изолирането на газопроводите са механизирани.
В зависимост от броя на нанесените слоеве емайл и усилващите армировъчни пояси, изолацията се подразделя на нормална, усилена и най-усилена. Нормалната се прилага при ниска корозионна активност на почвата, уси
лената при средна, а в останалите случаи - най-усилената.
Към активните методи се отнасят катодната и протекторната защита и
електрическият дренаж. Основен метод на защита на газопроводите от
блуждаещи токове е елекрическия дренаж. Същността му е в отвеждане на по
падналите на газопровода токове обратно към техния източник. Това става с
изолиран проводник, свързващ газопровода с релсите на електрифицирания
транспорт или с отрицателната шина на тяговата подстанция. С това се спира
изтичането на металните йони в почвата и прекъсва самата корозия.
Една инсталация за електрически дренаж може да защити няколко кило
метров подземен газопровод.
За защита на газопроводи от почвена корозия се прилага катодна защи
та. При нея в газопровода се натрупва отрицателен потенциал, т.е. целият за
щитаван участък се превръща в катодна зона. В качеството на анод се използ
ват трудно разтворими материали (чугунени, стоманени, графитни), както и от
падъци от черни метали, положени в почвата близо до защитавания газопро
воден участък. Отрицателният полюс на източника на постоянен ток се свърз
ва с газопровода, а положителният с анода. По такъв начин при катодната за
щита в получената затворена електрическа верига токът протича от положи
телния полюс на захранващия източник по изолиран кабел към анодното за зе 
мяване, от което, разсейвайки се в почвата, попада на защитавания газопро
вод. По-нататък той, протичайки по газопровода чрез изолирания кабел, се
връща в отрицателния полюс на захранващия източник. Електрическият ток
изтича от анода под формата на положителни метални йони поради което,
вследствие на разпадането на метала, анодът постепенно се разгражда. В за
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висимост от качеството на изолацията една катодна инсталация може да за 
щитава газопроводен участък с дължина от 1 до 2 0 km.
При протекторната защита газопроводният участък се превръща в катод
без външен източник на ток. В качество на анод се използват метални пръти,
положени в почвата редом с газопровода, като между тях се установява елект
рически контакт. Металният прът трябва да е от метали с по-големи отрицател
ни потенциали (напр. цинк, магнезий, алуминий и сплавите им), отколкото на
стоманата. В обособената по този начин галванична верига се разрушава про
тектора (анода), а газопровода (катода) се защитава от корозия.
За» избягване на опасност от електрически контакт на газопровода със
заземени конструкции и комуникации на различни притежатели, на вертикал
ния участък от абонатното отклонение се монтира изолиращо фланшово съе
динение. Такива се устройват и при надземните и надводните преходи на га
зопроводите, както и на входящите и изходящите от ГРС, ГРП и ГРУ газопро
водни участъци. Фланшовите съединения на подземните газопроводи трябва
да бъдат защитени с постоянни токоразединители, устройвани в специални
шахти. Изолиращите фланци на токоразединителите трябва да бъдат осигуре
ни срещу разместване на контактните съединения извън шахтата.
За защита на надземно положени газопроводи от атмосферна корозия
се нанасят лакобояджийски покрития.
Понастоящем в практиката намират приложение нови методи за ремонт
и подмяна на силно корозирали и износени (амортизирани) газопроводни тръ
би. Редица фирми предлагат методи за "безтраншейна подмяна" на корозира
ли водопроводи, газопроводи, канализационни и други тръбопроводи. Същ
ността на един от тях, приложим за газопроводи, е впръскването под налягане
в корозиралия газопровод на емулсия от каучуковото лепило "Латекс" Емулси
ята запълва плътно пробивите, образувайки хомогенно равномерно водо и газоплътно покритие. При другите методи, корозиралите участъци се разширя
ват и оформят под земята със специални въртящи се с големи обороти пробив
ни (ракетни) устройства. В така оформените (при нужда с по-голям диаметър
от досегашния) подземни легла на тръбопроводите, последните (от синтетични
материали на рулони) се вкарват с помощта на специално оборудвани транс
портни средства. Това става на участъци с дължина 300 + 400 т , без да се раз
копават улици и кръстовища, без да се спира движението и т.н. На местата на
сградните (абонатните) водопроводни и газопроводни отклонения се оставят
отвори, които после се свързват със съществуващите или с новите (при необ
ходимост) отклонения.
Като се има предвид, че досега по класическите способи корозиралите
тръбопроводи трябваше да се разкопават, демонтират и изхвърлят навън, след
което изкопите да се разширят и укрепят и чак тогава да става полагането на
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новите тръби, засипването, трамбоването, възстановяването на трайните улич
ни, пътни и тротоарни настилки, то е очевиден големият икономически и техни
чески ефект от прилагането на новите методи. По тях вече в много страни на
западна и централна Европа са възстановени стотици и хиляди километри тръ
бопроводи. По оценката на специалисти към фирмите икономическият ефект е
около 50% по-малко инвестиции в сравнение с класическият метод.
От тази гледна точка и за леснодостъпен контрол, ревизия и ремонт е
най-целесъобразно колекторното полагане и монтаж на подземни тръбопрово
ди и комуникации.

фиг. 3.3.
1 - водопровод, 2 - ел. кабели; 3 - газопровод; 4 - телефонни кабели; 5 - топлопроводи;
6 - напорна канализация; 7 - гравитачна канализация; 8 - други комуникации
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Глава 4.

Газопотребление

4.1.
Годишно потребление на газ в селища, видове, фактори
влияещи върху него, разходни норми, единици на измерването им
Годишното потребление на газ в градовете, градските райони, селищата
от градски тип и другите населени места и селищно-промишлени агломерации
е основата на проекта по газоснабдяване. Определянето му се извършва съгласно нормативите във всяка страна за края на експлоатационният период,
като се имат предвид перспективите на развитието на селищните потребители
на газ. Продължителността на периода и етапността на изграждането на се
лищната газоснабдителна система се установява въз основа на градоустройс
твения план (ген. план) за развитието на големите градове и другите селища.
Всички видове потребление на газ в селищата може да се групират в пет
основни групи:
- потребление за битови нужди (газопотребление в жилища);
- потребление в обществени сгради и комунално-битови заведения;
- потребление за отопление и вентилация на сгради;
- потребление за производствено-технологични нужди;
- потребление за аграрни нужди в селскостопанския отрасъл.
Изчисляването на количеството на газа за битови, обществено-комунални и селскостопански нужди е доста сложна работа, тъй като разходните му
норми за различните потребители (хора, животни и др ), подобно на водоснаб
дителните норми, зависят от редица фактори, като:
- климатическите условия на дадения географски район;
- степен на благоустройственост на жилищни и обществени сгради и на
ситеност със съответно газооборудване;
- жизнен стандарт, култура и хигиенни навици на населението,
- цената на газа и другите топлинноенергийни ресурси;
- номенклатура на производство на газогоривни прибори и устройства и
наличие на сервизи за поддържане и ремонт;
- начините на измерване, отчитане и заплащане (инкасиране) на израз
ходваното количество газ от потребителите.
Повечето от посочените фактори въобще не се поддават на точен отчет
и анализ, поради което за определянето на разходите на газа се използват
усреднени, разходни норми, установени в резултат на многогодишни наблюде
ния, събиране и обработване на данните от тях.
Освен това на общото количество газ, изразходвано за една година в
селищата, промишлените зони и другите обекти, оказват по-силно или по-сла
бо влияние и следните дадености:
- гъстота на населеност на жилища и селища;
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- обхват на жилищни, обществени и други сгради и обекти от наличното
централизирано (или местно) топловодоснабдяване;
- обхват на същите сгради и обекти от газоснабдяването;
- степен на обхват на населението от предучилищни и училищни заве
дения;
- степен на обслужване на населението от комунално-битови, здравнохигиенни, културно-развлекателни и други заведения и учреждения.
На последно място по ред, но не и по важност стои и икономическото
състояние на държавата, нейната социална политика. Всички тези фактори са
така преплетени, че е съвсем трудно, дори невъзможно да се определи, макар
ориентировъчно тяхното влияние върху разходите на газ в различните типове
газифицируеми селища, райони и други обекти. Точно затова разходните нор
ми на газ са дадени за по-широк период от време - година, за който период се
получава известно изравняване.

Таблица 4.1
Предназначение на изразходвания газ

Единица на
измерението

Разход MJ

I. Жилищни сгради
1 За приготвяне на храна (при наличие на га живущ/год.
зова печка и централизирано топловодоснаб
дяване)

2680

. За приготвяне на храна и гореща вода без
пране (при наличие на газова печка и липса
на централизирано топловодоснабдяване и
газов водонагревател)

3 400*

3. За приготвяне на храна и гореща вода без
пране (при наличие на газова печка и газов
водонагревател)

5 320

2

4. За пране на бельо (при липса на автоматична ел. пералня)

1 тон сухо пране

8 790

II. Комунално-битови и други обслужващи
обекти
1. Немеханизирани перални

8 790

. Немеханизирани перални със сушилни шка
фове

12600

3. Механизирани перални, включително суше
нето и гладенето

20100

2

4. Дезинфекционни парови камери

■

2 240
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Предназначение на изразходвания газ

Единица на
измерението

j
|

Разход MJ
_____
1 260

5. Дезинфекционни огневи камери
6

j
‘

. Бани без вани

38

1 къпане

50

7 Бани с вани
III. Здравни (лечебно-клинични) заведения

______ I

|

1. Болници — за приготвяне на храна

легло/год.

[

3 180

|

2. Болници — за приготвяне на гореща вода и
процедури (без прането)

9210

3. Поликлиники — за лечебни процедури (без
прането на бельо)

84

-t
I

посетител/год.

I

IV. Заведения за обществено хранене
4.2

1 обяд

1 Столове,ресторанти и др. — за приготвяне
на обеди

\

. Столове,ресторанти и др. — за приготвяне
на вечеря (закуска)

2

!

V Хлебозаводи, пекарни, сладкарски предпI риятия

2

. За изпичане на хляб без форми (тави)

3. За изпичане на франзели, козунаци и
др.подобни
I
II

4. За приготвяне на сладкарски изделия (торти, пасти, кифли и др.)

)
1

t

j
1 тон

| 1. За изпичане на хляб във форми (тави)
j|

;

I

!

1 760

1

4 560

1

4 000

|

6 070

При газоснабдяване с втечнен газ (пропан-бутан) в бутилки нормата
е 3 000 MJ.
Доста трудно се определя разхода на газ в жилищата. В приведените
норми (таблица 4.1) е отчетено, че немалка част от населението частично се
храни в столове, ресторанти, гостилници, закусвални и др., както и че ползва
услугите на комунално-битови заведения. По тези норми разхода на газ за
приготвяне на храна в жилища, снабдени централизирано и с гореща вода е
2 680 MJ/го д ./ж . При липса на централизирано снабдяване с топла вода и
газов водонагревател разходът на газ се увеличава на 3 400 MJ/год./ж . тъй
като водата се загрява на газовата печка. Разходът на газ за приготвяне на
храна и горещ а вода с газов водонагревател е 5 320 MJ/го д ./ж . При из
числяване на газопотреблението в жилищата се отчита също и разхо д а за
пране на бельо в домаш ни условия при норм а 8 790 MJ на 1 тон сухо пра
не. В таблица 4.1 са дадени разходните норми на газ в MJ, отнасящи се за
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газопотреблението на живущ годишно, условна единица годишно или просто
само за условна единица. Така напр. разхода в жилищата (освен прането на
бельо) е даден в MJ/год./ж . (жител, обитател, ж ивущ и т.н ). Газопотребление
то в заведенията на здравеопазването е дадено в MJ на условна единица
(легло, посетител) годишно. Разходът на газ за пране на бельо,къпане в
обществени бани, приготвяне на храна в заведенията за общ ествено х р а 
нене и изпичане на хлебни и сладкарски изделия е даден в MJ на усл о в
на единица. Такова разнообразие на измерителните единици създава и з 
вестно затруднение при изчисляване на годишното потребление. Поради
това най-удобен начин за определяне на годишното потребление на газ
чрез броя и обхвата на потребителите се дава-в разгледаната по-нататък
методика.
Разходът на газ в селата, селскостопанските райони, животновъдни фер
ми и други (аграрно-земеделски) обекти се дава в друго нормативи. Така напр.
разходът на газ за битовостопански нужди на жител за година в подобни насе
лени места се приема: 1 2 0 0 хил. kcal при ползване само на газови печки или
котлони; 14 300 хил. kcal - ако в жилището има и газов водонагревател При от
глеждане на едър и дребен добитък в личната, дружествената и кооперативна
та ферма, в селскостопанската кооперация, е необходимо да се определи и
разходът на газ за приготвяне на храна, запарване на смески и др. нужди за
животните. Съответните норми са дадени в таблица 4.2.

Таблица 4.2
Предназначение на изразходвания газ

1. Затопляне на вода за крави______
- за пиене и санитарнохигиенни цели
- за запарваме на грубия фураж______
2

Единица на
измерението

^Разход
в хил. Kcal

животно/год.
200
2 000

. Затопляне на вода за свине

- за пиене, санитарнохигиенни цели, приготвя
не на храна и запарване на сме с к и ________

I 000

3 Затопляне на вода за овце (ко з и ) ________
- за пиене и санитарнохигиенни цели ___
- за приготвяне на храна и запарване на
ф ураж
_________ ________________

100

100

4. Затопляне на вода за телета
- за пиене, санитарнохигиенни цели и пригот
вяне на храна
______ _________ _____

150

5. Затопляне на вода за коне______________
- за пиене, санитарнохигиенни цели, приготвя
не на груби храни^запарване на фуражи

400
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Годишният разход за по-малки предприятия с обслужващ характер (Ра*
ботилници, бръснарници, ателиета и др.) в селските райони се приема обикно
вено в размер на 5 - 10% от основния разход за стопанско-битови нужди. Раз
ходът на газ в средни комунално-битови заведения може да се приеме ориен
тировъчно с коефициент 1,2 -н 1,5 от този за основните стопански нужди.

4.2.
Методика за определяне броя, обхвата и годишното газо
потребление, разход за отопление, вентилация и топловодоснабдя
ване в жилищни и обществени сгради
Газопотребление в жилища. Годишният разход на газ за приготвяне на.
храна и гореща вода, посочен в нормите, зависи от сградната топловодоснабдителна система. Ако обозначим частта на жилищата с централизирано топло
водоснабдяване с X, и ги назовем първа групаг, тези без такова с Х2 - втора
група, а останалите с газови водонагреватели с Х3 - трета група, то без да
включваме живеещите в общежитията, можем да напишем равенството
(4.1)

X] + X 2 + X3 = ‘l.
Предполагайки еднаква средна гъстота (плътност) на обитателите на жи

лища с различна степен на благоустроеност, можем да определим броя на жи
телите на

1 0 0 0

души, обитаващи трите групи жилища: първа група

1 0 0 0

Xv вто

ра група - 1 000 Х2 и трета група - 1 000 Х3.
Общо взето обхватът на жилищата от газоснабдяване е винаги по-малък
от единица. Това е така, защото има стар жилищен фонд, технически невъзмо
жен за газифициране, както и нови модерни луксозни жилищни сгради, обору
двани със съвременни електрически печки, бойлери, перални, съдомиялни ма
шини и т.н. С отчитане степента на обхвата на жилищата от газоснабдяването
чрез коефициент У1ж броят на жителите /V, на 1 000 души градско население,
ползващи газ, за различните групи жилища / ще се определи от израза
(4.2)

N j= X j Yim 1000.
Като се знае броят на хората, ползващи газ, годишният разход се опре

деля лесно според нормите.
Нормата на разхода на газ за пране се отнася за 1 тон сухо пране, пора
ди което за преход от нея към броя на жителите е необходимо да се знае и годишната норма на натрупване на сухо пране за 1 000 жители. В резултат на
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многогодишни проучвания е приета норма на натрупване

1 0 0

тона на

1 0 0 0

жи

тели годишно. За по-точното изчисляване на разхода на газ е необходимо да
се знае количеството на прането, изпирано само в жилищата. Ако тази част от
общото пране означим с Zm , то това количество, обозначено с
(4.3)

Мт = 100 Zm Уж (т/1

0 0 0

жит./год.),

където / ж е среден обхват на жилищата от газоснабдяването.
Газопотребление в комунално-битови и други обслужващи обекти. Нор
мите на разхода на газ в тези сгради и обекти за съответната условна единица
са: за изпиране на 1 тон сухо пране и за едно изкъпване в обществени бани.
Методиката за определяне на разхода на газ за такива нужди е подобна на
текущо разгледаната. При това е необходимо да се отбележи, че ако броят на
жителите на 1 0 0 0 души, ползващи обществени перални, обозначим с
4зП(4 ,п = 1 - Zm), то количеството на сухото пране Моп (т/1 000 ж./год.) ще се
определи от израза:
(4.4)

А4ОП = 100 ^ , п

където Уоп е предварително зададен обхват на населението от обществените
перални.
При наличие в градовете на перални с различна степен на механизира
не, количеството на сухото пране следва да се раздели помежду им в съответ
ствие с тяхната производителност. За определяне броя на изкъпванията в об
ществените бани се изхожда от предпоставката 52 изкъпвания в годината на
човек.
Газопотребление В здравно-лечебни заведения. При определяне разхода
на газ в болници трябва да се знае, че се изхожда от предпоставката 1 2 бол
нични легла на 1 000 жители. От тук общият брой на леглата в големите градове
ще се определи от израза 0,012Л/ (където N е броят на хилядарките жители)
При оценката на обхвата на болниците от газоснабдяването трябва да се дър
жи сметка за възможностите на болничните столове да работят с готварски
печки на ток, твърдо или течно гориво или пък столовете да са централно топловодоснабдени.
Броят на годишните посещения на населението в поликлиниките са оп
ределя от предпоставката 8 посещения на жител. Разделяйки годишният брои
работни дни на тези заведения на 8 се получава 310 8 = 39 дни/п/средноднев
но. Общият брой на пациентите на 1 000 жители в годината е

= 26 жители
оУ
Газопотребление в заведенията за обществено хранене. При тях се счи
та следната осреднена натовареност: обхватът им на обслужване на населени
ето от тях се приема ZQX= 0,25 - 0,30 от общия му брой, като се приема, че все
ки посетител консумира 1 обяд и 1 вечеря или закуска. Обхватът им от газо
снабдяването V'ox се посочва в заданиетф за проектиране. Следователно,
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броят на обедите и вечерите (закуските) Кох, които се приготвят годишно на
газ ще бъде
(4.5)

K0X= Z 0X Yox 360 1000

Газопотребление в хлебозаводи, пекарни, фурни и сладкарски предприя
тия. Определя се въз основа на предпоставката, че обемът на денонощното
изпичане на хляб на

1

0 0 0

жители съставлява

0 ,6

-

0 ,8

тона, следователно го

дишният обем ще е равен на 365.(0,6 - 0,8) = 220 - 290 т/1 000 ж./год. При опре
делянето му следва да се отчита и обхвата на тези предприятия от газоснабдя
ването - Yx c .
При определяне разхода на газ в детските заведения и училищата тряб
ва да се знаят най-малко три коефициента: частта на децата от съответната
възраст на 1 0 0 0 жители, обхвата им от тези заведения и училища, както и обх
вата на последните от газоснабдяването. Освен това трябва да се знае, че
снабдяването им с топла вода може да е централизирано, докато за приготвя
не на храна може да се използват електрически печки и котлони или печки на
твърдо или течно гориво.
Годишният разход на газ в заведенията за битово обслужване на населе
нието, като сервизни ателиета, бръснаро-фризьорски салони, магазини, пави
лиони и други подобни се приема 1 0 % от годишния разход на газ в жилищата и
комунално-битовите сгради.
При определяне на годишния разход на газ в цялото селище трябва да
бъдат обвързани не само всички видове газопотребления във всички сгради,
заведения и обекти, но и всички видове енергоресурси, използвани за всеки
вид потребление (напр. газ и ток за приготвяне на храна, твърдо и течно гори
во за подгряване на вода и т.н.).
Всеки град трябва да се раздели на райони (микрорайони), за които ос
новните характеристики, определящи обема на потребляемия газ ще са при
мерно еднакви или приблизително еднакви. Изчисляването на разходите се
извършва за всеки район отделно, след което отделните пера се сумират в об
ща таблица за целия град. По-крупните (концентрираните) потребители, които
ще бъдат присъединени към мрежите високо (средно) налягане (обществени
бани и перални, хлебозаводи, големи ресторанти и др.), но вече са включени в
отделните видове потребления, е целесъобразно да се обособят в самостоя
телна група.
Броят на потребителите на газ по районите (кварталите) на селището се
изясняват въз основа на анаЛиз на тяхната населеност, застроена етажност и
основните й характеристики, броят и характеристиките на предприятията, за
веденията и другите обекти на градското стопанство, наличие на централизи
рано топловодоснабдяване, особеностите на отоплителните системи, горивния
и отоплителния баланс на цялото селище.
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Обобщаващ показател, характеризиращ цялостно района, микрорайона
(квартала) е гъстотата (плътността) на населението. Тя от своя страна се обус
лавя от плътността на застрояване и степента на използване на селищния те
рен под жилищните сгради, средната етажност, относителния дял на жилищ
ния фонд в общото застрояване и нормата на жилищна площ на един жител.
Някои ориентировъчни данни в това отношение като гъстотата на населението
в районите (кварталите) при средни норми на жилищна площ и средни етажности са дадени в таблица 4.3.

Таблица 4.3
Обособен район, микрорайон (квартал) на селището^
. Средна
етажност на
застрояване
на сградния
фонд

Жилищна площ
в ш2 на 1 ha
застроена
площ със
с граден
фонд

Брой

шг/Ьа

Гъстота на населението в жители на хектар при средни
норми на жилищна площ в т г/жил.
10
т 2/жил.

15
т 2/жил.

20
т г/жил.

Относителна
тежест на
жилищния
фонд в общото
застрояване на
града Ц = 0,75

жит./ha

жит./ha

жит./ha

ж и т./ha

800

90

54

2

1 800 + 2 000

200 + 220

120+130

1

:

40
I

90+ 100

150 + 165
270

3

3 300

360

260

160

4

4 200

470

280

210

350

5

5 000

550

330

250

410

6+8

5 400 + 6 300

600 + 700

360 +420

270+315

450 + 525

315+360

525 + 600

400

700

8 + 10

6 300 + 7 200

700 + 800

420 + 480

над 10

8000

1 000

600

Разходът на газ за отопление, вентилация, топловодоснабдяване и производствено-технологични нужди на промишлените предприятия се приема
със съответния проект.
Разходът на газ за отопление, вентилация и топловодоснабдяване на ж и 
лищни и обществени сгради се определя по формулата
t °

(4.6)

0

-

t °

t °

-

t °

С£0.

+ К) ос - с£ ° + ZK<K °c - cp
)0 “ 24(1
о
V
'
t ° — t °
t ° — tI 0
ОС
«00
/ "| п
ПГ
п1
ов
«ос

qFn0

където К и /С| са коефициенти, отчитащи разхода на газ за отопление и
вентилация на обществени сгради (при липса на данни за тях се приемат
съответно 0,25 и 0,4);
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f °oc

{0оо

*°ов и f °ср.о - температури в °С на въздуха, съответно вът

решния в отопляемите сгради, оразмерителна на външния за отоплението,
оразмерителна на външния за вентилацията и средно статистическа на външ
ния през отоплителния сезон;
Z - среден брой часове на работа на вентилацията в обществените сгра
ди през денонощието (при липса на данни се приема 16 часа);
п0 - продължителност на отоплителния период, денонощия;
F - отопляема площ в жилищните сгради, т 2;
т\ 0 — КП Д на отоплителната система (за парокотелни т\ 0 = 0 ,8 ^ 0 ,8 5 за
отоплителни печки г | 0 =

0

,7 -0 ,7 5 );

q - окрупнен показател за максималния часов разход на газ за отопле2

ние на жилищни сгради, kJ/h/m жилищна площ, даден в табл. 4.4.

Таблица 4.4
Оразмерителна температура на външния въздух при проектиране на
отоплителни системи - töo С

Окрупнен
показател

0
335

10
461

[

О
CVJ

*

Г
!

I

kJ/h/m2

-30

- 40

544

628
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Годишният разход на газ за централизирано топловодоснабдяване с па
рокотелни инсталации се определя по формулата
О/nö - 24 qme N ло + ( 3 5 0 - л о ) “ п - ^ л |5
60

(4.7)
където

t ° cn и

t° C3 са температурите

1

на, студената

вода

в селищната

водопроводна мрежа съответно през лятото и зимата, °С (при липса на данни
се приемат съответно 15 °С и 5 °С);
(5 - коефициент, отчитащ намалението на разхода на топла вода през ля
тото (при липса на данни през неотоплителния период се приема общо

, ,а

0 8

за курортни комплекси и южни градове 1 );
/V - брой на жителите, ползващи топловодоснабдяването;
i m0- КП Д на парокотелната, приеман 0,8

1

0,85;

qmg - окрупнен показател за средночасовия разход на газ за топлово
доснабдяването, kJ/h/ж . (с отчитане на обществените сгради в района), прие
ман по таблица 4.5.
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Таблица 4.5
Окрупнен
показател

kj/h/ж.

|

[

Средни за отоплителния период норми за разхода на топла вода в
dm /ж./24Ъ

1 050

90

100

110

120

130

150

1 150

1 260

1 360

1 470

1 570

1 800

4.3.
Режим на газопотребление, общи положения, режим през
месеците на годината, примерен годишен график, месечен разход
за отопление и вентилация
Всички селищни потребители на газ — битови, обществени, комуналнообслужващи, промишлени и аграрни го изразходват неравномерно. Потребле
нието на газ се изменя в месеците на годината, дните през седмицата и кален
дарните (празнични и предпразнични) дни и часовете на денонощието. В зави
симост от периода, в течение на който потреблението се приема за постоянно,
различаваме
- сезонна (годишна) неравномерност, или такава по месеците на година
та;
- денонощна неравномерност, или такава по дните в седмицата или го
дината;
- часова неравномерност, или такава по часовете в денонощието или
часовете на годината. Режимът на разхода на газ зависи(от режима на отдел
ните категории потребители и тяхната относителна тежест в общото потребле
ние.
Неравномерността на изразходване на газ от отделните категории пот
ребители се определя от редица фактори, посочени в началото на тази глава,
вкл и от режима на работа на предприятията и учрежденията, характеристика
та на газооборудването в производствените сгради и цехове. В повечето
случаи теоритичната оценка на влиянието на отделните фактори върху нерав
номерността на потреблението се оказва невъзможна. Най-достоверният път това е събиране и натрупване на опитни данни в течение на продължителен
период от време, тяхната систематизация, обработка и усъвършенстване. Са
мо при достатъчно количество на експерименталния материал може да се го
вори за надеждност на данните за режима на газопотребление.
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Неравномерността на потреблението оказва голямо влияние на иконо
мическите показатели на газоснабдителната система. Наличието на максиму
ми и минимуми, дори прекъсване в газопотреблението, довежда до непълно
използване на мощностите на газодобива и пропускната способност на магис
тралните газопроводи. А това увеличава себестойността на газа, довежда до
необходимост от строителство на подземни газохранилища и предвиждане на
потребители-регулатори, което пък е свързано с допълнителни капиталовложе
ния в газотранспортната система и за вторичните горивно-енергийни стопанс
тва на тези потребители-регулатори.
Режим на газопотребление през месеците на годината. Сумарните го
дишни графици на потреблението в градовете и селищно-промишлените агло
мерации са основни предпоставки, както за планиране добива на газ, така и
за избора и обосновката на мероприятия, осигуряващи регулиране на нерав
номерността му. Решението на проблема за неравномерността позволява да
се осигури достатьчна надеждност в газоснабдяването и повиши икономичес
ката ефективност на газоснабдителната система.
Наличието на графици за годишния разход на газ има голямо значение и
за експлоатацията на селищните газоснабдителни системи, тъй като спомага
както за правилното планиране на месечните заявки за газ, ремонтните рабо
ти, реконструкцията и модернизацията на газопроводните мрежи и съоръже
ния, така и за по-точното определяне на необходимите мощности от градски
потребители-регулатори. Използвайки прекъсването в газопотреблението мо
же да бъдат изключвани отделни участъци от газопровода и ГРП за ремонт,
без да се смущава подаването на газ към потребителите.
На фиг. 4.1 е показан примерен годишен график на газопотребление в
селищно-промишлена агломерация, включваща няколко града (единия главен,
а останалите сателити).
От графика се вижда, че различните категории потребители се характе
ризират с различна неравномерност на потребление. От всички видове потре
бители с най-голяма сезонна неравномерност се отличава отоплителното на
товарване (поз. 7), изменящо се в съответствие с температурата на външния
въздух. През зимния период при ниските температури разходът на газ е м ак
симален, докато през лятото такъв за отопление не е необходим. Със значи
телна сезонна неравномерност, но по-малка от тази на отоплително-вентилационното натоварване се характеризира и комунално-битово газопотребление
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(поз.

2

). Независимо от това частта му в общото годишно потребление не е го

ляма, поради което в крайна сметка то влияе незначително върху общата не
равномерност. Равномерно се използва газ в промишлеността като суровина
за по-нататъшна преработка (поз. 1). Почти равномерно се потребява газ и в
промишлените пещи (поз. 3). С неголяма неравномерност се характеризира и
разходът на газ от промишлените парокотелни за производствено-технологични нужди и отопление и вентилация на цехове и сгради (поз. 4). От общия раз
ход на газ от тези парокотелни 2/3 (примерно) са за технологични нужди и 1/3
за отопление и вентилация. Примерно 65% от газа, изразходван в промишле
ността изгаря в пещите, а 35% - в промишлените и парокотелни и електроцент
ралите.

*

В годишния график са показани също така акумулирането и вземането
на газ от газохранилищата (поз 5 и 9), както и сезонното потребление на газ от
електроцентралите (поз. 8 ). за регулиране на годишния гррфик.
От анализа на годишния график може да се направи извода, че неравно
мерността на разхода на газ от различните категории потребители съществено
се отличава една от друга. Поради това неравномерността на графика като ця
ло в значителна степен зависи от частта на потребителите със силно изразена
неравномерност. Най-големи колебания на месечните разходи ще се наблюда
ват в градове, в които потреблението на газ за отопление и вентилация на
сгради и от самото население представлява значителна част от общия разход.
В селищно-промишлени агломерации, където разходът на газ за технологични
нужди има голям относителен обем, годишният график е по-изравнен.
Основно влияние върху режима на битовото потребление оказват клима
тичните условия. Понижаването на външните температури налага увеличаване
на потреблението на газ. Това се обяснява с понижението на температурите
на водата в селищната водоснабдителна система, респективно с увеличаване
разхода на газ за нейното затопляне. Освен това през зимата се ползва пове
че топла храна, а и броят на населението през лятото намалява, поради изли
зането на част от него извън селищата за почивка и отдих.
Режимът на потребление по месеците в годината за битови нужди (в ж и
лищата), в обслужващите комунално-битови заведения, столове, хлебозаводи,
обществени бани и перални е посочен в таблица 4.6. Разходът по месеци е да
ден в % от годишния.
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Таблица 4.6
(

Вид на
потребителя

J

j
Месеци

1

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

x

Апарта
менти

10,3

9,6

10

9,3

8,6

7

5

5,2

7

8,7

Комуналнобитови и др.
обслужващи
заведения

10,6

xi

XII

' 9.4

9.9

i
|
i

9.6

9,8

9,2

9

7,8

8,2

7,7

4,6

4,8

6,8

6,8

--

Столове,
ресторанти,
закусвални

9,5

Хлебозаводи,
фурни, пекарни и др

10,2

Обществени
бани

11,5

Перални и де
зинфекционни
камери

9,4

8,6

9,5

8,6

8,8

7,9

8,5

I

9,8

8.7

7,6

7,2

6,4

6,6

9,5

: 8.6

' 9,5

8.8

, 10.4

[

-4

1
8,7

8,9

/
8,5

7,1
I
I

10,4

10

9,2

6,6

6,1

5,4

4,9

6,1

i

j 8,2 ! 9,6 I

12

I
I

8,5

8.9

8,5

7,4

8

7,5

7,5

8,3

I 8,5 ! 8,2
I

..

9,3

!

J

Режимът на газопотребление за отопление и вентилация на сгради зави
си от климатичните условия на географския район, където се намира селище
то, промишления комплекс и т.н. Обемът на изразходвания за тази цел газ се
определя главно от температурата на външния въздух. Отоплително-вентилационното натоварване се определя по формулата
(4.8)
където Q е разходът на газ за отопление И“ вентилация в течение на
отоплителния период;
t° - температура на вътрешния (стайния, сградния) въздух, °С;
tg - температура на външния въздух, °С;
п - брой на часовете или денонощията с температура f0°
с - постоянна величина.
Вътрешната (стайна) температура се приема от 18 до 20 °С. Средните
температури на външния въздух се определят по метеороложките данни за ра
йона, получени в резултат на многогодишни наблюдения и замервания и отра
зени в топлофикационните нормативи.
Месечните разходи в % от годишния се определят по формулата
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(4.9)

Om=

^ср.м ) П1
^ ----- m. 100,
Z ( t c - t c p . M° ) n m

където tc°pM са средномесечните температури на външния въздух, °С;
пт - броят на отоплителните дни в месеца.
По нашите топлофикационни нормативи, броят на дните на отоплителния
период, започващ на

1

ноември и завършващ на 30 април, са 180.

По формула (4.9) може да се състави график на разхода на газ за отоплително-вентилационни нужди в зависимост от продължителността (в часове
или денонощия) на външните температури както за цяла година, така и за все
ки отделен интервал от време или месец. За-целта по метеороложките данни
се определя тази продължителност, като за всеки интервал се изчислява
средната температура tcpi и по формула (4.8) се пресмята разхода на газ за /тия интервал:
0 ,= с ( tc - tCp j) л„
където л, е броя часове - или денонощия в /-тия интервал със съответната
температура на външния въздух fCp,-, °С.
Частта на месечния разход на газ за /-тия интервал се определя по моди
фицираната формула (4.9)

Q,~

M M t c - t cpi) n j

където Ом е месечният разход на газ.
След определяне разходите на газ за всички интервали с определени
температурни стоежи tcpice построява график на разхода на газ по продъл
жителност, ранжирайки q, във възходящ ред на нарастване на температури
те - ^ср/ •
По тази методика за определяне отоплителното натоварване с отчитане
на измененията на температурата на външния въздух в течение на месец може
по-точно да се построи годишен график на газопотребление. Подобен график
ще отразява зимните върхове на разхода на газ, свързани с резки понижения
на температурите на външния въздух (мразовити периоди), чието покриване
представлява голяма трудност както за градското газово стопанство, така и за
целия отрасъл на газовата промишленост. При това денонощната неравномер
ност през зимния период рязко се увеличава.
Режимът на газопотребление в производствени предприятия зависи от
характера на технологическите процеси. Равномерно се изразходва газът в
крупни промишлени предприятия и комплекси (комбинати) с непрекъснат тех
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нологически процес. Неравномерността на газопотребление от парокотелни
инсталации зависи от съотношението между разходът за отопление и вентила
ция и този за производствено-технологически нужди. Докато първият се харак
теризира със значителна неравномерност, то вторият е по-равномерен. Но до
ри и в този случай през лятото се наблюдава намаление на общото потребле
ние вследствие повишението на температурите на външния въздух и сезонното
съкращаване на производството поради отпуските на работещите Нагледна
представа за особеностите на режима на гозапотребление в някои отрасли на
тежката и леката (без промишлените пещи) промишленост дават данните, по
сочени в таблица 4.7 И тук разходът на газ през месеците на годината е изра
зен в % от годишния разход.

Таблица 4.7
1

Вид на
потребителя

|

Месеци
1

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

— парокотелни

10,1

9,5

10

9.1

7,6

5,3

4,8

5,8

7

- промишлени
пещи

8,2

6,8

7,8

7,8

8,3

8,6

7,9

7,8

9,1

1

XI

XII

8,4

10.2

12,2

9,6

8,7

9,4

Тежка
промишленост

Лека
промишленост
(без промишлени
пещи)

1

— текстилна

13

10,6

11,1

9.1

6,1

4,8

5,4

4,8

5,6

7,5

10

12

— каучукова
(обувна)

8.1

7,4

9,1

9,4

7,8

7,2

6.8

7,2

7,5

8,7

9,9

10,9

4.4.

L ._

Неравномерност в газопотреблението, показатели,

годишна неравномерност аг, график в зависимост от /СнерНеравномерността в потреблението на газа се характеризира с два по
казателя:
- количеството газ в части от годишното, явяващо се в повече по отно
шение на усредненото му равномерно подаване или недостигащото в периоди
на превишение на потреблението над усредненото (обемен показател) а г,
- максималната стойност на коефициента на сезонната (месечната) не
равномерност в потреблението на газ (мощностен показател) К ^ х.
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Фиг. 4.2.
Годишен график на газопотребление

Коефициентът на сезонната (месечната) неравномерност на газопотреб
ление Кнер се дефинира като съотношение на разхода на газ за дадения ме
сец към средномесечния за година. Такъв метод обаче е недостатъчно точен,
тъй като броят на дните в отделните месеци се колебае от 28 до 31 По-точно
се определя коефициента като съотношение на средноденонощния разход за
дадения месец към средноденонощния за година. По този начин се взема
предвид различния брой дни в месеците.
От данните в таблица 4.6 за разхода на газ в жилищата се получават
следните стойности на коефициента на месечната неравномерност за януари,
февруари и август:
^тах -

10,3 365
д-|
1 00

=

II
9J5 365
''max - 28 1 0 0
via _ 5
rtmax“ 31

1.21

’

’

365
100

Очевидно е, че месец с максимална неравномерност е февруари. От
сравнението на максималния и минималния коефициент на неравномерност
следва, че газопотреблението в жилищата през лятото намалява повече от два
пъти.
От годишен график на газопотребление в промишлено-селищна агломе
рация (подобен на този на фиг. 4.1), без да се смята изравняването му чрез
подземно газохранилище, може да се определят коефициентите на месечната
неравномерност. Резултатите са представени в таблица 4.8.

Таблица 4.8
М есец
ti!?

p

j

I

! 1.509

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1,545

1,185

0,952

0,592

0,575

0,536

0,525

__IX
0,618

X
1,185

XI

XII

1,336 ! 1,459

По данните от таблица 4.8 е построен годишният график на газопотреб
ление (фиг. 4.2), чиито ординати са представени във вид на месечни коефици
енти на неравномерност. Равномерното подаване на газ, удовлетворяващо годишното потребление, съответства на

= 1 Неравномерността на потреб

лението отговаря на площта над средната линия на подаване на газ (единично
защрихована - излишък) или на равната й (двойнозащрихована) площ под ли
нията на това подаване (недостиг на газ).

$ 1351 /

* J ГяьлмитЕкд

\

Единично защрихованата площ е равна на
£ k j п ,к> 1

^

,
к> 1

където kj и л, са съответно коефициенти на неравномерност и брой дни в

ия

месец.
В изчисленията се включват само месеците, за които

> 1 Общата

площ на графика, съответстваща на годишното потребление на газ, ще се пол
учи от израза
12 Q '
y= I - r F 4 . = 365.

12

l M

1 и ср д ен

1

където

Оср.деи

и О ср.ден

0 3

съответно средноденонощните разходи за /-ия

месец и за годината.
Годишната неравномерност на газопотребление, изразена чрез обемния
показател а г , се определя по формулата
2

(4.10)

ае = - 5

> , nr
- - ^ —

T ni
* >1

100%

Х М /
1

Без да ре държи сметка за различния брой дни в месеците, считайки го
еднакъв (напр. 30, което осигурява достатъчно точност), формула (4.10) може
да добие следния вид
Х * ,-л /
(4.11)

а г = к - 1 ^2------- 1 0 0 % .

където N е броят на месеците в годината с К ^ р > 1■
А ко въз о снова на данните от табл. 4.8 и ф и г.4 .2 изчисл им а г по
приблизителната формула (4.11) ще получим
(1,509 + 1,545 + 1,185 + 1,185 + 1,336 + 1,459) - 6
осг = ----------------------- 1
^ ---------- !----------------100= 18,5%.
Според някои руски автори средната числена стойност на обемния пока
зател на неравномерността а г = (12-И5)%. Стойността на а г зависи от относи
телната тяжест на отоплителното натоварване в сумарното газопотребление.
Така напр. за централна Русия (вкл. Москва) изчисленията показват, че при
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относителна тяжест на отоплителното натоварване 2% а г = 7,5%, при 15% п г =
13,8% и при 50% аг = 25%.

4.5.
Р еж и м на газопотребление през дните на седмицата и
часовете на денонощието - денонощна и часова неравномерност,
върхови натоварвания
Върху колебанията в потреблението на газ през отделните (календарни
те) дни на седмицата и месеца (денонощните колебания), главно влияние о каз
ват следните фактори:
- изменението на температурите на външния въздух;
- режимът на работа на производствени предприятия и обслужващи за
ведения;
- жизненото равнище, културата и битово-хигиенните навици на хората.
Денонощните колебания, свързани с третия фактор, са примерно еднак
ви за всяка седмица, с изключение на тези, в които има празнични (и предп
разнични) дни. Седмичният режим на работа на производствени предприятия
и обслужващи заведения също така е стабилен.
Първият фактор по важност се преценява доста сложно, тъй като е
трудно да се прогнозира промяната на температурите през дните на седмица
та и месеца. Освен това максималната стойност на коефициента на денонощ
ната неравномерност за месеците и отоплителния период може да се опреде
ли въз основа на данните от метеороложките наблюдения за продължителен
период от време. Такива данни са приведени в топлофикационните норми. К а
то пример в това отношение може да послужи изчисляването на максималния
коефициент на денонощна неравномерност за отоплителните разходи на газ в
най-студения месец - януари. При средна отрицателна (нормативна) температ
ура на външния въздух -10 °С, средностатистическа за най-студеното деноно
щие -30 °С и температура на стайния въздух 20 °С ще се получи
к тес _
“ maxd -

_ Jflcpd _ 20 - ( - 30) _
_ op - 20_ н Q) - Л»
‘с

‘ всрт

v

;

Третият фактор, посочен по-горе, е определящ за режима на газопотреб
ление за битови и комунални нужди на население. В това отношение може да
се говори за закономерност в разходите на газ през обикновените (работните)
дни на седмицата, или в празнични и предпразнични дни. От изучаването на
тези разходи в жилищата е установено, че в първите четири дни на седмицата
газът се изразходва почти равномерно. В петък разходът нараства, достигайки
максимални количества в събота. В неделя най-често разходът намалява М ак
сималните коефициенти на денонощна неравномерност през седмичните дни
примерно са следните: в жилища - само за приготвяне на храна Kmaxdr

1

.2 ,

за приготвяне на храна и гореща вода K fnaxd = 1,25.
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С най-голямо потребление на газ се характеризират предпразничните
дни. Установено е още, че максималния денонощен разход на газ в жилища
става на 31 декември. Съответстващите на тези разходи максимални коефици
енти на денонощна неравномерност за годината са примерно еднакви: в жили
ща, снабдени с централизирано топловодоснабдяване, където газът се използ
ва само за приготвяне на храна /гДахс/-

2

; докато в жилища, където се използ

ва и за гореща вода и храна K ^axd^ 2,65.
Със значителна денонощна неравномерност се характеризират общест
вените бани

axd = 1,82. Максималните коефициенти на същата неравномер

ност за различни отрасли от промишлеността варират в по-тесни граници
1,1 - 1,2. Неравномерността в разхода на газ за отделни производствени
предприятия може значително за превиши същата за целия отрасъл, тъй като
графикът на потреблението му притъпява неравномерността на отделните
предприятия. Така напр. в предприятия, работещи с почивни дни, разходът на
газ през тези дни значително намалява или напълно прекъсва, което увелича
ва съществено седмичната неравномерност.
Режимът на газопотребление през часовете на денонощието си има
свои особености. Селищните газопроводни мрежи се оразмеряват за макси
малните часови разходи на газ, определими въз основа на достатъчно надеж
дни данни за часовите колебания в потреблението му. Наличието на денонощ
ни графици е необходимо също така за определяне на акумулиращи мощности
за тяхното изравняване и за правилната експлоатация на газопроводните мре
жи и съоръжения.
За различните видове селищни потребители е характерна една или
друга часова неравномерност на изразходването на газа в течение на деноно
щието. Най-голяма часова неравномерност се наблюдава при битовите и комунално-обслужващите потребители. Разходът на газ за отопление и вентилация
в по-големи парокотелни се изменя малко през денонощието с изключение на
периоди с резки застудявания и затопляния. По-малките парокотелни инстала
ции и най-вече отоплителни печки и камини с периодическо действие, консу
мират газ през денонощието неравномерно. Режимът на газопотребление от
промишлените предприятия се определя главно от броя на работните смени.
При трисменна работа разходът е почти равномерен. С увеличаване броя на
обектите, обслужвани от газоснабдяването, часовата неравномерност намаля
ва. Денонощният режим на газопотребление в жилищата зависи освен от фак
тора, посочен на трето място в началото на тази точка (4.5), така и от кален
дарните дни през седмицата (работни, предпразнични и празнични). Този ре
жим като цяло в жилищните квартали, райони, микрорайони и комплекси, при
равни други условия, зависи и от броя на газифицираните жилища
Денонощният график се характеризира обикновено с два върха - сутре
шен и вечерен. Сутрешният връх се получава от 8 до 11 часа, при това в работ
ните дни е изтеглен малко (с около час) по-рано, а в събота, неделя и празнич
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ните дни (пак с около час) по-късно. Вечерният връх идва от 18 до към 21 - 22
часа и по правило в количествено отношение превишава сутрешния връх. И зк
лючение се получава в събота и неделя, когато се наблюдава обратното. Д ено 
нощните графици за работните (делничните) дни на седмицата са близки по
своя характер, а съботните, неделните, предпразничните и празничните графи
ци съществено се отличават от тях.
Денонощните графици се характеризират със същите показатели, както
и годишните:
- неравномерност (обемен показател) a d ,
- максимални стойности на коефициента на часовата неравномерност
през денонощието (мощностен показател) K^[axh.
Денонощната неравномерност на газопотребление може да се изрази и
чрез количеството газ, което, намирайки се в резерв, е в състояние да осигури
нормален режим на използването му от потребителите, ако подаването му към
тях е равномерно. Това количество газ отговаря на необходимата акумулира
ща мощност (обем), способна да изравни графика на потребление. Неравно
мерността или акумулираният обем се определят в части или в проценти от де
нонощното газопотребление.
Коефициентите на неравномерност през денонощието се определят като
съотношение на часовите разходи към средночасовите. Максималната стой
ност на тези коефициенти в жилищните райони на селищата зависи от обхвата
им от газоснабдяването и характера на газооборудването и варира в границите K^axh=

1

,6 -

2,2

Заведения за комунално-битово обслужване и културно-

развлекателни обекти се характеризират с K^iaxh- 2,62. Със значителна не
равномерност се откроява потреблението на газ в обществените бани, перал
ни и отоплението с газови печки, представено съответно с коефициентите
1

65; K * axh= 2,25и K ^ h = 2 A .

Акумулиращият обем, необходим за изравняване на денонощния график
на газопотребление може да се определи по метод, аналогичен на този за оп
ределяне обема на резервоари - денонощни изравнители, разгледан подробно в лекционния материал по водоснабдяване на селища.

4.6. Регулиране на неравномерността в газопотреблението
За регулиране на сезонната неравномерност се прилагат следните спо
соби:
- подземни газохранилища;
- потребители-регулатори, поемащи излишъка през лятото;
- резервни мощности на газодобива и газопроводните мрежи.
Огттималната степен и ефикасните средства за регулиране на неравно
мерността в газопотреблението се определят в резултат на технико-икономически анализ.
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Магистралните газопроводи най-често се проектират с коефициент на
натоварване от годишния график [вж. формула (2.1)] Кн = 0,85 Което значи, че
фактическото количество газ, подавано годишно по газопровода съставлява
85% от максимално възможното такова или от производителността на МГ Сле
дователно, след изравняването на годишния график на потребление на газ от
селището или промишлено-селищната агломерация с помощта на подземни га
зохранилища и потребители регулатори, степента му на запълване не трябва
да бъде по-малка от 85%, т.е. незапълнената част от графика не трябва да бъде
по-голяма от 15%. При това се изхожда от предпоставката, че общата площ на
графика (фиг. 4.1) се определя по максималното подаване над средната линия
на годишния график (поз.12) в части от пропускната способност на МГ с вели
чина, равна на 1 - Кн Това е достоверно в случай, че ако при използването на »
всички средства за регулиране, включително и' резервните мощности на МГ
годишният график бъде изцяло изравнен, а пропускната способност на газоп
ровода бъде равна на максималното месечно потребление.
При регулиране на неравномерността на годишния график първо се
изяснява възможната степен за изравняването му чрез използване на под
земни хранилища. В периоди на прекъсване на потреблението газът се откло
нява към хранилищата, в резултат на което "сумарното потребление" се увели
чава. През месеците с най-голямо потребление газът се взема от хранилища
та, покривайки максимумите. Степента на изравняване на годишния график с
помощта на подземни хранилища е показана на фиг. 4.1. акумулирането с поз.
5, а вземането - с поз. 9.
Ако обемът на хранилището е ограничен, се използват потребители регулатори. С тяхна помощ може да се запълнят само прекратяванията на раз
хода на газ в графика чрез подаване към тях на излишъците през летния пе
риод. Тъй като през зимата те работят на друг вид гориво, то с тяхна помощ е
невъзможно да се покриват максимумите на потреблението. Следователно,
максималната пропускна способност на МГ трябва да бъде равна на макси
малното месечно газопотребление след покриването на максимумите от под
земните хранилища. На фиг. 4.1 изравняването на графика от тези потребители
регулатори е показано с поз.

8

. В качеството на такива се използват електро

централи, отоплителни централи, парокотелни цехове и други, които са с двой
но горивоподаване: газ-мазут или газ-въглища. През летния период те използ
ват излишъка от газ, а през зимния другия вид гориво.
Останалата непокрита част от графика трябва да лежи по-ниско от лини
ята, съответстваща на максималната пропускна способност на МГ и да състав
лява не повече от 15% от максималното годишно количество газ, подавано от
него. На фиг. 4.1 тази линия е показана с поз. 11, а незапълнената част от гра
фика (двойно защрихованата площ) - с поз. 1 0 . Усреднената линия на графика
(поз.
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1 2

), изравнен от подземните хранилища и потребителите-регулатори, ле

жи по-ниско от максималната пропускна способност на МГ с 15%. от което
следва, че неговият коефициент на натоварване Кн - 0,85
Най-голяма трудност представлява покриването на денонощните върхо
ви натоварвания, възникващи при резки значителни понижения на външните
температури (студове), т.е. покриването на денонощните неравномерности на
отоплителното натоварване. Използването на подземни хранилища за тази
цел не е икономически изгодно, тъй като с увеличение на интензивността на
вземането на газ от тях рязко нарастват капиталните вложения и особено е кс
плоатационните разходи.
За покриването на денонощната неравномерност на отоплителното на
товарване се налага въвеждането на ограничения, т.е. намаляване или напъл
но прекратяване подаването на газ на промишлените Предприятия, приспосо
бявайки техните газоползваиди устройства на друг вид гориво. Ако използване
то на двойното (и тройно) горивозахранване за електроцентрали със сезонно
потребление на газ е икономически обосновано, то за повечето промишлени
предприятия е свързано с определени загуби.

А

Огттималното решение на въпроса е в изграждането на станции за вър
хови покрития на неравномерността в газоснабдяването. В подобни станции
се оборудват изотермични камери-хранилища на втечнен газ (метан или про
пан) и съоръжения за регазификация. От изпаряващия се в тези съоръжения %
пропан се приготвя газовъздушна смес, която по топлотехническите си харак
теристики е еквивалентна на природния газ, подаван в газоразпределителната
мрежа. Ако в тези сПанции се съхранява втечнен природен газ (метан), след
изпарението му се подава непосредствено в мрежата.
Регулирането на часовата (вътрешноденонощна) неравномерност на
потреблението с помощта на подземни газохранилища е неикономично. Неи
кономично е за целта да се използват и газголдерни станции; поради посоче
ните в т 5 на глава 2 причини. За ггвкриване на часовата неравномерност е
най-добре да се използва акумулиращата способност на последните участъци
на магистралните газопроводи. През нощта при намаляване на потреблението
газът се натрупва и сгъстява (компримира) в тези участъци, като налягането му
се повишава. През деня производителността на газопровода се увеличава
вследствие усиления приток на акумулиран газ. Ако обемната мощност на пос
ледния участък не е достатьчна, тогава в нестационарния хидравличен режим
на този участък се включва следващият (предпоследният) и т.н. При малки ди
аметри на МГ т.е. недостатъчна акумулираща мощност на същите, за покрива
не на часовата неравномерност се прибягва до използването на потребителирегулатори, като се пренебрегва факта, че честото им превключване от един
вид горива на друг е икономически неизгодно.
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^ 4.7. Изм ерване на разхода на газ
4.7.1. Методи на измерване
Точното измерване на количеството газ, преминал през дадено напреч
но сечение на газопровода за определено време е от изключителна важност
за газовата индустрия.
Избор на метода на измерване трябва да се направи само след внима
телен анализ на редица фактори:
1 Необходима точност;
2 . Очаквана продължителност на живот на измервателното устройство;
3. Диапазон на измерване, температура;
4. Експлоатационни изисквания;
5. Наличност на захранваща енергия, ако е необходима;
6 . Газ или течност;
7 Експлоатационни изисквания;
8 . Първоначални разходи;
9. Наличие на резервни части;
10. Възприемане от потребителите на газ;
11. Предпазване от кражба и вандализъм.

Обемен метод
При обемния метод се определя еквивалентния обем на газ в измерите
лен съд при базово налягане и температура. Като се използва основния ^акон
за газовете, изразен чрез уравнения (1.1) и (1.2) на стр. 13 и 14 може да се на
пише
(4.12)

Pi 1Л Рр^2
т

'1

=

= const

2

от което се получава следната формула за разхода на газ
(4.13)

q=

Р\(Т
f \ z2v
Ро

където р е налягането на газа,
Т -температурата на газа;
Ть - базовата температура;
Р(, - базовото налягане;
V - обема на съда;
Z - коефициент на свиваемост;

Метод, основан на принципа на изместване (бутало)
Това е усъвършенстван обемен начин на измерване с устройства, които
имат една или няколко подвижни камери или диафрагми, които последовател
но се напълват и изпразват когато през тях преминава газ.
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4.7.2. Диафрагмени разходомери
Принципът на работа на диафрагмен разходомер може да се илюстрира
с цилиндър и бутало (фиг. 4.3).

Входящ клапан

f г :::£
В

А

Фиг. 4.3

При движение на буталото от положение А до В през входящия клапан
влиза газ. който заема пространството, освободено от буталото. При обратното движение на буталото газът се изпуска през изходящия клапан. Обемът на
газа е равен на обема, който освобождава буталото при движение от положе
ние А до В. Когато той е й^вестен, обемът на газа лесно може да се определи
чрез броя на движенията на буталото. Необходимо е да се отчитат още темпе
ратурата и налягането в цилиндъра. Еквивалентното количесво газ при базови
условия може да се определи по формулата
(4.14)
\

/

където q е количеството газ при базови условия;
г —показанието на брояча;
Т - температурата на газа;
Ть - базовата температура;
Рь - базовото налягане;
F - коефициент на отклонение;
Най-често разходомерите, основани на този принцип се конструират с
диафрагми разделяща измервателните камери. Обикновенно се използват че
тири камери и две диафрагми. На фигура 4.4 е показано устройството, а на
фигура 4.5 са показани кривите на точността и загубите на налягане на диаф
рагмен разходомер за домакински нужди.
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Корпус

ф инна настр о й ка
Груба н а с т р о й ка

Клапани

Д и сп л е й

Съединение
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Фиг. 4.5
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4
5
6
Разход на газ, m3/h

4.7.3. Ротационни разходомери
Методът, основан на принципа на изместване се използва също при ро
тационните разходомери, които са конструирани на съвсем различен механи
чен принцип. Той включва два еднакви по размери метални ротора (импелера), които се въртят тангенциално един спрямо друг върху отделни оси. Газът
преминаващ през ротационния разходомер завърта роторите, които затварят
фиксиран обем газ с корпуса. Обемът на преминалия през разходомера газ се
измерва чрез индикатор, поставен на оста на ротора. На фиг 4.6 е показано
действието на този тип разходомер, а на фиг. 4.7 - кривата на точността

Точност, %

S ’

/
1

— 1— f— t— — »— н— 1— 1— t— 1— 1— 1— 1— I— 1— 1— — 1—

фиг. 4.7

4.7.4. Мокри разходомери
Мокрите разходомери служат за лабораторно измерване на малки коли
чества газ. Тези разходомери измерват много малки количества газ със срав
нително голяма точност. Измерителната камера представлява барабан с чети
ри прегради, които не достигат до центъра. Барабанът е поставен в корпус,
който е пълеу с вода до нивото на вътрешните ръбове на преградите Когато
газът преминава през разходомера, малки количества от него се затварят
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между камерите, образувани над водната повърхност и преградите. Точността
на измерване на този тип разходомери е 2 , 8 1 0 " 6 т 3

4.7.5. Турбинни разходомери
Турбинният разходомер използва енергията на газовия поток за задвиж
ване на турбинен ротор. Обемът на преминалия през турбината газ се регист
рира от броячен механизъм. Съвременните разходомери притежават и изход
за дистанционно отчитане. Обикновено кривата на точността се снема за все
ки турбинен разходомер. Същите подлежат на периодическа проверка и ка
либриране. Почти винаги е необходимо да се монтират филтри с оглед осигу
ряване на продължителна безаварийна работа и повишена точност
На фиг 4.8 е показано устройството на турбинен разходомер, а на
фиг 4.9 - кривите на точността.

4

5

фиг. 4.8.
Устройство на турбинен разходомер
1 - входящ канал; 2 - дисплей; 3 - магнитен куплунг; 4 - контактен импулсен подавател;
5 - индуктивен импулсен подавател; 6 - температурен датчик; 7 - контролен термометър;
8 - импулсен подавател за дистанционно отчитане - A1R; 9 - изходящ канал;
10 - изход на импулсния подавател; 11 - направляващо тяло; 12 - вътрешен канал;
13 - турбина; 14 - импулсен подавател за дистанционно отчитане - A1S
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фиг. 4.9.
Криви на точността на турбинен разходомер

4.7.6.
Разходомери с променлив пад на налягането
(диференциални разходомери)
Методите основани на измерване на диференциалната разлика в наляга\

нията определят разхода на газ въз основа на добре известни физични прин
ципи. Диференциалното налягане се създава от дроселно устройство, монти
рано на тръбата. То може да бъде също разликата между кинетичното (скоростно) и статичното налягане, както при тръбата нр Пито.
Съществува-директна връзка между количеството на газа и загубите на
налягане от дроселното устройство.
В следствие на създаденрто местно съпротиление се създава разлика в
налаганията, преди и след дроселното устройство, която се регистрира непре
къснато.
Най-често като дроселно устройство се използва концентрична бленда,
изработена от тънка пластинр от неръждаема стомана с калибриран кръгъл от
вор, който се центрира посредством фланци или други устройсва към прав
тръбен участък, фигура 4.10 илюстрира изменението на статичното налягане и
начина за измерване на диференциалната разлика при разходомер с бленда.
Предимствота на този тип разходомери са тяхната точност, лесен мон
таж и поддръжка, голям диапазон на измерване и сравнително ниска стой
ност.
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фиг. 4.10

Обикновенно се използват два начина за измерване на диференциална
та разлика:
- непосредствено на фланците с които се монтира блендата;
- на определено разстояние върху тръбата преди и след нея (фиг 4.11).
Един разходомер с бленда се състои от две устройства: първично и вторично.
Първичнното устройство се състои от следните части:
- измерителна тръба - част от специална тръба с определена дължина
през която преминава газа;
- фланци, които позиционират диафрагмата перпендикулярно и концент
рично на газовия поток;
- бленда - изпълнява се от неръждаема стомана с дебелина около 5 mm
и определени размери, която ограничават протичането на газа и е източник на
диференциалното налягане,
- импулсни накрайници - прецизно разположени отвори в тръбата или
фланците, през които се измерва налягането;
- стабилизиращ елемент - монтира се преди диафрагмата и има за цел
да намали завихрянето на потока.
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Вторичното устройство е диференциален манометър, който е свързан
посредсвом импулсни тръби с първичното устройсво.
Количеството природен газ се изчислява по следната формула
(4.15)

Qh = C 4 h wp f ,

където Oh е количеството на газа при базови условия;
С —константа на блендата;
hw- диференциалното налягане при базова температура;
Pf - абсолютното статично налягане.
Константата С' отчита редица фактори: вид на газа, съотношение между
диаметрите на диафрагмата и тръбата, температурата и др.
С може да се определи от следния израз
(4 16)

С ' = (Fb) (Fr) (>0 (Fpb) (Ffb) (Ftl) (Fg) (Z) (Fm) (F,) (Fa)

където Fb е коефициент на блендата;
Fr - числото но Рейнолдс;
Y - коефициент на разширение;
Y, - статичното базово налягане преди блендата;
Y2 - статичното базово налягане след блендата;
Ym - средната стойност на статичното базово налягане;
Fpb - коефициент на базовото налягане;
Ftb - коефициент на базовата температура;
Frf - коефициент на температурата на газа;
Fg - специфичен гравитационен коефициент;
Z - коефициент на свиваемост;
F ^ - коефициент на манометъра;
Ff - коефициент на месторазположение на разходомера;
Fa - коефициент на температурно разширение на блендата.
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Определянето на някои коефициенти е твърде сложно. В действителност
редица от тях могат да се установят само експериментално.

4.7.7. Избор на разходомер
За правилен избор на разходомер е необходимо да са известни следните:
- максималния часов разход на газ;
- продължителност на върховото потребление;
- минималния часов разход;
- необходимото и налично налягане в точката на измерване;
- допустимо изменение на налягането.

Грешки при измерването
Често измерването на разхода на газ служи само като база за контрол.
Общо правило е, че по-точното измерване обезпечава по-точен контрол. В
много случаи обаче, контролът може да бъде задоволителен, ако грешките ос
тават постоянни.
Съществуват постоянни и променливи грешки:

Постоянни грешки
1 Неточна информация за диаметъра на блендата;
2. Повърхност на блендата (вдлъбната или изпъкнала);
3. Острота на ръбовете на блендата;
4. Дебелина на ръбовете на блендата;
5. Ексцентричност на отвора на блендата по отношение на тръбата;
6 . Неточна информация за диаметъра на тръбата;
7 По-голям жлеб между тръбата и блендата;
8 . По-голяма грапавина на тръбата.

Променливи грешки
1 Неравномерен поток на газа, предизвикан от недостатъчна дължина
на измерителната тръба или променлив диаметър;
2. Неправилно разположение на импулсните тръби;
3. Прогресивно наслояване на твърди частици (седименти) в участъка
преди блендата;
4. Пулсиращ поток;
5. Неправилна работа със спирателните устройства;
6 . Натрупване на течност в дъното на хоризонталната част;
7 Течност в импулсните тръби или тялото на разходомера;
8
Промяна на условията от тези, използвани при изчисляване на конс
тантата на блендата;
9. Неточно нулиране на разходомера;
10. Неравномерна характеристика на калибриране на разходомера;
11. Корозия или отлагания в разходомера;
12. Емулгиране на живак с течности;
13. Замърсяване на живака;
14. Изтичане на газ около блендата;
15. Ненивелиран разходомер(живачен тип) и др.
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4.7.8. Измерване на масовия разход на газ
Диференциалните разходомери могат да се използват за измерване на
газ на база на неговата маса. Преминалата маса за единица време през блен
дата може да се определи от следното уравнение:
(4.17)

W= 1,0618 Fb Fr Y 'fh ^ y

където We масов разход на газ;
Fb - коефициент на блендата;
Fr - числото но Рейнолдс;
Y - коефициент на разширение;
hr - диференциалното налягане;
у - специфично тегло на газа;

4.7.9. Изисквания към монтажа на разходомерите
Разходомерите трябва да отговарят на изискванията на БДС 10806,10807
и 10809.
В зависимост от възприетата схема, разходомери се предвиждат на
сградното газопровдно отклонение и на отклоненията за отделните жилища.
Допуска се разходомерите да се разполагат в сухи подземни помещения на
сградите, измазани с негорима мазилка с обем не по-малък от 3 т 3 и осигуре
на естествена вентилация. Най- близкият газов уред се монтира на разстояние
най-малко 1 m от от разходомера. Допуска се това разстояние да се намали
до 0.5 т , когато разходомерът е защитен с негорима преграда с граница на пожароустойчивост 1h. Когато разходомерите се предвиждат на външна стена,
стълбище или помещение за общо ползване, същите се монтират в негорима
ниша (размери: дълбочина 300 mm и ширина - 700 mm), кабина или шкаф със
заключващи се врати и естествена вентилация, като не се допуска преминава
не през тях на други газопроводи ил други тръби. Вентилацията може да се
осигури чрез процеп с ширина 5 mm под вратичката или вентилационна тръба
с минимално сечение 1 0 0 cm2, насочена към добре вентилирано помещение
или навън Когато газът е по-тежък от въздуха, вентилационната тръба не бива
да се насочва към подземно помещение, дори когато то се вентилира добре.
Не се допуска разполагане на разходомери в жилищни помещения, са
нитарни възли, гаражи и помещения, в които се предвиждат електрически съо
ръжения с номинално напрежение над 400 V, както и в помещения с категория
на пожарна опастност А и Б.
Групов монтаж на разходомери с общ номинален дебит до 60 m3/h се
допуска когато помещението е с общо предназначение, а разходомерите са
разположени в заключващи се шкафове. Пред разходомера задължително се
предвижда спирателна арматура.
Допуска се при обществени консуматори с газомери за дебит над 6 m3/h
с разрешение на експлоатационното предприятие да се предвиди обходна
(байпасна) връзка със спирателна арматура
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Глава 5.

Определяне на оразмерителните разходи на газ,
хидравлично оразмеряване на газопроводи,
основни уравнения и зависимости

5.1.
М етодики и формули за определяне на оразмерителните
разходи на газ в селищните разпределителни м р еж и , максимален
коефициент на часова и денонощна неравномерност
Към селищните газоснабдителни системи липсват изрвнителни (регули
ращи) обеми, устроени в непосредствена близост до потребителите, а акуму
лиращата способност на разпределителните им мрежи е твърде малка. За вся
ка степен на налягане тя съставлява (3 - 4%) от максимално часовата им
пропускна способност. Вследствие на това има наличие на твърда връзка
между подаването на газ в селището и разхода от неговите потребители. В та
къв случай за да функционира нормално (надеждно) системата, ежечасовият
приток на газ към нея трябва строго да съответства на потреблението. Ако то е
по-малко от притока, мрежите не могат да акумулират излишния газ, ако е поголямо, налягането в тях започва да пада и се получават смущения в нормалното газоснабдяване.
Основно следствие на тази твърда връзка в селищната газоразпределителна система се явява факта, че пропускната способност на газопроводните
мрежи и останалите елементи на системата трябва да съответства на върхови
те максимално часови разходи на газ. Тъй като газоснабдителната система е с
голяма материалоемкост, т.е. с голямо капиталовложение, максималните часо
ви (оразмерителните) разходи на газ следва да бъдат точно обосновани и над
лежно определени. Подобна трактовка на оразмерителните разходи на вода
съществува и в селищните водопроводни мрежи.
Максималните часови разходи на газ за селищните газопроводи от
всички налягания и предназначения се определят в съответствие с годишните
разходи и коефициентите на неравномерност по формулата
(5 1)

°max

h = К тях h

gfgg = т

където Qnax^e максимален часов оразмерителен разход на газ, m3/h
Qr - годишно потребление на газ, т 3 /год;
^тах h ~ максимален коефициент на часова неравномерност за година;
т-

8760
г

„
брои на часовете на ползване на максимума.

^max h

От формула (5.1) следва и дефиниция на понятието брой на часовете на
ползване на максимума: ако потреблението на газ през годината е равномер
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но и равно на максималния часов разход, то целият годишен разход би се кон
сумирал за m часа, което съответства на броя на часовете за ползване на
максимума. Реципрочната стойност на m се отбелязва с Кт = ^ и се нарича
коефициент на часовия максимум.
От селищните разпределителни мрежи газът постъпва към различни ка
тегории потребители: жилищни райони, квартали и сгради, промишлени, кому
нално-битови и други потребители. Те, всичките имат собствени режими на га
зопотребление в годишен, сезонен, месечен, седмичен и денонощен аспект,
изразени чрез съответни графици. Очевидно е, че максималният часов разход
на газ, постъпващ към различните групи потребители, но характеризиращи се
с еднакви годишни разходи, ще зависи от състава на групата. Колкото по-го
лям дял в фупата е частта на потребителите с равномерен или почти равноме
рен график, толкова по-равномерен ще бъде сумарният график, толкова по-ма
лък ще бъде

h , съответно и максималният часов разход на газ. Може оба

че да се подбере и такава група в която всички потребители да се характери
зират с доста неравномерен график на потребление, независимо от сравни
телно неголемия максимален часов разход на цялата група. Подобно положе
ние може да се получи, ако режимите на потребление на различните потреби
тели съществено се различават и върховете им не съвпадат по време. Различ
ните по времепоявяване върхове именно довеждат до това, щото максимал
ният разход на групата потребители е винаги по-малък от сумата на максиму
мите на отделните потребители, влизащи в групата. Казано с другн думи нас
лагването на графиците на отделните потребители уплътнява (изравнява)
сумарния график, неравномерността му се притъпява като се намаляват и кое
фициентите на неравномерност. Колкото по-големи са разнообразието и броят
на потребителите, толкова по-плътен (по изравнен) е сумарният график и тол
кова по-малък

h

Изключително голямо влияние върху изравняването на графика на газо
потребление оказва броят на потребителите. С увеличаването му коефициента
на неравномерност монотонно намалява. Тази закономерност е обусловена от
факта, че колкото по-голям е броят на наслагваните графици, толкова е помалка вероятността на съвпадане на техните режими и толкова по ярко се отк
роява разновременното появяване на върховите натоварвания. От тук следва
и изводът, че колкото по-голям е броят на потребителите в групата, толкова поважно значение придобива факторът "случайност' 1 във формирането на сумар
ния график. Ако графиците на някои потребители (напр. производствени пред
приятия) може с известна приближеност да се разглеждат като определени
характеристики, произтичащи от технологичните процеси, то за сумарните гра
фици подобен детерминистичен подход е неприложим.
Анализ на режимите на газопотребление може да се извършва само от
стохастическо-вероятностни позиции. Действително режимът на потребление
на газ по своята природа е случаен. Дори и при наличие в групата потребите
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ли на промишлени консуматори с точно изявени технологични процеси и съот
ветстващи им ритмични разходи на газ, случайността не може да бъде проме
нена.
Това е свързано първо с факта, че потребители с постоянни годишни ре
жими на газопотребление няма, тъй като непрекъснато се променят производ
ствените технологии, променя се количеството и режимът на консумираната
енергия. Освен това всички потребители винаги имат съпътстващи общото га
зопотребление разходи, зависещи в голяма степен от чисто случайни фактори:
за отопление и вентилация на сгради, за топловодоснабдяване, за други бито
ви нужди и т н.
Второ, във всички групи потребители винаги има такива, чийто режим в
значителна степен се определя от фактори със случаен характер. Режимът на
газопотребление на дадена парокотелна например е типичен пример на сто
хастичен процес. Обемът на ежедневно консумирания газ от парокотелната се
колебае в съответствие с изменение на външните температури, метеорологич
но явление със ясно изразен случаен характер. А потреблението на газа в
рамките на едно денонощие най-често е равномерно.
На трето място има потребители при които и денонощния график в зна
чителна степен се влияе от случайности. Към тях попадат хората, изразходва
щи газ за приготвяне на храна и топла вода. Дори ритъмът на живота в дадено
семейство да е доста редовен, голям брой случайни фактори в него довеждат
до стохастичен характер на денонощния график. По такъв начин за определе
ната група потребители на газ главно случайните фактори диктуват режима на
газопотребление.
Ако факторът случайност оказва съществено влияние на режимите на
много отделни потребители, за групата потребители той има решаващо значе
ние. По този начин общата закономерност на уплътняване на графика с увели
чаване броя на потребителите показва*стохастическото (вероятностното) си
естество. Влиянието на фактора случайност за газоснабдяването се усилва
още повече и от неопределеността на изходната информация,служеща за ос
нова при проектирането на системата, както и от неизбежните изменения в
процеса на нейното строителство и експлоатация (реконструкция и модерни
зация).
Случайният характер на режима на газопотребление налага необходи
мостта както графикът му, така и оразмерителните разходи да се анализират
от вероятностни позиции. Това означава, че годишните и денонощните графи
ци, посочени по-горе, не са точно определени, а са получени като усреднение
от изучените режими на потребление, поради което нямат пълна степен на
достоверност. Колкото по-голям е броят на изучаваните и осреднявани графи
ци, толкова по-точни ще бъдат резултатите.
Подходът за оценка на точността на стойностите на коефициентите на
неравномерност на потреблението също трябва да изхожда от вероятностни
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позиции. Всяка негова числена стойност е някаква осреднена величина. Кол
кото е по-голяма достоверната вероятност при получаване на оразмерителна
та стойност на коефициента на неравномерност, толкова по-голямо значение
ще има същият. При оразмеряването на газопроводните мрежи достоверната
вероятност представлява известна степен на увереност, че фактическата стой
ност на коефициента няма да надвиши проектната (оразмерителната) му стой
ност.
Вероятностният характер на режима на газопотребление се проявява и
чрез зависимостта на броя на часовете на ползване на максимума от броя на
селищното население, показани в табл. 5.1.

Таблица 5.1
Брой на населението обхванато от газоснабдяване,
хиляди жители

Пока
затели

I

1

Брои на
часовете j
на
|
показ1800 I 2000

2050 : 2100

10

20

30

40
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300

2200

2300

2400

2500

2600

2800

3000 | 3300 I 3500

i ване на I
•
I
максимума
i т h/год ,

500

I

750 1>1000

3700

_1 .

Броят на часовете на ползване на максимума за някои видове сгради за
обществено обслужване е показан в табл. 5.2.

Таблица 5.2
j

Сгради

ПГ,
h/год

Забележка

:

Обществени бани

1600+2300

;!

Перални

С отчитане на разход за
отопление и вентилация

2300+3000

»

За обществено хранене

1

1800+2200

Без отчитане на този разход

Броят на часовете на ползване на максимума в индустриално-производствени предприятия зависи от вида на производството, технологичния процес,
съотношението между отоплително-вентилационното и технологичното нато
варване (при подаване на топлина от заводската парокотелна за производствено-технологични нужди и отопление на цеховете) и от броя на работните
смени. Този брой може да се приеме ориентировъчно:
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- за предприятия с непрекъснат технологичен процес и трисменна рабо
та т = 6000 н- 7000 h/r;
- за по-малки предприятия на едносменна работа 3000 ■*- 4000 h /r
- за предприятия на двусменна работа 4500 - 5000 h/r.
Броят на часовете на ползване на максимума за отоплителни парокотел
ни се определя по формулата

(а д

^

^

— {е

*ос

юо

където влизащите във формулата фактори са както във формула (4.6).
Броят на часовете на ползване на максимума т е пряко свързан с мак
сималния коефициент на часова неравномерност за година [формула (5.4)]. За
много потребители

h е удобно да се определи въз основа на сезонната,

денонощната и часовата неравномерност, всяка от които се оценява със свои
собствени коефициенти на неравномерност. Връзката между нея и

h мо

же да се намери по следния начин:
- отчитайки сезонната (месечната) неравномерност, средноденонощния
разход на газ за година може да се получи от израза
(5.3)

ОсГр.д=зб5

където Ог е годишното потребление на газ. Средноденонощният разход за
месеца с максимално потребление О с ^ се определя чрез максималния
коефициент на месечна неравномерност за годината Q ^ m

(5.4)

Оср д = ^rnax т 0 :р .д - ^тах т

3 5 5

п 0

формулата

’

- отчитайки денонощната неравномерност за месеца, съответният мак
симален денонощен разход през месеца с максимален такъв,

може да

се определи чрез максималния коефициент на денонощна неравномерност за
месец /<тах d от израза
( 4 4\

П г
_ n ,max —I Sm
n im a x_ ism
^ m a x d — w max d — 'Y nax d (-»ср.д — 'V nax d

Q

'Vnax m 3 5 5 “ ''m a x d ~ 3 ^

тъй като максималният денонощен разход за месеца с максимално пот
ребление е фактически максималния денонощен разход за годината. Това е
достоверно, ако месецът с максимално газопотребление са характеризира и с
максимална денонощна неравномерност. Ако тя е през друг месец (не с мак
симално потребление), то денонощието с максимален разход може да не по
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пада в месеца с максимално потребление. От което следва, че израз (5.5) е ве
рен при съвпадане на върховете на сезонната (месечната) и денонощната не
равномерност;
- отлитайки часовата неравномерност вътре в денонощието, средночасовият разход в денонощието с максимално потребление Qc™a* dr може да се
'
получи от израза

Q*
dr =

Максималният часов разход в денонощието

с максимално потребление се получава чрез максималния коефициент на ча
сова неравномерност за денонощие К^ахл
1Cел
p.oj

п 0

формулата

Пг
_ r\maxdt _ r\ maxdг ,^д
__ ^ d
^т
i^r
u maxh~ u maxh ~ Чер h
лmaxh~ n maxh ■лmaxd■r 'maxm-

2 4

3 5 5

тъй като максимално часовият разход на газ в денонощието с максимално
потребление е фактически максималният часов разход на газ за година Това
е вярно, ако денонощието с максимално потребление се характеризира и с
максимално часовата неравномерност, т.е. ако върховете на часовата и
денонощната неравномерност съвпадат. Получават се окончателно формули
(5.7)

®maxh~ ^ maxh■^ maxd■^тахт 0760 = ^maxh 0760

(5.8)

Kmaxti= Kmaxh- ^maxd ^maxm-

За коефициента на денонощна неравномерност за година може да се
напише
(5.9)

Kmaxci = Ктахс/. Ктахт.

Формула (5.6) означава, че върховете на газопотребление по месеците в
годината, дните на месеца и часовете в денонощието съвпадат Такова (изкус
твено) наслагване на всички върхове води до преоразмеряване (резерв) в
пропусната способност на газопроводите.
Често пъти

се заменя K ^ d (за седмица), тъй като той се получава

по-лесно по експериментален път. Този метод обаче не е точен, тъй като не от
чита денонощната неравномерност в календарен аспект. Действително дено
нощието с максимален разход може да се получи в предпразнични дни, но i\b
дни с най-ниска температура на външния въздух, независимо от календарните
дни през седмицата.
ф

5.2.
Методи и формули за определяне разхода на газ в м р е
жите на ж илищ ни квартали, микрорайони, райони и ком плекси
Режимът на газопотребление в отделни жилища (апартаменти), жилищ
ни, обществени и производствени сгради, квартали, микрорайони, раиони и
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комплекси е характерен пример на случаен процес. Газовите прибори за бито
ви нужди се включват в случайни моменти от време и работят периодически с
различна продължителност. Обработката на експерименталния материал по
методите на математическата статистика показва, че разпределението на по
казателите на режима се подчинява на нормален (линеен) закон. С увеличава
не броя на жилищата (сградите) захранвани от газопроводите, графикът на на
товарването се уплътнява (притъпява) и става по-равномерен. Това води до
намаляване на коефициента на неравномерност.
Анализът на режимите на газопотребление в жилищата показва още, че
максималните коефициенти на часова неравномерност в значителна степен
зависят от гъстотата на живеещите в тях, като намаляват с увеличаването и
На фиг 5.1 е показана зависимостта на K^iaxh от броя на живущите в жилището
(апартамента).
От нея става ясно, че при определяне на оразмерителните разходи на
газ трябва да се отчита газооборудването, гъстотата на населеност и броят на
жилищата, присъединени към газопроводите.
За определяне на максималните часови разходи се използват два мето
да. Първият метод е чрез коефициента на едновременно действие на газовите
прибори във върховото потребление Ке Вторият sup чрез максималните кое
фициенти на неравномерност, представляващи съотношение на максимално

Б р о й

ж

и в у щ

и

в

ж и л и щ

е т

о

фиг. 5.1.
1-жилища, оборудвани само с газови печки;
2-жилищ а, оборудвани с газови печки и водонагреватели за вани
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часовият разход на газ към средночасовият за година. Тези коефиициенти са
свързани помежду си и при наличие на необходимите данни за единия може
да се определи другият.
По първия метод оразмерителният разход на газ се получава
i- п

(5.10)

0 0р = ^

Ке Оном N j,

/= 1
където Ке е коефициент на едновременно действие на еднотиповите прибори
п

или фупа еднотипни прибори, взет за общия брой прибори ^

Л/, ( за жилищни

1

сгради това е общият броя на апартаментите или жилищата);
л - брой на еднотипните групи прибори;
Оном - номинален разход на газ от един или групата прибори;
Nj —брой на еднотипните или групите еднотипни прибори.
По този метод номиналният разход на газ от приборите или групите при
бори се умножава с коефициента Ке (или процента Ре) на едновременно дейст
вие, чиято стойност е винаги по-малка от единица или от 100%. Той отчита ве
роятността от едновременното действие на определения брой газови прибори
и зависи от общия брой и вида на монтираните прибори.
По втория метод оразмерителният разход се определя по

(5.11)

1=п
О
Qop = l K L * / > 8760 N<■
/= 1

където K'maxh е както във формули (5.1), (5.7) и (5.8) и зависи от общия брой
П
апартаменти (жилища) £ А/(, гъстотата на живущите в тях и за какви нужди се
1

използва газа;
Ог - годишния разход на газ от живущите в жилищата;
А/, - броя на апартаментите (жилищата) от /-тия тип -

едностайни,

двустайни и т.н.,
п —броя на типовете им.
Главният недостатък на метода чрез коефициента (процента) на едновременност е в това, че не отчита броя на живущите, ползващи единица газов
прибор. В съвременните условия на битово обслужване на населението видът
и мощностите на монтираните газови прибори по правило превъзхождат фак
тическите нужди на хората в жилището. Във връзка с по-нататъшното развитие
на сферата, обслужваща битовите нужди, излишните мощности в жилищата ще
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нарастват. Това несъответствие води до съществени грешки при определяне
на оразмерителните разходи на газ по първата методика, а от тук и до прераз
ход на тръбен материал.
Както за определянето на Ке , така и за /СахЛ трябва да се знаят експе
рименталните стойности на максималните часови разходи на газ - Omaxh Ако
те са били определени за изучаваните обекти, както и изчислени стойностите
на коефициентите Ке и K rmaxh за известни номинални и годишни разходи на газ,
то в случай на прилагането им за аналогични обекти двата метода ще дадат
еднакви резултати. Ако тези стойности се използват обаче за жилища със съ
щото оборудване, но с друга (различна) гъстота на обитатели, проектните
(оразмерителните) разходи не се изменят. Независимо от това фактическите
максимални разходи ще бъдат по-малки от проектните при по-малка гъстота и
по-големи при по-голяма гъстота на обитателите. Действително при обзавеж
дането на едно дву, три, четири и петстайни апартаменти с газови (четирикотлонни) печки (които са най-често купувани), диаметрите на газопровода, опре
делени по стойностите на Ке , във всички случаи ще бъдат еднакви, без да се
гледа на това, че максималните часови разходи във всички жилища ще се раз
личават съществено.
Методиката за определянето на оразмерителните разходи чрез коефи
циента на неравномерност, разработено в МИСУ [20], се базира на графика на
газопотребление в жилищата, като се държи сметка за гъстотата на обитатели
те им и не е свързана непосредствено с номиналния разход на газ от прибори
те. Тя се базира не на газооборудването на жилищата, а на предназначението
на използването на газа (за приготвяне на храна и гореща вода), броя на оби
тателите им, ползващи газ за тази цел, броя на жилищата и годишните норми
на газопотребление. Тези фактори достатъчно пълно определят режима на га
зопотребление. Разходът на газ за местни (квартални) парокотелни инстала
ции във върховото потребление се определя по отоплителното натоварване с
отчитане режима на работа на отоплителните прибори. Между впрочем видът
на газопотреблението е неопределим (скрит) и не участва в методиката за оп
ределяне на оразмерителните разходи. Изчисленията по нея се базират на
фактическото (нормативното) газопотребление. Действително, ако в една гар
сониера се използва дву, три, четирикотлонна печка, то максимално часовите
разходи няма да зависят от номиналното натоварване на плочите (котлони
те),тъй като гарсониерата е малко населена и всяка от посочените газови печ
ки задоволява потребностите на живущите в нея. Разходите, ще зависят от
броя на обитателите (един или двама), като с увеличение на числеността им.
графикът на потреблението ще се уплътни (изравни) и коефициентите на не
равномерност ще намалеят.
Проектната (изчислителната) гъстота на обитателите на жилищата се
установява в зависимост от площта им и предполагаемите норми на заселва
не, данни за което са дадени в табл. 4.3. Годишните норми са дадени по видове
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газопотребление с отчитане на степента на благоустроеност на жилищата (на
личие или липса на централизирано топловодоснабдяване) в табл. 4.1
Методът на определяне на оразмерителните разходи чрез коефициенти
те на едновременно действие е най-добре да се използва за изчисляване р аз
ходите на газ за газопроводи, обслужващи производствени предприятия и
комунално-битови заведения, тъй като инсталираната мощност на газоползващите агрегати в тях съответства на технологическите процеси и необходимите
резерви в това отношение са лимитирани.
Като база за съставяне на таблици с коефициентите на неравномерност
служат експерименталните изследвания на режимите на газопотребление в
жилищата. В резултат на изучаването им в различни обекти са установени
максимални часовите и годишните разходи на газ. По техни данни са били из
числени K fmaxh и Kg, на основата на които са съставени таблиците. Това се
оказва възможно в резултат на прилагане на методите на теорията на вероят
ностите.
Както беше посочено, коефициентът на едновременност Ке може да се
даде въз основа на експериментално изследване на газовите прибори в апар
таментите при две положения: включени и изключени. Броят на проведените
опити означаваме с п (по един опит във всеки апартамент), а броят на послед
ните с т Ако всички газови прибори във всички апартаменти са включени във
върховете на газопотребление, то коефициента на едновременност Ке

™

Подобна дефиниция обаче не е точна, тъй като не всички прибори са включени
на пълна мощност Освен това методът на едновременност предполага вклю
чените прибори да работят с номинална мощност, поради което получените
опитни данни да се съпоставят. Така например, ако по опитни данни във вър
ховото натоварване оразмерителният разход е От , а номиналният - Оном то
еквивалентният брой на апартаментите, включени във върховото натоварване
0 >
ще бъде т - ~ - Цном
Това е един редуциран (еквивалентен) брой на жилищата, получен в ре
зултат на проведените п опита, въпреки, че действителният брой жилища ще е
по-голям от т. Такова редуциране не съответства напълно на вероятностния
характер на процеса, но позволява да се използва теоремата на Бернули, за

повтаряне на оразмерителните опити. Според нея вероятността Р™ за появя
ване на т събития А от п опити се определя с формулата

Рm(1 р)n_m

-

Р™ = Сп
т

— - Рт (1 - р) н~т

П1. ( Л - Л7)!

където Р е вероятността от поява на събитието А в един опит;
с

- число, съчетано от п и т.
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Под събитие А се разбира включване на газовите прибори в наблюдава
ните жилища на номинално натоварване във върховите часове. Поради сто
хастичния характер на режим на газопотребление, числените стойности на Ке
ще се получат с някаква достоверна вероятност Рд. Такъв подход позволява да
се потвърди, че при тази вероятност Рд. фактическите стойности на Ке няма да
превишат оразмерителните му стойности.
Считайки, че за всички апартаменти вероятността за включване на тех
ните газови прибори във върховото потребление е еднаква, и че броят на наб
людаваните жилища п е равен на броя на опитите, и ползвайки теоремата на
Бернули, може да се напише уравнението
(512)

Р° + Р п +Рп +

+С

+ с„2 р 2 ( 1 - р Г 2 +

= С° р 0

(1

- р) " + С ’ р

(1

- рЛ

1

+

+ С р т (1 - р Л т = рд ,

където р е вероятността за включване на газооборудването на едно жилище
във върховите потребления;
Рд - приета стойност на доверителната вероятност, т.е. надежността на
определяне на крефициента на едновременност, който в разглежданите
случаи се определя от съотношението Ке = ™
В уравнение (5.12) се сумират вероятностите за включване на 0,1, 2 и m
жилища във върховите часове до получаване на приетата в изчисленията
стойност на достоверната вероятност. Ако при цяло число (т) уравнения не се
получава удовлетворителен резултат, то Ке се определя чрез интерполация.
Колкото е по-голяма стойността на достоверната вероятност (надежд
ността), толкова по-големи ще са коефициентите на едновременност и оразме
рителните разходи на газ, следователно и диаметрите на газопроводите. Отчи
тайки големите инвестиции за газопроводните мрежи, оразмерителната стой
ност на достоверната вероятност трябва да бъде добре обусловена.
Беше прието, че вероятността на включване на газооборудването в едно
жилище във върховото газопотребление е приета еднаква за всички жилища и
броят на наблюдаваните е равен на броя на повтаряемите олити. При тази
предпоставка по граничната теорема на Бернули може да се докаже, че при
неограниченото нарастване на броя на жилищата с практическа достоверност
се счита, че честотата на включване на газооборудването във върховите часо
ве достатъчно малко се отличава от вероятността на включването му в отдел
ния опит - р. Тази честота представлява стойността на коефициента на еднов
ременност, получен по експериментален път - р = Ке .
П—
Ако наблюдаваната сграда има повече апартаменти, то експериментал
ната стойност на коефициента ще е близко до вероятността на включване на
газовите прибори на един апартамент във върховите часове. Формулата на
Бернули поЛ олява чрез този коефициент да се определя вероятността р.
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При съставянето на таблиците най-напред чрез опитните данни са били
определени коефициентите на едновременност, след което по формулата са
изчислявани и вероятностите р. От получените стойности на р за различна гъс
тота на обитателите в жилищата са изчислявани стойностите на Ке за различно п при доверителна вероятност Рд = 0,98 , и по-нататък К Jmaxh.

Таблица 5.3
*
Брой на
апартам.
(жилищата)

K'waxh за жилища само c газови печки при гъстота на обитатели

до 2 вкл.

3

4

5

6 и повече

1
2

37,144

30,834

24,255

21,556

18,407

21,915

18,349

14,145

12,423

11,613

3

17,820

14,738

12,222

11,250

10,339

4

16,430

13,364

11,487

10,636

9,618

5

15,345

12,388

10,953

10,102

9,172

6

14,845

11,923

10,508

9,770

8,875

14,200

11,328

10,005

9,388

8,556

е

13,625

11,005

9,800

9,056

8,150

9
10

13,220

10,641

9,545

8,750

8,004

12,915

10,382

9,257

8,444

7,813

15

11,695

9,533

8,385

7,781

7,112

20

11,035

9,014

7,863

7,270

6,667

30

10,150

8,265

7,075

6,556

6,093

40

9,380

7,681

6,559

6,071

5,69(5

j

50

8,945

7,327

6,319

5,842

5,435

j

60

8,535

6,993

5,995

5,587

5,223

I

70

8,110

6,636

5,761

5,382

5,053

I

80

7,830

6,419

5,599

5,255

4,947

7,615

6,228

5,452

5,127

4,841

10°

7,455

6,094

5,351

5,025

4,756

400

6,000

4,908

4,398

4,158

3,970

!

7
!

j

i fl

,

1

Оразмерителните стойности на максималните коефициенти на часовата
неравномерност за година са дадени в таблици 5.3 и 5.4. Първата се отнася за
жилища само с газови печки, т.е. газът се използва за приготвяне на храна, а
втората - с газови печки и водонагреватели, т.е. газът се използва за пригот
вяне на храна и гореща вода. Коефициентите са диференцирани за различен
брой апартаменти (жилища) при различна гъстота на обитателите.
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Таблица 6.4
Брой на
апартам.
(жилищата)

1

|

I“

Kmart за жилища с газови печки и водонагреватели
при гъстота на обитатели

1
j
и повече

j

до 2 вкл.

3

4

5

59,934

39,978

29,989

23,982

19,983

[
|

6

2

32,629

23,809

18,460

15,473

13,195

3

22.38В

16,932

13,995

12,483

11,224

j

4

19,870

14,900

12,879

11,729

10,266

]

5

18,549

14,310

11,981

10,644

9,713

:

6

17,708

13,586

11,538

10,181

9,389

7

17,025

12,812

10,852

9,635

9,170

j
(
)

8

16,308

12,249

10,510

9,295

8,760

|

10,231

8,988

8,486

j

L

9

15,511

10

15,282

11,608

10,051

8,870

8,349

f
1

15

13,726

10,458

9,126

8,114

7,336

|

20

13,191

10,030

8,707

7,720

6,926

[

30

11,903

9,470

8,062

7,063

6,378

]

40

11,220

8,907

7,503

6,636

6,050

50

10,572

8,346

7,080

6,242

5,784

60

10,113

7,918

6,761

6,012

5,584

9,694

7,570

6,340

5,749

5,393

80

9,429

7,114

6,079

5,552

5,228

90

8.В96

6,820

5,899

5,420

5,092

100

8.553"

6,606

5,757

5,289

5,009

400

6,462

5,134

4,574

4,270

4,106

70

“

11,981

*

»
I
-4

Максимално часовите разходи се изчисляват по формула (5.11), за го
дишните норми се ползва табл. 4.1, а гъЬтотата на населеност на жилищата се
дава в нормативи (табл. 4.3).
При използване на втората методика (с коефициента на едновремен
ност) за определяне на оразмерителните разходи, трябва да се подходи много
щателно по оценката на съответствие на инсталираните мощности на газогоривните прибори с гъстотата на обитателите, за да не се получават големи
грешки. В табл. 5.5 са дадени оразмерителните стойности на коефициента на
едновременност, регламентирани от нормативите.
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Таблица 5.5
Брой
апарта
менти
(жилища)

Газови прибори: печки, водонагреватели - К?тахп
с
четири
котлона

с
два
котлона

с четири
котлона и
скоростен
нагревател

с два котлона
и скоростен
нагревател

с четири
котлона и
обемен
нагревател

с два котлона
и обемен
нагревател

1

1

1

0,72

0,75

1

1

2

0,65

0,84

0,46

0,48

0,59

0,71

з
4

0,45

0,73

0,35

0,37

0,42

0,55

0,35

0,59

0,31

0,325

034

0,44

5

0,29

0,48

0,28

0,29

0,287

Ц38

6

0,28

0,41

0,26

0,27

0,274

0,34

7

0,27

0,36

0,25

0,26

0,263

0,30

8

0,265

0,32

0,24

0,25

0,257

0,28

9

0,258

0,289

0,23

0,24

0,249

0,26

10

0,254

0,263

0,22

0,23

0,234

0,25

11

0,25

0,258

0,21

0,22

0,237

0,245

12

0,245

0,254

0,207

0,215

0,232

0,24

13

0,243

0,249

0,20

0,21

0,229

0,236

14

0,241

0,245

0,195

0,205

0,226

0,231

15

0,24

0,242

0,19

0,20

0,223

0,228

20

0,235

0,23

0,181

0,19

0,217

0,222

25

0,233

0,221

0,178

0,185

0,215

0,219

30

0,231

0,21 F.

0,176

0,184

0,213

0,216

35

0,229

0,215

0,174

0,183

0,211

0,213

40

0,227

0,213 -

0,172

0,18

0,209

0,211

45

0,225

0,212

0,171

0,179

0,206

0,208

50

0,223

0,211

0,170

0,178

0,205

0,205

60

0,22

0,207

0,166

0,175

0,202

0,202

70

0,217

0,205

0,164

0,174

0,199

0.199

80

0,214

0,204

0,163

0,172

0,197

0,198

90

|

0,212

0,203

0,161

0,171

0,195

0,196

100

0,21

0,202

0,16

0,17

0,193

0,196

400

0,18

0,17

0,13

0,14

0,15

0,152

Забележки:
1. При монтирани в кухнята повече от един еднотипен газов прибор, К е
се приема както за няколко жилища с аналогични прибори.
2. При монтирани в жилището готварски и отоплителни газови печки, К е
се приема както за жилища с пддобна готварска печка и обемен водонагре
вател.
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5.3. Хидравлично оразмеряване на газопроводи

5.3.1.
Определяне загубите на налягане в газопроводите, основни
уравнения за оразмеряване на газопроводи с различни налягания
При изследване движението на газа в тръбопроводите следва да се от
чита изменението на плътността му. Това е необходимо тъй като налягането по
дължина на тръбопровода намалява и съответно намалява плътността на газа.
Само газопроводи с ниско налягане може да се оразмеряват като се счита, че
в тях се движи несвиваем флуид.
В най-общият случай движението на газа в газопроводите е нестационарно. Нестационарността се обуславя, както от променливия режим на рабо
та на газодобивния отрасъл (изменя се броят на работещите газови кладенци
и се регулира интензивността на газочерпенето от тях) и на компресорните
станции (периодично се включват и изключват различен брой компресорни аг
регати в зависимост от схемата на съвместната им работа), така и от промен
ливия режим на газопотребление, определящо се от броя и степента на нато
варване на отделните потребители в даден момент. Посочените фактори до
веждат до променлив по време хидравличен режим (променливо налягане) в
газопровода и до изменение количеството на газа, намиращо се в него. Пос
ледното се определя от акумулиращата способност на газопровода, позволя
ваща да се покрива неравномерността в денонощния график на газопотребле
ние. Акумулиращата мощност притъпява неравномерността и обуславя закъснение в предаването на изме
нението на режима от единия
край

на

газопровода

до

другия. Така напр. изменение
то на режима на потребление

р

се отразява на закъснението
на режима на налягане на га
за в началото на газопровода
На свой ред промяната на ре
жима на газодобива или газотРк

ранспортирането се отразява
на закъснението на ре*кима
на налягането при газопотре-

о

/

бителите. Независимо от това.
при проектирането на газоп
роводите в повечето случаи
може да не се държи сметка

фиг. 5.2
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за нестационарността в дви-

жението на газа, като диаметрите им се оразмеряват за постоянен разход (ко
личество) за определено време (час, денонощие).
За по-голямата част задачи от оразмеряването на газопроводи, движе
нието на газа може да се счита за изотермично, а температурата му равна на
температурата на почвата в която е положен газопроводът. С вземане пред
вид на посочените обстоятелства, параметрите, определящи газовия поток са
следните: абсолютно налягане Р (манометрично р), плътност р и скорост w. По
такъв начин за определяне на р, р и w e необходима система от три уравнения
Първото уравнение, определящо загубите на налягането за преодолява
не на хидравличните съпротивления от триене по дължина на елементарен
участък от газопровода с дължина dx и диаметър d (фиг. 5.2.) е това на Д арси
/г

(5.13)

^
, dx w 2
dp = - \ ~ d p - g - ,

където X е коефициент на хидравлично съпротивление от триене по дължина;
d - вътрешен диаметър на газопровода, m.
Тъй като плътността на газа р в уравнение (5.13) е променлива величина,
затова и скоростта на движение на газа при постоянен диаметър на тръбния
участък ще бъде също променлива. Изменението на плътността з зависимост от
налягането се дава от уравнението за състоянието на газа
(5.14)

p-pR T

В качеството на трето уравнение се използва това за непрекъснатостта
(контюинитета)
(5.15)

M = p w F = poiv0 F = PoQ ).

където М е масовият разход;
О0 - обемния разход, приведен към нормални условия.
От уравнение (5.15) получаваме p w =

P qQ q

Повдигайки двете части на

равенствата на квадрат, замествайки F с площта на сечението и разделяйки р,
получаваме
, r ic,
(5.16 )

2

16

pw = —
тг

Ро
- - т Ро-

р d

Използвайки уравнение (5.14) при нормални и различни от нормалните
условия за състоянието на плътността получаваме
(5.17)

- =

Р

Р- у

Р Т0

Като заместим дясната част на израза (5.17) в (5.16), а новополученият
израз за p w 2 - във формула (5.13) и разделим променливите, получаваме
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(5.18)

-p d p ^x ^ p o p a ^rd x
След като интегрираме уравнение (5.18), считайки А. и Т константи, в гра

ници от рн до р к и от х-f =

0

до х2 = I, се получава
2

(5.19)

Рн2 - Рк = 1 -62^

а

р0 РЬ ^

/

'о

•
Уравнение (5.19) е основно уравнение за оразмеряване на газопроводи
както с високо, така и с ниско налягане при предпоставка за изотермично дви
жение на газа.
За селищни газопроводи при оразмерителните им натоварвания, темпе
ратурата на газа Т е близка до 0° С, поради което съотношението

може да
'о

се приеме равно на единица, след което формула (5.19) добива вида
(5.20)

q2
Ph2 - P k = 1 , 6 2 ^ — Pq Pq I

Уравнение (5.20) се използва за оразмеряване на разпределителни се
лищни (външни) газопроводи със средно и високо налягане.

5.3.2.
Основни уравнения за оразмеряване на газопроводи с ниско
средно и високо налягане, връзка между загубите на налягане
в газопроводи с ниско и високо налягане
При налягане по-високо от 1,2 МРа трябва да се отчита отклонението в
поведението на природните газове от законите на идеалните газове. За тази
цел в уравнение (5.14) за състоянието на газа се въвежда емпиричният коефи
циент на свиваемост z и то добива вида
(5.21)

р = zpRT
Стойностите на коефициента z c a в зависимост от т.н. приведено наляга

не к и приведена температура т и са дадени в номограмен вид в различни
учебни помагала [ 2 0 ].
(5.22)

л=/- и
“ кр

(5.23)

т= ~
' кр

където Ркр и Ткр са критически параметри.
За газови смеси определянето на коефициента z се извършва въз осно
ва на среднокритическите параметри, получени от
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ск : У // ' Р«р i и ^ск —У/Укр i
където п е обемната част на /-ия газ в сместа според уравнения ( 1 .8 ) и ( 1 .1 1 ).
За естествените (въглеводородните) газове в областта на налягания и
температури, характерни за магистралните газопроводи коефициентът г < 1 .
Това означава, че реалните газове се свиват (сгъстяват, компримират) повече
от идеалните. Така например при изотермично увеличение на абсолютното на
лягане на идеалния газ от0,1 до 5 МРа, т.е. 50 пъти, обемът му се намалява съ
що така 50 пъти. Ако на метана (при t° = 0° С) се увеличава абсолютното наля
гане от 0,1 до 5 МРа, т.е. 50 пъти при съответните коефициенти z0 , = 1,002 и
1 002

Zt. = 0,883 обемът му се намалява съответно 50 ’QQO = 56,7 пъти.
u,oöo
При включване на коефициента на свиваемост z в уравнение (5.19) съ
щото добива окончателния вид
(5.24)

Рн2 -Р /? = 1-6 2 ^ % Po Pq y 'z d
'о

От уравнение (5.20) може да се получи оразмерителна зависимост и за
газопроводи с ниско налягане. За целта разлагаме разликата от квадратите на
налягането на израза
(5.25)

_2 = (рн - р к)
р,2
" - pjf

2

Рср ар

Рн + Рк
където Рср ар = — 2 — е с РеДноаРи™етичната стойност на началното

и

крайното налягане, която за газопроводи с ниско налягане е рср ар = Ро- При
това уравнение (5.20) се модифицира в
(5.26)

рн - р * = 0 , 8 П

°о
-|р 0/
d

Уравнение (5.26) е основно уравнение 3 ä оразмеряване на газопроводи
с ниско налягане.
От сравненията на уравнение (5.20), (5.25) и (5.26) може да се получи
връзка (съотношение) между загубите на налягане в газопроводи с високо на
лягане (рн - рк)вн и (рн —р^)нн.
,г 07>
(5.27)

(Рн ~~Рк)вн
(Рн- Рк)нн

1 ,62л Q)
Ро
= - ^ - Х - т Р п / - ---^ d
Рср.ар.

Уравнение (5.27) се тълкува по слбдния начин: загубите на налягане в га
зопроводи с високо налягане са толкова пъти по-малки от загубите в газопро
води с ниско налягане (при еднакви стойности на О0 , р0 Д , / и d ), колкото
пъти средноаритметичното налягане в тях (рср-ар_) е по-голямо от налягането в
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газопроводите с ниско налягане (при нормално налягане

Рь)

С този извод се

обясняват технико-икономическите преимущества на газопроводите с високо
налягане, тъй като те, запазвайки почти същите падове, характерни за ниското
налягане, може да получат по-малки диаметри.
Изказаните съображения се потвърждават с достатьчна точност в
случай, че с изменение на налягането рйжимът на движение на флуида остава
предишният и А, ще остане неизменена. Теоретически, числото на Рейнолдс за
виси от налягането, но практически твърде малко. Това се доказва с
id 2
4
4 М
—
=~
d,
7

(5.28)

Fte =

wd
V

-

,п

п LI

Н а
където V и p. са съответно коефициенти на кинематическия и динамическия
вискозитет (v = ^);
к >
Р
nd2

M = p w - - - - масовия разход.
С промяната на налягането масовия разход М не се изменя, поради кое
то числото на Рейнолдс Яе ще зависи само от ц. Динамическият коефициент на
вискозитета на метана при t = 0 °С и изменение на налягането 20 пъти (от 0,1
до 2 МРа) се изменя обаче всичко на всичко 3,5%. Точно поради това може да
се счита, че режимът на движение, т.е. Re практически не се изменя.
Като следствие на посочените съображения се явява възможността таб
лиците, съставени за оразмеряване на газопроводи с ниско налягане да се из
ползват и за газопроводи с високо налягане. Това е целесъобразно и дава поголяма точност при оразмеряване на газопроводи със средно или високо на
лягане, когато относителния пад на налягане в оразмерителните клонове е
доста малък, т.е.

'

Ар

\

—
Рср.ар.

уч. < <

1

Подобно положение е характерно за про-

мишлени площадкови и вътрешно-сградни газопроводи.
От сравнението на уравнения (5.19), (5.25) и (5.26) се получава следното
съотношение
(5 29 )

(Рн -

(

(Рн ~ Рк)нн

]

Р к ) ви _
~

Р ЗР

което е достоверно само при еднакви дименсии в посочените уравнения. По
такъв начин табличните данни, определящи квадратичната разлика в
налягането в газопроводи с високо и средно налягане (р£ - р£) и падът на
налягането в газопроводи с ниско налягане (р„ - р к) , са свързани помежду си
със съотношението (5.29).
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5.3.3.
Зависимости за коефициента на триене X, нормативни
оразмерителни (работни) формули, местни загуби на налягане и
изменението му по височина на газопровода
Ако в уравнения (5.20) и (5.26) коефициентът на триене по дължина X се
замести с равностойни изрази, зависещи от режима на движение на газа, ма
териала и технологията на производство на тръбите и съединенията им, качес
твото на монтажа и експлоатацията на газопроводите, ще се получат т.н. ра
ботни формули за практическото им оразмеряване. Такива формули, препоръ
чани от нормативите [20], са получени чрез заместване с изрази за X в зависи:
мост от режима (RJ
(5.30)

64
X = -5 - за ламинарен режим ( Re < 2 0 0 0 )
**е

(5.31)

Х ^ 0 , 0 0 2 5 ' [ Щ -кр и т и ч е с ки (п р е х о д е н )р е ж и м ( 2000< Re < 4000)

(5.32)

X = 0.11

( Ке
\

т )

d + Re

- турбулетен режим (Яе > 4000)

J

където Ке е коефициент на абсолютната еквивалентна грапавина, приет
0,01 cm. По работните формули са построени номограми за оразмеряване на
газопроводни мрежи с различни налягания и различни данни на природните
газове (фиг. 5.3; 5.4; 5.5 и 5.6) [20].
Загубите на налягане от местни съпротивления се определят по фор
мулата на Дарси-Вайсбах.
(5.33)

Д Р ^ Х ^ Р -

където £ с , е сумата на коеф ициентите на местните съпротивления в
оразмерителния участък от газопровода;
УУир — както в уравнения 5.13 до 5.18.
При практическото оразм еряване на газопроводите, загубите от
местни съпротивления м ож е да се изчисл яват и чрез т.н. е квивал ен2

тна дължина

/е , определима

/

2

от уравнение 5.13 и 5.33. 2 , ^ ' 2 р = d 2 р ’

откъдето
(5 34)

1е = 1 Л \
Използвайки формулите 5.30, 5.31 и 5.32 за коефициента на триене по

дължина X (при предпоставката, че

= 1) е получено уравнение за изчисля

ване на /е, по което е построена номограмата на фиг. (5.7).
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&PA , P a /tt)
Фиг. 5.3.
Номограма за оразмеряване на газопроводи с ниско налягане
(до 5 кРа) за природен газ с р = 0,73 k g /m 3 и v = 1 4,3
при нормални условия (0 *С и 101,3 кРа)
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lO ^ m V s

0,1

0,2 0,3

0,5

1

2

3 4 5

W

20

A p /l,P a /tT )

Фиг. 5.4.
Номограма за оразмеряване на газопроводи с ниско налягане
(до 5 кРа) за природен газ с р = 2 k g /m 3 и v = 3,7

1 0 '6 m2/s

при нормални условия (0 °С и 1 0 1 ,3 кРа)
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Q, т3/Ъ L, m
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Резултат
*=-10

1000000—,
2000000—

Фиг. 5.5.
Номограма за оразмеряване на газопроводи със средно и
високо (до 1,2 М Ра) налягане за природен газ с р = 0,73 k g /m 3 и v = 1 4,3
при нормални условия (0 °С и 101,3 кРа)

10 6 m2/s

Оразмерителната дължина на газопроводния участък се определя като
сума от действителната и еквивалентната.
При оразмеряването на разпределителни селищни газопроводни мрежи
загубите от местни съпротивления най-често се приемат като част от тези на
триене по дължина. Според нормативите те са 5 до 10% от линейните загуби.

116

2 1

J
Q ,

m

3/ h

L ,

2

P; -p , .(*p4>
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20000
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50000 ~
100000 ~

200000—_
5000001000000-1
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фиг. 5.6.
Номограма за оразмеряване на газопроводи със средно и
високо (до 1,2 М Ра) налягане за природен газ с р = 2 kg fm 3 и v = 3,7

I 0 6 m2/ s

при нормални условия (0 °С и 101,3 кРа)

Точните коефициенти на местните съпротивления са дадени в специали
зираната литература [52]. Някои приблизителни техни стойности са посочени в
табл. 5.6.
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a)

Q, m3/h
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*
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Фиг. 5.7.
Номограма за определяне на еквивалентните дължини 1е
а - за природен газ с р = 0,73 k g /m 3 и v = 14,3

10 6 m2/s ;

б - за пропан с р = 2 k g /m 3 и v = 3,7 10 ‘ 6 m2/s
при нормални условия (0 °С и 101,3 кРа)

А ко отделните клонове и участъци на газопроводите са с доста различни
геодезически коти, то за мрежите с ниско налягане възниква допълнително
(излишно) налягане, чиято големцна е пропорционална на разликата между
плътностите на въздуха и газа. Големината на това допълнително (излишно)
налягане може да се определи въз основа на следните разсъждения и изводи
по схемата на вертикален напречен разрез през газопровод, показана на
фиг 5.8. В сечение I—I, близко до повърхността на земята (терена), абсолютното налягане в газопровода е р/, а барометричното Р^.

XX
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Таблица 5.6
Вид на
уестното
съпротив
ление

Вид на
местното
съпротив
ление

15

Внезапно
стеснение

коляно 90°

2,2

Редуктор
Троиникпреходен (прав)

0,35*

1,00**

Тройник 1.5*
обърнат ___ |_____
|j
Кръстач Г 2**
| преходен (прав)

2,1

1,8

1,6

2,5

2,5

50 и
повече
1,1

11

I
1

за диаметри

Кръстач обърнат
Дъга 90"

СК - шибърен
СК - вентилен
(прав)
СК - вентилен
(котва)
СК - шибърен

Стойности на (; при диаметри, mm
40
25
32
20

50+100

175+200

300 и повече

0,5

0,25

0,15

(Ф )

0,3

по-големи
от 50 mm

Забележки:
1 - £ * се отнася към участъка с по-малък диаметър;

2 - s ** се отнася към участъка с по-малък разход на газ.

С увеличаване на височината газопроводното и барометричното наляга
не намаляват. Намалението се определя от уравненията
Pr' l = P r' - g t i H
(5.35)
P j l = P e - 9 P BH
При използване на газа
особен интерес представляват
т.н. излишни налягания, тъй ка
то от тях зависи производи
телността на газогоривните
прибори и д р угж е газоползващи устройства.
Излишните налягания в
сечение 1-1 и 11-11 се определят
от изразите

_ pi _ р/
' б
pH _ ph _ рй
' изл — г г '
гб
pH

(5.36)

г изл — ' г

Замествайки съответни
те изрази във второто уравне
ние на (5.36) с равните им от
(5.35), за излишното налягане
Ри"зп получаваме

Фиг. 5.8.
1 - подземен газопровод;
2 - вертикален газопровод;
3 - дюза на газов уред
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(5.37)

Ризл - (Рг

дргН)

(Рб

9PBW) —Рвзл + д (рв —рг)Н

Вторият член на формула (5.37) показва, че излишното налягане във вто
рото сечение се е увеличило спрямо това в първото с величината
(5.38)

АР= д (рв - рг)Ь'

От което следва, че допълнителното налягане на газа по височината на
газопровода възниква защото абсолютното налягане в него намалява в помалка степен, отколкото барометричното налягане. Във формула (5.38) пара
метъра Н (т) означава геометричната денивелация (геодезическата разлика)
между началото и края на газопроводния клон (участък). При възходящ наклон
(качване) на газопровода Н ще бъде положително, а при низходящ (слизане) отрицателно. Ако газът е по-тежък от въздуха (напр. пропан), то допълнително
то налягане АР ще бъде с отрицателен знак, т.е. излишното налягане намалява.
За това налягане се държи сметка при оразмеряване на селищни и про
мишлени газопроводи с ниско налягане при рязко изразен променлив (силно
пресечен) релеф на кварталите, районите и промишлените площадки. Същото
трябва да се има предвид и при оразмеряване на вътрешносградни (жилищни,
*

обществено-комунални, производствено-цехови и др.) газопроводи с ниско на
лягане, където пък височината Н е доста голяма.
При посочените по-горе газопроводи и особено при разпределителни
участъци с неголяма дължина и сложна конфигурация, изчисляването на загу
бите от местни съпротивления трябва да се извършва по изложената методика
на еквивалентните дължини - формула (5.34), фиг. 5.7 и табл. 5.6 [20].
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Глава 6.

Оразмеряване на селищни газопроводни
мрежи и системи

6.1. Основни технико-икономически характеристики на
селищните газопроводни м реж и
6.1.1. Постановка на задачата за оразмеряване, газоподаване по
разклонени и сключени мрежи, различия, надеждност
Селищните газопроводни мрежи биват два основни типа - разклонени и
сключени и третият тип - съчетание от тях - комбинирани. Независимо какъв
тип са, газопроводните мрежи се състоят от отделни клонове, участъци и свър
зващи ги възли, от които изхождат абонатните отклонения към потребителите.
Геометричните фигури състоящи се от ребра и върхове, когато на всяко ребро
съответстват два върха, явяващи се краища на това ребро, се наричат графи
При свързващия граф всеки връх може да бъде съединбн чрез верига ребра с
всеки друг връх. Всяка газопроводна мрежа представлява краищно свързан
ориентиран граф, състоящ се от краен брой върхове (възли), съединени по
между си с ребра (участъци).
Примери на газопроводни мрежи, предстайляващи краищно свързани
ориентирани графи са показани на фиг. 6.1. Графи, в които ребрата се преси
чат само във възлите, се наричат плоски. Верига от последователно свързани
ребра (участъци), в които всеки връх (възел) при движение по направление на
потока се преминава веднъж, се нарича път.
Например пътят на газопроводната мрежа на схема а на фиг. 6.1 е вери
гата 1-2-3-4-5. Път, при който началният и крайният върхове съвпадат, образува
контур, цикъл (пръстен). Контур при който липсват вътрешни ребра, пресича
щи площта му, се нарича елементарен пръстен. Мрежите а и б на фиг 6.1 се
състоят съответно от два и един елементарни пръстени.
Дърво се нарича подграф, включващ всички върхове на графа, без нито
един затворен контур. Ребрата, изхождащи от дървото, се наричат негови раз
клонения (клони). Задънената разклонена газопроводна мрежа (фиг 6.1 а' и
б') представлява дърво. Сключената мрежа представлява граф, състоящ се са
мо от цикли (пръстени, контури), без нито едно задънено (глухо) разклонение
(фиг 6.1 а и б). Повечето от газопроводните мрежи представляват смесен
граф, състоящ се от затворени (сключени) контури и задънени разклонения.
Графът (сключената мрежа) може да се трансформира в подграф (дърво) чрез
премахване от всеки цикъл на свързващия участък. Очевидно е, че броят на
свързващите участъци е равен на броя на елементарните цикли (пръстени). Та
ка напр. от сключените мрежи а и б се получават дърветата а' и б' чрез пре
махване на свързващите участъци, показани с пунктир на фиг. 6.1. В качество
то на свързващи може да се приемат различни участъци на мрежата, поради
което от всяка сключена мрежа може да се получат по няколко дървета.
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а иб-

ф
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сключени мрежи; л и 6 —разклонени мрежи: 1 - вьзел на газоподаване; 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 - възли на газопотребление;
ии к - точки на срещане на потоците при различните варианти на потокоразпределсние

ю

Цикломатичният брой на графите v се определя от равенството
(6.1)

\ = Р -т + 1

където Р е броя на ребрата (участъците) на графа (мрежата);
т - броя на върховете (възлите).
Цикломатичният брой на всеки граф е равен на най-големия брой на не
зависимите цикли. За плосък граф броят на такива контури е равен на броя на
елементарните пръстени, т.е. v = п. За плоски графи има място равенството
(6.2)

Р = л + т-1

което е следствие от теоремата на Ойлер за съотношението на ребрата Р,
върховете (възлите) т и страните (пръстените) п при изпъкналите
многоъгълници. За разклонените (задънените) газопроводни мрежи без
затворени контури v - л = 0, следователно
(6.3)

Р = Л 7 - 1

При тях газът постъпва към точката на потреблението по един участък
(едно направление), поради което те се наричат още задънени или глухи. По
този начин потребителите, прикачени към разклонените мрежи, имат едност
ранно (еднопосочно) захранване, като липсват резервни участъци от мрежата,
по които газът би постъпил към потребителя при отказ на основния захранващ
участък. Предвид на това, че разклонената мрежа няма резервни елементи,
надеждността в газоснабдяването се определя само от надеждността на еле
ментите й, по които газът последователно постъпва към потребителите. Ако от
разклонената мрежа се изключи елемент (напр. газопроводен участък) от ра
бота, то всички потребители, свързани с този елемент не получават газ.
Повишаване на надеждността на разклонената мрежа може да стане
напр. чрез дублиране на всичките й елементи. Такъв начин е свързан с големи
допълнителни капиталовложения и за разпределителните мрежи е необосно
ван. В газоразпределителната система може да се дублират само отделни
(главни) клонове и участъци, захранващи системата като цяло.
Повишаване на надеждността на разклонените мрежи се постига само
чрез тяхното сключване. На фиг. 6.1 са показани два варианта на решение на
разклонена мрежа (а' и б') за осигуряване газоснабдяването на потребители
2^8. Двата варианта може да се превърнат в сключени схеми (а и б) чрез д о
пълнително включване на свързващи участъци (4-5) и (6-7), нанесени с пунктир.
Основното различие на сключените мрежи от разклонените се състои в
това, че първите са съставени от затворени контури (пръстени), в резултат на
което газът може да постъпва към потребителите по две или повече линии, т.е.
получават двустранно или многостранно захранване. Ако в оразмерителния
режим на газа към възела, към който е прикачен потребител, газът постъпва
само по един участък (например възел 3) все едно, че е осигурен с двустранно
захранване. Действително, ако участък 1-2 (схема а и б) откаже, посоката на
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движение на газа в отделните участъци ще се измени противоположно и газ
към възел 3 ще постъпва по друга подхранваща линия 4-3.
Надеждността на сключените мрежи е по-висока от тази на разклонени
те, тъй като първите притежават резервни елементи - свързващите участъци
Надеждността в газоснабдяването на потребителите като цяло ще бъде по-ви
сока, отколкото надеждността на елементите в мрежи, при които газът в ораз
мерителния режим се движи последователно към потребителите. При отказ на
елемент от оразмерителния път на газа към потребителя, възниква друг път на
движението му през резервния елемент. От това следва, че надежността на
сключената мрежа като цяло ще бъде по-висока от надеждността на елементи
те от които е изградена.
Другото различие между разклонената и сключената газопроводна мре
жа е в това, че при първата транзитните разходи се разпределят по участъци
те еднозначно, докато при втората може да се набележат голям брой варианти
на тяхното разпределение. Например за схема а' транзитният разход за учас
тъка 2-6 е равен на сумата от разходите във възли 5 и 6, което е единственото
решение. В най-общия случай транзитният разход за всеки у.частьк ще бъде
равен на сумата от разходите на всички възли, разположени след участъка.
За сключената мрежа {вариант "а") положението е различно:
- първо, точката на срещане на газовите потоци може да се приеме във
всеки от възлите с изключение на захранващия (1), което допуска определен
брой варианти;
- второ, разходът на газ във възела на срещане на газовите потоци мо
же да се разпредели между участъците, свързващи възела в множество вари
анти. Следствие на това се явява възможност от произволно разпределение
на транзитните разходи при сключените мрежи. Независимо от това за оптималното разпределение на газопотоците е необходимо да се използва опреде
лен принцип (методика).
Като се отчита, че сключените газопроводни мрежи се проектират преди
всичко за осигуряване надеждна работа на цялата селищна газоснабдителна
система, при разпределение на транзитните разходи следва да се спазва
принципа за максимална надеждност на мрежата. Изхождайки от него найдоброто решение ще бъде това, което допуска взаимозаменяемост на отдел
ните участъци. В такъв случай натоварванет 9 на отказалия участък може да се
преразпредели между съседните му участъци с минимално смущение в нормалната работа на мрежата.
Третото различие между сключената и разклонената мрежа е в това, че
изменението на диаметъра на който и да е участък от втората не влияе на раз
пределението на разходите в другите й участъци, а довежда само до промяна
на налягането в началната (захранващата) й точка. Изменението на диаметъра
на който и да е участък от сключената мрежа довежда до преразпределение
на разходите във всички останали участъци, тай като клоновете й работят па
ралелно. Освен това се изменя и налягането в точката на подхранване на мре
жата.
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6.1.2.
Постановка на задачата за оразмеряване на разклонената
мрежа, брой на неизвестните и уравненията (основни и допълнителни),
оптимална форма на пиезометъра
Както беше отбелязано вече, транзитните разходи в разклонената мре
жа се определят еднозначно следователно, оразмерителните разходи за всич
ки участъци са известни. По такъв начин всеки участък се характеризира с две
неизвестни: диаметъра - d, и загубите на налягане - Др,. Ако броят на участъци
те (ребрата) на разклонената мрежа е Р, то общият брой на неизвестните ще
бъде 2Р Колко и какви уравнения може да се съставят за намирането на 2Р
неизвестни.
За всеки газопроводен участък може да се напише уравнението за хид
равличните загуби [оттипа на основните (5.20), (5.24), (5.26)] във вид
(6.4)

0,“
др,= /с — /,,
•г

където к е коефициент, зависещ от свойствата на газа - X , р0 , рь , z ,
ос и ß - степенни показатели, които в най-общия случай зависят от ре
жима на движение на газа (Яе), материала и грапавината на тръбите и вида на
свързването им;
Д р,, Q ,, d j , /, - както в основните уравнения 5.20 и 5.26.
Такива уравнения може да бъдат написани Р броя, следователно, броят
на останалите неизвестни ще бъде също Р.
Разпределителните (селищни и промишлени) газопроводни мрежи от
разклонен, сключен и комбиниран тип се оразмеряват за постоянен (оразме
рителен, нормативен) пад на налягане в клоновете (участъците) си -

АРор [20].

В изпълнение на тази принципна постановка може да се напишат допълнител
ни уравнения от типа
i=k
(6.5)

£ Др, - Дрор - 0 ,
/'= 1

които регламентират изискването, че по всяка посока от точката на
подхранването 1 до крайните точки к, сумата от действителните загуби на
налягане Др, трябва да бъде равна на предварително зададените (нормативни,
оразмерителни) Арор. Броят на такива уравнения е равен на броя на крайните
(задънените, глухите) точки к. За схеми а' и б' на фиг 6.1 например те са
съответно 3 и 2.
Останалият броц.нерешени (излишни) неизвестни е
(6.6)

/= Р - к
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Рн

фиг. 6.2.
I -------II
II I

пиезометър при ЛР
—- = const
- пиезометър при малки загуби на налягане в главните участъци
пиезометър при големи загуби на налягане в главните участъци

Тъй като за разклонената мрежа е в сила съотношението (6.3). то
(6.7)

f= P -k = m --\-k ^m -c \+ k )

Уравнение (6.7), определящо броят на нерешените (излишните) неизвест
ни се тълкува по следния начин: при общ брой на възлите в мрежата т и брой
на такива със зададени налягане (1 + к), т.е. първия и всички крайни, броят на
излишните (нерешени) неизвестни е равен на броя на възлите с незададени
налягания.
За дорешаване на задачата, т.е. за определяне на излишните неизвест
ни е необходимо да се зададе допълнително условие. За такова може да пос
лужи минимизирането на функцията от приведените разходи. Като се знае, че
при малки разлики в диаметрите на газопроводните мрежи, експлоатационни
те им разходи практически не се променят, може да се търси минимума на
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функцията на строително-монтажните (началните) разходи или дори само на
количеството метал (пластмаси, полиетилен) за мрежите.
Ако се анализира минимизацията на подобна функция от гледна точка на
разпределение на загубите на налягане в участъците на сравнително къса га
зопроводна мрежа, може да се стигне до извода, че загубите между последо
вателно разположените участъци трябва да бъдат разпределени по начин, що
то сумарният разход на метал или други синтетични материали за газопроводната мрежа да е минимален. Казано по друг начин, най-икономичното (оптималното) решение ще отговаря на пиезометричната линия с оптимална форма,
която трябва да се търси при минимизацията на тази функция. На фиг 6.2 е по
казана пиезометричната линия на част от разклонената мрежа на схемата а ’
(фиг 6.1).
При ръчните изчисления оразмеряването обикновено води до постоянен
АР = const,* което съответства9
а
пад на налягането по дължина на газопровода -уна пиезометъра 1" — 2" — 6" — 5", а на участъците 2 — 3 — 4 - пиезометър
2" — 3" — 4" Такъв метод на оразмеряване дава отклонение от оптималния
метод (с ЕИМ) (3 - 6)%. На фиг. 6.2 са показани също така и други възможни
положения на пиезометричната линия (напр. Ill), когато относителните загуби
на налягане в главните участъци са по-големи от тези в крайните. При подобно
положение на пиезометричната линия се намаляват капиталовложенията за
главните участъци, а се увеличават за крайните. За пиезометричната линия II е
на лице противоположно разпределение на относителните загуби на налягане
по участъците. На всяка пиезометрична линия (I, И, III) ще съответстват опреде
лени разходи за Лрежите. Техникоикономическото оразмеряване дава въз
можност да се намери оптималното положение и фррма на пиезометъра, при
което разходите за газопроводната мрежа ще бъдат минимални. При това на
лягането във възлите с незададени стойности (2, 3, 6) може да се избира вся
какво, съблюдавайки ограниченията рн > р,> рк

6.1.3.
Постановка на задачата за оразмеряване на сключената
мрежа, основни уравнения (принципи) за всеки пръстен, математически
израз (материална характеристика) на зависимостта й от начина на
разпределение на газовите потоци, брой на неизвестните и уравненията
Както беше вече отбелязано, при оразмеряването на сключената може
да се набележат голямо множество варианти на разпределение на газовите
потоци. Следователно, в най-общия случай за сключената мрежа неизвестни
ще бъдат оразмерителните разходи 0,, диаметрите d, и падовете на налагания
та Арг От което следва, че всеки участък (клон) на сключената мрежа ще се
характеризира с три неизвестни: оразмерителен разход, диаметър и пад на
налягането, а общият брой на неизвестните в мрежата ще е равен на утроения
брой на нейните участъци, т.е. 3Р И тук, както и при разклонената мрежа, за
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всеки участък може да се напише уравнението за хидравличните загуби (6.4).
т.е. общият им брой е равен на Р.
Определен брой уравнения може да се съставят като се изходи от двата
принципа (закона) при сключените мрежи, аналогични на законите на Кирхоф:
- алгебричната сума на всички газови потоци 0 (в входящи във възела,
включително и възловите разходи Оув, е равна на нула. Ако на потоците, входя
щи във възела се постави знака плюс, а на изходящите - минус, този принцип
ще се изрази математически с уравнението
(6.8)

£ 0 в+ 0 / = 0

Броят на уравненията от този тип (6.8) за сключената мрежа е равен на
броя на възлите без един, гьй като последният възел при определеното коли
чество газ, подавано в мрежата дава тъждество. Този принцип дава ( т - 1)
уравнения;
- алгебричната сума от всички падове (загуби) на напяганията в затворе
ния контур (пръстен), е равна на нула, при условие, че в контура няма нагнетателни устройства. При това падовете на напяганията във всички участъци, в
които газовите потоци се движат по посока на часовниковата стрелка приема
ме за положителни, а в участъците с обратно движение - отрицателни. По този
начин вторият закон се изразява математически с уравнението
(6.9)

£ д р ? р= о

Общият брой на такива уравнения за цялата мрежа е равен на броя на
елементарните й пръстени - п. Следователно, разглежданите принципи дават
т + п - 1 уравнения, т.е. броят им е равен на броят на участъците Р [вж. форму
ла (6.2)].
Постановката за предварително зададения (нормативния, оразмерител
ния) пад на налягане, посочена в началото на 6.1.2 дава допълнителни уравне
ния от типа (6.5). Броят на такива уравнения за сключената мрежа е равен на
броя на точките на срещане на газовите потоци (крайните точки) к. При този
подход окончателния общ брой на уравненията е 2Р + к, а броят на неизвестни
те - 3Р, чиято разлика установява броя на допълнителните (излишните) неиз
вестни Р - к. От това следва, че задачата за оразмеряване на сключената мре
жа е неопределена. За да получи едно единствено решение е необходимо да
се прибавят допълнителни условия или да се зададат допълнителните неизвес
тни. Прибавката на ( Р - к ) уравнения от технико-икономическо естество за дорешаване на задачата не дава желания резултат, тъй като икономически найизгодният вариант на разпределение на газовите потоци води до израждане
на сключената мрежа в разклонена. Следователно, икономически оптимално
решение за оразмеряване на сключената мрежа в най-общия случай не съ
ществува.
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Този извод може да се потвърди със следното доказателство.^ т 6.1 1
беше посочено, че главното различие между сключените и разклонените мре
жи е двупосочното, трипосочното, дори многопосочното захранване на възли
те при първите мрежи. От тук може да се формулира задачата, че ако е възможно да се намери оптимално разпределение на газовите потоци по два па
ралелни участъка, при което тяхната сумарна материална характеристика би
имала минимални разходи (вложения), то по принцип може да се намери опти
мално разпределение на потоците и за цялата сключена мрежа.
Материална (математическа) характеристика на водопроводна, газопро
водна и друга (тръбопроводна) мрежа е величината М
/= р
(6 . 10 )

/= 1
пропорционална на разхода (масата) на материалите (метали, пластмаси, и
др.) за цялата мрежа, определим по формулата
/= р
m = Y , n d i 'i 5Г Рм
/= 1
където 8 fT е дебелината на стената на тръбата;
рм - плътността на материала (метала).
Приемайки за разпределителни газопроводни (и други) мрежи с различ
ни диаметри средна дебелина на стената на тръбите §£р получаваме следната
зависимост
р
т =*Рм 5 с р Х 4 Ч = *Рм 5срМ ,
т.е. материалната характеристика М е пропорционална на масата на
изразходвания материал за мрежата т.
На фиг 6.3 са показани два равни по дължина и с различни диаметри па
ралелни газопроводни участъка, които подхранват възел II. Задачата е така да
се разпредели газовия поток между паралелните линии х й и (1 - x)Q, така че
сумата d,/, + с ^ г Да има минимална стойност. За опростяване на изчисленията
приемаме /, = ^ = /.
Диаметрите на участъците определяме по формула (6.4), решена спрямо

Щ )

I

d ^ A Q ^ x ^

или
и d2 = A Q a/^ 0 - x ) ^
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0

0,5

1

х

фиг. 6.3

Материалната характеристика М определяме по уравнение (6.10).
р
(6.11

М = Х Д /, = Л/Оа/р х “ 713 + А Ю ^ (1 - х ) а/р = В х ,1/р + (1 - х ) а/р
1
Коефициентите а и ß зависят от режима на движение на флуида:
- при квадратичен режим а = 2 , ß = 5,25

а
- = 0,381

а
- в областта на хидравлична гладкост « = 1,75, ß = 4,75, — = 0,367
ot
- за ламинарен режим а = 1, ß = 4, -- = 0,25
Диф еренцираме уравнение (6.11) и намираме екстрем ната стойност
^ = ß [ a / ß x “ /p_1 + a / ß (1 - x J ^ ' V l ^ O
При х - 0 , 5 материалната характеристика М има екстремум, който за
0£
различните хидравлични режими ще бъде съответно — = 0,381

М - 1,44 8,

“ = 0,367 , М = 1 , 5 0 и ” =0,25 , М = 1,68 В. Зависимостта m = f ( X ) е показана на
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фиг 6.3. Втората производна има отрицателен знак, от което следва, че в т
х = 0,5, материалната характеристика М получава максимална стойност Минималната й стойност (/Wmjn = В) се получава за х - 0 и х = 1 (фиг 6.3).
От приведените разсъждения и числени резултати в примера с два учас
тъка следва, че оптимално разпределение на газовите потоци ще се получи са
мо в този случай когато целият поток се движи само по един от участъците.
Ако паралелните участъци са с различна дължина, то минимума ще съответст
ва на варианта, когато газовият поток протича по по-късия участък Получени
те резултати позволяват да се направи следния обобщен извод: при техникоикономическа оптимизация на разпределение на потоците в сключената мре
жа, в свързващите участъци те се получават нулеви и мрежата се изражда в
разклонена. От приведения анализ следва още и извода, че всяко раздробява
не на потока увеличава капиталовложенията за мрежата.
За решаване на задачата за разпределение на газовите потоци по учас
тъците на сключената мрежа, т.е. за определяне на оразмерителните и разхо
ди се прибягва до използването на друг принцип - за надеждността на м режа
та. Според него отначало се разпределят т.н. транзитни разходи, а след това
оразмерителните, при което броят на неизвестните намалява и става равен на
удвоения брой участъци, т.е. както при разклонената мрежа. След разпределе
нието на газовите потоци броят на уравненията е (т - 1), тъй като условията за
баланс на газа във възлите се удовлетворяват при определяне на оразмери
телните

разходи.

Броят

на

неизвестните

вече

остава

{= 2 Р - (Р+ п + к) = Р - (л+ к). Като се замести Р с равностойния му израз от
уравнение (6.2) се получава
(6.12)

f= m -0 + k)
От последния се вижда, че и за сключената мрежа броят на допълнител

ните (излишните) неизвестни е равен на броя на възлите с незададени наляга
ния При техникоикономическото оразмеряване на сключената мрежа е необ
ходимо да се прибавят f уравнения за икономичност, след което задачата ста
ва определима, а нейното решение ще даде единствено възможните диаметри
за всичките й участъци. При немашинното оразмеряване на газопроводите,
най-често диаметъра се подбира номограмно (фиг. 5.4; 5.5 и 5.6) въз основа на
средния хидравличен наклон (относителния пад на налягането на газа)

и

оразмерителния разход в участъка. Този метод дава решения, близки до опти
малните.
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6.1.4.

О р а зм е р и те л н и с х е м и на газоотдаване, в и д о в е р а зхо д и на газ

(то в а р и ) в участъ ците и въ злите на м реж ата, ко е ф и ц и е н т а, о п р е д е л я н е

При проектиране на селищната разпределителна мрежа ниско налягане
липсват точни данни за потребителите, които ще бъдат включени към нея. Из
вестно е само сумарното газопотребление на отделните квартали, микрорайо
ни и райони, както и направленията в използването на газа. Поради това пре
ди оразмеряване на газопроводите трябва да се обоснове определена схема
на отдаване на газ от газопроводните участъци, която в максимална степен би
се доближавала до фактическата картина на тяхното натоварване след въвеж
дането им в експлоатация. За този цел е разработена и се използва следната
методика.
Цялата газифицируема селищна територия се обособява на определен
брой райони с равномерно разпределено газово натоварване на всеки отде
лен район, но различаващо се по големината на часовите разходи, отнесени
към единна площ от района. В качеството на критерии за обособяване на ра
йоните най-често се приема степента на използване на газа в жилищата, в то
ва число за загряване на вода и местно отопление. В райони с многоетажно
жилищно застрояване, обикновено местни отоплителни системи на газ не се
предвиждат, поради което мрежата ниско налягане няма да бъде натоварена
със съответните газови потоци. При наличие и на централизирано топловодос
набдяване ще бъде намалено и газоподаването в сградите.
След обособяването на селищната територия на подобни райони, върху
плана (карта с хоризонтали) в съответен мащаб на селището се извършва трасировка на разпределителната мрежа. В резултат на това се оформят газоп
роводните контури, обхващащи равномерно или почти равномерно газоснабдяваната от тях територия. Големият брой различни потребители, прикачени
към газопроводните контури на мрежата с ниско налягане може да бъдат
група жилищни или отделни сгради, самостоятелни секции (входове) от тях,
малки отоплителни парокотелни, обществени и други (комунално-битови,
куптурно-развлекателни) потребители в това число детски и учебни заведения
Отличителна особеност на тези потребители е неизвестността на точното мяс
то на прикачването им към газопровода, поради което се приемат равномерно
присъединени по дължина на участъците на мрежата.
Газът, движещ се в газопроводния участък, постъпвайки към потребите
лите, се изразходва по дължината на участъка. Такъв разход сб нарича пътен
и се приема пропорционален по дължината му. Само за някои по-крупни пот
ребители на газ точното място на присъединяването им към газопровода може
да бъде предварително известно. В този случай те се считат за съсредоточени
(концентрирани) разходи.
Методиката за определяне на пътните разходи включва следните после
дователни операции:
- разбиване на цялата селищна газифицируема територия на площи (ра
йони, квартали) с еднакво относително потребление на газ, получаващи го от
определени контури или участъци на мрежата;
- изчисляване на количествата газ, консумирани в тези площи;
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- изчисляване на относителните пътни (линейни) разходи чрез разделя
не на количеството газ,получено от площите на сумарната дължина на захран
ващата ги мрежа;
- определяне на пътния разход на всеки участък, като се умножи относи
телния разход по дължината на учас?гька. При двустранно подаване на газ от
участъка, относителния му разход е равен на сумата от пътните разходи от
двете страни на участъка. Пътните разходи за отделните участъци на пример
ната оразмерителна схема на газоподаване, показана на фиг. 6.4 се получават
от изразите

ф и г . 6 .4

-,1-2

Г<й S2"
/
+ I
[_ '1 -2-11

’-3

[ Чп П' "
L ^ 1-2 -3 -7

< ц .а'

]
' А-2 ■

'1-2 -3 -4 -5 -6 -1 J

ЧЬ, « '

|.

Л -2 -3 —4 -5 -6 -1 J

2-3

J
[_ 7 - 3 —4-6

— I /3_4 И Т.Н.
'1 —2—3—4—5—6—1J
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където <7 ш е относителното (площно) потребление на газ в площта со', m 7 (h h a )
или m3/(h.m 2);
/ , - дължината на участъка, захранващ площта, т.
От изложеното следва, че независимо от съсредоточените (концентри
раните) разходи във възлите на мрежата, от участъците й ( / ) се отдават и път
ни разходи. Вследствие на това се явява необходимост от специална мето
дика за определяне на оразмерителните разходи от отделните участъци на

а)
Оп=0

Qt*0

б)

в)

Qn
-И ч .

П т т т п < ^
фиг. 6.5

На фиг 6.5 са показани
възможните
три
различни
случаи (схеми) на включване
на потребители към даден
участък от газопровода с дъл
жина L Случай “а" е обикнове
на схема на отдаване на газ
само от възлите. Възловият то
вар в края на участъка включ
ва и натоварването на потре
бителите, получаващи газ от
този възел и разхода на газ от
следващия участък. За разг
леждания участък този товар е
само транзитен - От и ораз
мерителният ще бъде равен
само на него - qop= O m. При
случай "б" са дадени и голям
брой по-малки потребители,
чиито разход е пътният товар Оп, а транзитен разход липсва
(Qm = 0).

разход

Оразмерителният

за участъка се определя като еквивалентен, даващ еднакви хидравлич

ни загуби с фактическия разход, който за удобство се приема като част (а) от
пътния Qop- a Q n, където а е коефициент, зависещ от съотношението между
пътния и транзитния разход и броя на малките потребители, поемащи пътния
товар.
На схема "в" е показан най-общия и най-често срещан случай на отдава
не на га ^ о т мрежата, когато участъкът провежда и пътен и транзитен разход, а
оразмерителният му разход е
(6.13)

0 Ор = Qm + aQ n.
Поставяме си задача да установим възможните числени стойности на

коефициента а.
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фиг. 6.6.
i, у , ..., n - точки на равномерно отдаване на газ по газопроводния участък с
обща дължина
/ - равни разстояния между тези точки; q - равномерно разпределен и
равен газов товар в точките 1 ... п
1, 2, 3

За оразмерителна схема на газопроводен участък от т 0 до т п+1
(фиг 6.6) приемаме такава на равномерно отдаване на газ (д) по цялата му
дължина L, което е основното опростяване. Освен това приемаме, че абонат
ните отклонения, подаващи равни товари {g) към потребителите ( / ), са разпо
ложени на еднакву разстояния едно от друго ( / ) , което е допълнително опрос
тяване на схемата. И двете опростявания произтичат от главната предпостав
ка за равномерно отдаване на газ по контурите на сключената мрежа.
Определянето на фактическите загуби на налягане по целия участък на
газопровода с дължина L извършваме на основата на квадратичния закон за
хидравлични съпротивления по формулата
(6.14)

Ap = a L Q 2,

където 0 е общия разход на газ за целия участък с дължина L
Разходът на газ за отделните подучастъци (с дължина /), напр за подучастък у, определяме от израза
О у =

0

- ( у -

1) д.
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Загубите на налягане в същия подучастък са равни
Лру=а

/ [ О - ( у - 1 )<7 ]2

Като се основаваме на съотношението а = —^ , х =
и Я=
,
п
и
"
бите в подучастъка "у" получаваме израза

33 загУ-

A pv= a l Q ‘
Тук величината х определя частта на пътния разход Qn от общия 0 и се
изменя в граници 0 < х < 1. Големите стойности на х са характерни за крайните
участъци на мрежата, а малките за главните.
Сумарните загуби за целия оразмерителен участък са
/=Ж-1

АР=

Х Л
/ =

Ж-1

1

Ру~ а L О2

1-

1

1

(У-

1)

-

Като извършим действията в средните скоби и сумираме получените из
рази за всички подучастъци от 0-1 до п-п+1
Л2
Г ху
1 - 2(1 - 1)^ + (1 - 1)2
п
\ у
ОЛ
1 - 2(2 - 1) ^ + (2 - 1)2
п

V У

1 - 2 ( л - 1)£ + ( л - 1)2

t
или

1 - 2 ( л + 1 - 1 ) £ + ( л+1 - I)2

л + 1 - 2 (1 + 2 +

+ л) +

л

(12 + 22 +

+ п £),

V )

но тъй като
.

_

1+2+

Л(Л+1)

+ л = —- - - — 2

-2

п2

V +2 +

2

+л —

то в крайна сметка за сумата получаваме израза
W-1

I
1
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2Л+ 1 2

= (л+ 1)
V

Л(Л+1)(2Л+1)

------- —6

Окончателният израз за загубите на налягане в целия газопровод доби
ва вида
(615)

A р= a L Q‘

2п+ 1
1

-

*

2

6лг »

+

с

х

За оразмерителен разход (количество газ) приемаме такъв разход, на
речен еквивалентен, при преминаването на който през всички подучастъци на
газопровода, загубите на налягане ще бъдат равни (еквивалентни) на тези при
действителния променлив разход. Изхождайки от формула (6.13) можем да на
пишем
(6.16)

A p = a L ( Q m + a Q j 2 = aLC?( 1 - х + о с х ) 2
Приравнявайки изрази (6.15) и (6.14) и решавайки полученото спрямо а,

получаваме
2л + 1
(6.17)

а =

Х+

6л

2

1-X

*)

Стойностите на а може да се пресметнат за различни съчетания на х и л.
При х = 0 пътен разход липсва и а губи физически смисъл. Граничната му стой
ност се определя по правилото на Лопитал и е равна на 0,5. При х = 1 (тран
зитен разход липсва) и л = «> (равномерно разпределен пътен разход)
а = -!- = 0,577 Стойностите на а за някои съчетания на х и л са дадени в
м3
табл. 6.1.

Таблица 6.1
Брой на абонатните отклонения п
X
1

5

10

100

0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0.5

0,582

0,538

0,534

0,528

0,528

1

0,707

0,606

0,592

0,577

0,577

За разпределителните газопроводи броят на отклоненията от участъците
е не по-малък от 50-И00 при което а се изменя в границите от 0,5 до 0,6, или
средно 0,55. Стойностите на а, посочени в табл. 6.1 се отнасят за квадратичната област на съпротивление при газопроводите. Ако съпротивленията са в
преходната област, т.е. степенният показател е 1,75, а се изменя малко. Стой
ностите му са дадени в табл. 6.2.
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Таблица 6.2

Брой на отклоненията л
X

1

0

’ 0,5

1

1
|

0,674

5

____ ______
СО

0,5

0,5

0,59

0,562

Средната стойност на а за хидравлично гладки тръби, какъвто е случая
при мрежите с ниско налягане, спокойно може да се приеме 0,55 въз основа
на което формула (6.13) добива вида
(6.18)

Оор = От + 0,55Оп

От последната зависимост следва, че на газопровод, провеждащ в края
си съсредоточен товар (6.18), падът на налягането е равен на пада при факти
ческото му натоварване. От което следва извода, че пътният товар може да
се замени с еквивалентен такъв, състоящ се от два съсредоточени разхода: в
^началото на участъка 0,45Оп и в края - 0,55Оп При оразмеряването на газоп
роводните мрежи най-често пътните разходи се заменят с възлови.
Възловите разходи се получават като сума от 0,55Оп от всички участъци
по които газът идва до възела, плюс сумата от 0,45Оп от всички участъци по ко
ито газът излиза от възела, плюс съсредоточения разход във възела. С цел оп
ростяване на изчисленията най-често а се приема 0,50, а възловият разход се
определя като полусума от пътните разходи на всички участъци, събиращи се
във възела, плюс съсредоточения разход в него.
Газопроводните мрежи за разлика от водопроводните се характеризи
рат с по-голям брой точки на подхранване и по-малък брой последователно
свързани участъци от точката на подхранване до крайните точки. Затова за
Оп
тях е характерно ^ = 0,3-1, докато същевременно за мрежи с голям брой последователни участъци съотношенията
ки стойности на

q

0П
q

ще са значително по-малки. При мал-

, характерни за водопроводните мрежи, изчисляването на

оразмерителните разходи по формулата Оор = Qm + 0,5Qn води до неголяма
On
грешка. При стойности обаче на - д , характерни за газопроводните мрежи, подобно опростяване води до значително намаляване на оразмерителните раз
ходи, което не може да бъде оправдано с нищо.
Както беше посочено, сключените мрежи се проектират за повишаване
надеждността в газоснабдяването. При тях изключването на даден участък не
води до прекъсване на газоснабдяването като цяло, тъй като газът към потре-
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бителите ще промени посоката си и ще постъпва по друг (резервен) път Ре
зервният път най-често се оказва по-дълъг от оразмерителния и за преодоля
ване на допълнителните хидравлични съпротивления трябва да се разполага с
достатъчно налягане на газа. Така, че скруктурното резервиране на мрежата
чрез включване на свързващи участъци и превръщане на разклонената мрежа
в сключена, само по себе си не може да осигури достатъчна надеждност в га
зоснабдяването.
Структурният резерв трябва да се допълва с мощностен резерв (увели
чена пропускна способност), изразяващ се в запаси в диаметрите или наляганията. По принцип диаметрите се подбират по оразмерителното натоварване с
остатъчен резерв от налягане и проверка за достатъчност на хидравличния ре
жим в аварийна ситуация. При такава постановка на оразмеряване голямо
значение придобива въпросът за началното разпределение на газовите пото
ци. В процеса на хидравличното изравняване на сключената мрежа началното
потокоразпределение ще бъде коригирано, но направлението и големините на
главните потоци в общи линии ще се запазят.
Първо ще разгледаме предварителното потокоразпределение в газопро
водните мрежи с високо (средно) налягане. Те са най-високото йерархическо
(командно) ниво в градската газоснабдителна система и от тяхната надежд
ност зависи надеждността на цялата система. Мрежата с високо (средно) на
лягане се резервира чрез сключване и дублиране на отделни клонове, като
степента на резервиране трябва да съответства на изискуемото се ниво на на
деждност.
Мрежите от най-високото захранващо ниво се характеризират с ограни
чен брой точки на захранване, съответстващи на броя на ГРС; със значителна
дължина, обусловена от размерите на селището и със сравнително крупни
възлови товари, без да отдават пряко пътни разходи. Тези особености опреде
лят в основни линии началното потокоразпределение и принципите на сключ
ване на мрежата. Отначало’мрежата високо налягане се обособява на зони,
съответстващи на точките на захранването й (ГРС), които диктуват направле
нието на главните газови потоци. При избора на тези направления се отчитат
две обстоятелства: потоците да бъдат насочени в центровете на натоварване
то и посоките им да способстват за образуването на затворени контури (пръс
тени), чийто участъци да носят примерно еднакви товари. Паралелните газоп
роводи, по които се движат главните газови потоци следва да се резервират
със свързващи участъци. В резултат на това се получава сключена мрежа, ко 
ято трябва да съдържа основните контури^обединяващи точките на подхранва
не (ГРС) и обхващащи цялото селище, и второстепенни пръстени, възникващи
при предвиждането на свързващите участъци. Мрежите с високо (средно) на
лягане на малки и средноголеми градове най-често се състоят от един, два или
три пръстена, а само при големи и милионни градове те представляват многоконтурни системи.
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При определяне на диаметрите на тръбопроводите на сключената мре
жа е необходимо да се спазва принципа щото всеки затворен контур (пръс
тен), предвиден като резервна сключена част от мрежата, трябва да се състои
от участъци с еднакви или почти еднакви (разлика до 15-20%) диаметри.
За да се осигури подаването на газ към потребителите и в авариен ре
жим, трябва да има резерв в налягането, т.е. в оразмерителния режим да се
използва не цялата разлика от квадратите на налягането (р^ - р|). а само оп
ределена част от нея. Размерът на този резерв зависи от броя на последова
телно свързаните участъци, разположени по посоката на главния газов поток
Колкото е по-голям пръстена, толкова по-малък трябва да бъде резервът в на
лягането, като тази му достатъчност се проверява чрез дооразмеряване при
най-напрегнатите хидравлични режими на аварийните ситуации.
Сключената структура и характеристиката на мрежата с ниско налягане
се отличават принципиално от тези на високото налягане. Първо, тя е най-нис
кото ниво в газоснабдителната система, поради което изискванията за резерв
при нея са намалени. Второ, тя има голям брой точки на подхранване (ГРП) и
относително малка дължина от тях до крайните й точки. Трето, точките й на
подхранване по правило се разполагат в центровете на своите зони, поради
което мрежата е изградена равномерно във всички посоки от точките на подх
ранване. Освен тези главни особености, мрежата с ниско налягане има и
други по-второстепенни, като:
- голям брой малки потребители, прикачени към нея, разглеждани като
равномерни пътни товари на участъците й;
- сравнително малки диаметри на участъците й (само главните от тях са
с диаметри 300 - 400 mm);
- ремонтните работи по мрежата се извършват без спиране на газоподаването (под наляганЬ).
Отчитайки посочените особености, мрежата с ниско налягане следва да
се изпълнява комбинирана със сключване само на основните газопроводи
(главните участъци) изхождащи от ГРП. Сключената част трябва да обединява
ГРП с по-ниско налягане, а диаметрите й да са еднакви или почти еднакви
(разлики 15 - 20%), без резерв в налягането.

6.1.5. Оразмеряване на сключени газопроводни мрежи, метод за
хидравличното им изравняване, основни изисквания и уравнения,
итерационно определяне на поправъчните разходи
При началното разпределение на газовите потоци за мрежите с различ
ни налягания трябва да се прилага първият принцип на Кирхоф за всички въз
ли (6.8). Потокоразпределението и подборът на диаметрите въз основа на
оразмерителните падове на налаганията за мрежите с ниско (Д рн = рн - рк) и с
високо (средно) налягане (Д р0 = р£ - р£) е първият етап от хидравличното им
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оразмеряване. При подбора на стандартните диаметри най-често се оказва,
че вторият принцип на Кирхоф (6.9) не е удовлетворен. Допълнителната причи
на за това се дължи и на типоразмерите (номенклатурата по диаметри) на про
извежданите по съответните стандарти тръби. Други причини от експлоатацио
нен (минимални диаметри) и надеждностен (резерв в диаметрите и др.) харак
тер, също така влияят за неудовлетворяване на втория принцип на Кирхоф.
Отчитайки това при проектиране и оразмеряване на сключените мрежи,
вторият етап винаги се явява като задача за определяне на най-достоверното,
най-близкото до фактическото (експлоатационното) потокоразпределение, съ
ответстващо на избраните вече стандартни диаметри. Необходимост от пре
разпределение на газовите потоци възниква и от хидравличното изравняване
при различни неоразмерителни експлоатационни (аварийни и неаварийни) ре
жими, обусловени от изключването на някакъв елемент от системата.
При дадена сключена мрежа с нейните геометрични характеристики, из
вестни разходи и въз основа на тях избрани диаметри, т.е. удовлетворен пър
вият закон на Кирхоф, задачата за оптималното (окончателното) потокоразп
ределение се свежда до удовлетворяване на'втория му закон за всички неза
висими (елементарни) контури. От постановката на тази задача следва, че
оразмерителното потокоразпрделение или т.н. хидравлично изравняване на
сключената мрежа се отнася към класа на проверовъчните задачи.
При неудовлетворен втори принцип на Кирхоф в най-общия случай тази
задача може да се изрази математически със следната система уравнения за
всички независими контури

Х а ,- 0 “ = АР/.

/
£ а , Q “ = А Ри;

//
(6.19)

j Х а , О,'1= Д Р , ,

/
I Х а/ Q? ~ ^ P n '
I N

където д pi д р„, д р, и д p N са неизравненията (разликите) в наляганията в
контурите;
I , I I , , /,
, N — номерата (бройките) на контурите;
а, - хидравличните съпротивления на съответните участъци в
пръстените;
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O j - разходите на газ в съответните участъци на пръстените;
а - степенен показател на разхода на газ във формулата за хидравлич
ните загуби в участъците.
■*
(6.20)

A Pi = а, 0 “

Сумата на загубите се отнася за всички участъци на независимите кон
тури (пръстени), изразяващи се със следните изрази съответно за мрежата с
ниско и високо (средно) налягане:
(6 .2 1 )

А Р/Н ~

Phi ~

(6.22)

,в
Д Pi

Рн,

Pki и

2

РкЬ

където индексите "н" и "к" се отнасят съответно за началото и края на
участъците по посока на протичане на газовия поток.
За решаване на задачата прилагаме методът на циркулационните (конту
рните) разходиг според който във всеки елементарен пръстен се въвеждат
кръгови (пръстеновидни) поправъчни разходи ЛОпр, в резултат на което ще бъ
де удовлетворен втория закон на Кирхоф. Тези разходи са с положителен
знак, ако посоката им съвпада с тази на часовниковата стрелка. Въведените
по този начин кръгови поправъчни разходи в пръстена ще ре прибавят (суми
рат) алгебричрски към първоначалните потоци (разходи) по участъците. За та
кива, които са общи за два съседни пръстена ще се прибавят поправъчните
разходи и от двата пръстена със съответните им знаци.

а2

®

а5

®

3
131

оAQ,

^

*
**

ДОп

Г --------- ;------►----------------

■

а?
— ------------------

фиг. 6.7

За сключената газопроводна мрежа от два елементарни пръстена, пока
зана на фиг. 6.7, след предварителното потокоразпределение и подбора на ди
аметрите на участъците й може да се напише следната система уравнения
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ai Qi* + ЗгО?11-

-

3 3

(6.23)
ЗаОз'1 + а 5 ^

_ 37 Q t1

-

Q31 = ^ А р , = А р /;
/

äßOs* =

'Yjb-Pj = Ар//

След въвеждане във всеки пръстен на кръговите поправъчни газови ко
личества АОпр ще стане преразпределение на транзитните разходи, в резултат
на което хидравличните неизравнености ще бъдат сведени до нула или до доп
устимите граници на точността. Системата (6.23) ще стане

(6.24)

3f (Oi + A0/)а + SjCQ? + A0/)a —34(04 —ДО/) —Яз(Оз —A0/ + AO//) —0
аз(0} + AO// - AQj)a + 35(05 + A0//)a - Bj(Oy - AQ//)u - (Qq —A0//)a = 0
В най-общ случай за всички налягания и режими на съпротивление сис

темите (6.23) и (6.24) ще добият окончателния вид

[ Х ал а + (АО ,-А 0у)]“ = 0
I '
I X 3' [0/ ± (А0„ - АОу)] = 0
(6.25)

( „

| Х а/[О/±(АОл/-АОу)]а = 0
I л/
където А0/ и Д 0у са съответно поправъчните разходи от собствените и от
съседните контури.
От тук нататък може да се използват различни математически апарати
(ред на Маклорен, матрично смятане и т.н.) за да се опростят изразите и се
премине към метода на итерацията, разработен от В. Лобачев (1934 г.) и X.
Крос (1936 г ), независимо един от други.
Преминавайки към частния случай, когато всички участъци на сключена
та мрежа работят в областта на хидравлично гладки тръби (например мрежа с
ниско налягане), при което степенният показател a =1,75 изразите от типа
( Q , ± A Q ,/ 7b разлагаме в Маклоренов ред, като пренебрегваме величините ДО
след втория член, което е допустимо

(6.26)

f ( О , ± Д О , ) 1 7 5 = Q , 1 '7 5 ± 1 , 7 5 0 / ° ,7 5 а 0 / ;

(О/± АО, ± AQ,,)1 75 = Q,1'75 ± 1,75Q/0,75 ДО, ± 1,750,°’75 А 0 „
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Ако с изразите (6.26) заместим съответните им равни от (6.24) и групира
ме отделните членове получаваме
(а, О,1'75 + a j O ? 1 '7 5 - а3Оз1’75 - a ^ O j ' 7 5 ) + 1 , 7 5 (а1О,0'75 + ftQ?0,75 +

+ а 3 0 30 ,7 5 + а 4 0 ° ' 7 5 ) д о , -

1, 7 5

ftQ j075 Д О „ = 0 ,

( a 3 Q ^ 7 5 + a j O j ' 7 5 - f t Q ^ 7 5 - f t Q } ' 7 5 ) + 1 , 7 5 (а3Оз°'75 + a 5 Q ? ' 7 5 +
+ a e O e 0 ’ 7 5 + а ^ 0 ’7 5 ) д 0 „ - 1 , 7 5 f t Q ? ' 7 5 Д 0 , = 0

Изразите в първите скоби представляват фактически неизравненостга в
пръстените и са съответно равни на Др, и Др„, установимо от уравнения (6.23)
Изразите във вторите скобки може да бъдат представени и така
• а» Qi

1,75

Aip

въз основа на което получаваме
£ Д р + 1 ,7 5 ^ А| А 0, - 1,75 ^ А 0 „ = 0
/
/
£ Д р + 1 ,7 5 ^ ^ А 0 „ - 1,75 ^
и
и

А0, = 0

Получените изрази представляват система уравнения от първа степен, с
решаването на която може да се получат неизвестните, т.е. поправъчните раз
ходи. Тъй като броят на уравненията е равен на броя на неизвестните, то може
да се използва итерационния метод
АРз
I

(6.27)

Оз

(
£Др
IA 0 „ = -

и

+

и
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Aft
Оз

и

A 0/.

Първият член па уравнения (6.27) е приближеното решение и представ
лява частта от поправьчния разход само от собствения пръстен, а вторият
член - o r собствения и от съседните пръстени.
В общ вид за всеки пръстен приближеното решение е
У Л D

(6 .2 6 ).

л о 1- - -

*■“
1, / 5 У ^

л - т \ Т Г

Всяко следващо приближение ще включва първото плюс допълнителен
член. уточняващ решението. Ако се счита, че всеки пръстен има няколко общи участъци със съседните му, уточнението може да се представи и във вида

(6 2 9 )

\ \П 1
L AU'~ Пр j Q
\Q '—
—3— ZV9_rü2
v 4Ар
2* Q
Съотношенията

(Ар
\ Q

в уравнение (6.29) се изчисляват за общите
Л с пр

*
,
участъци на съседните пръстени, а ДОспр е първата приближена стойност на
поправъчните им разходи. Ако получения в (6.29) допълнителен член на реше
нието Д 0Спр се постави вместо ДО^пр в същото уравнение, то ще се получи
третия член на решението ДО ш и т.н.
По този начин решението може да се представи във вид на два члена
AQ = A Q 1+ д О /;; на три члена AQ = А О 1+ А О 11+ А О ш \л т.н. в безкраен ред. О со
беността на тази методика се състби в това, че отначало се получават първите
приближения на решението изведнъж за всички уравнения на оразмеряваните
пръстени, след което, ползвайки тези приближени решения, се пресмятат
уточненията пак изведнъж за всички пръстени и т.н. При подобен метод реше
нието на системата уравнения се опростява и се получава достатъчно точно.
За практически цели при оразмеряването на сключени газопроводни
мрежи може да се ограничим с второто приближение на решението, т.е. с поп
равъчните разходи, състоящи се от два члена, първият от които A Q 1отчита неизравнението в собствения си пръстен, и втория ДQ 11— неизравняването в съ
седните пръстени:
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Д О = Д О ' + Д О "

При определяне на знака на поправъчните разходи е необходимо да се
знае следното: изразите от вида ~

или

са винаги положителни,
I

Jyc.np

знакът на изразите У' Ар се определя положителен по посока на часовникова
та стрелка и обратно, а знакът на А О 1е противоположен на знака на ^ Д р
След изчисляването на кръговите поправъчни разходи и алгебричното
им сумиране с първоначално разпределените потоци, се определят новите
оразмерителни разходи за всички участъци. За участъците без съседни пръс
тени, поправките са равни на дС^ч = ДОпр, а новите оразмерителни разходи
Оорн = Q + AQy4. За общите на съседни пръстени участъци поправъчните са
ДОуч = ДОпр - ДОс пр,

а

Оор н. = 0 + ДОпр. - А 0 Спр.

новите

им

оразмерителни

разходи

където ДОс.пр. е поправъчният разход в съседния

пръстен, прибавен с отрицателен знак към първоначалния разход на общия
участък. За газопроводи с високо (средно) налягане (а = 2) уравнението на
поправъчните разходи е аналогично на (6.28) и (6.29)
( Др
£др
(6.30)

Х °с.пр. 0

ДО= -

уС-Пр.

където Др = Рн, - pfi = aQsup 2.
Въвеждането на поправъчният разход в пръстен с крайна точка,' може да
я премести в съседния възел, ако поправъчният разход е по-голям от разхода
в съседния на крайната точка участък (AQk > Qj). В такъв случай посоката на
движение на газа се изменя противоположно. Ако участъка провежда и пътен
разход Оп, въвеждането на поправъчния разход премества крайната точка на
разстояние А /=

п
Hl

С приближение, удовлетворяващо практическите изисквания, може да
се счита, че крайната точка почти не се премества при стойности на поправъч
ния разход към участъка ДС^ч = 0,55Оп, а при стойности ДЦ,Ч > 0,55Оп тя се
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премества в съседния възел. Казано по друг начин, преместването на крайна
та точка се отчита само когато оразмерителният разход на участъка си сменя
знака.
С новополучените оразмерителни (изравнителни) разходи се определят
отново загубите на налягане във всеки участък и изчисляват отново неизравненията в пръстените. Ако се получат отново неизравнености, относителните
(процентните) грешки за мрежите с ниско и високо (средно) налягане, се из
числяват съответно по формулите
Х(Рн, - Pki)

пр

X (AÜ - Рк')
100%,

6н =

пр________

5„ =

100% ,

0 ,5 £ |рН| - Pki

|Рн, Pki I

пр

пр
6Н= 80 < 10%

Последният етап е оразмеряването на разклонените участъци, изхожда
щи от пръстените, при чието оразмеряване те са представени като съсредото
чени товари във възлите им. В резултат на изравняването са известни наляганията и във възлите от които водят началото си разклонените участъци. По то
зи начин т.н. разполагаем пад за всеки от тях е известен и равен на
дрр = рв - рк , където рв и рк са съответно изчисленото възлово и приетото
крайно налягане в разпределителната газопроводна мрежа.
Ръчното оразмеряване на сключени и разклонени газопроводни мрежи
с ниско и високо (средно) налягане най-често се систематизира в таблици. По
добни таблици, даващи нагледна представа за етапите на изчислителната ра
бота. съответно за мрежите с ниско (таблица 6.3 - 6.6) и високо (средно) наля
гане (таблици 6.7 и 6.8), са дадени по-долу.
Таблица 6.3
№ на
пръстена

Газифицируеми зони
площ

жители

разход на газ

Дължина на
захранващия
контур

Относителен
пътен
разход

9о

брои

m3/h

m /(h m)
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Таблица 6.4

Таблица 6.5

№ на
пръс
тена

Предварително разпределение Попра Следващо (окончателно) j
въчни разпределение на разходите j
на разходите на газ
раз
№ № на Дъл Оор А р / 1 de*
О ор
А р /1 Ар 1,14p
Др
Др/0<'op ходи Д О уч
съсед ж и 
А
О
п
р
на I
ния
пръс
тен
Участъци

m

m3/h Pa/m

mm

Pa

Pa/m .h

m3/h

m3/h

m3/h

Pa/m

Ра

Ра

“I

ч
I

__ {
5ц= ——

100%S 10%

0 ,5 £ |Д р |

Таблица 6.6

1,1 Ар
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Таблица 6.8

I

Разклонени участъци
N*

; _

:
|

Дъл
жина

Оор

гл

m3/h

fk
I
I

100
(kPa)2

—

mm

t
|

11 p S _ p *

1'1

1

“

ioo - i 100 100

(kPa)2

j
I
1

p

Php
kPa

^

kPa

п

1

^

^

J

1
•

I

_[

1

\
i

В съвременните условия на мощна и точна изчислителна (компютьрна)
техника за решаването на задачата за потокоразпределението и хидравлично
то изравняване на сключени (газопроводни и водопроводни) мрежи са разра
ботени програмни продукти, а изчисляването се извършва по тях чрез ЕИМ и
персонални компютри.
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Раздел III. Газоснабдяване на промишлеността

Глава 7. Промишлени газоснабдителни системи
7.1.
Устройство и класификация на промишлените
газоснабдителни системи
Промишлените предприятия и тези от сферата на комунално-битовото
обслужване получават газ от разпределителните газопроводни мрежи със
средно или високо налягане. Производствени и обслужващи фирми с малък
3

4

разход на газ (до 50-150 m /h) може да бъдат прикачени и към мрежите с нис
ко налягане. Оптималният вариант на захранване следва да бъде обоснован
чрез технико-икономическа разработка. Крупни промишлени комплекси, ком 
бинати, заводи, отоплителни централи и други се захранват чрез ГРС или МГ
посредством специални газопроводи.
Промишлените газоснабдителни системи са комплектовани от следните
елементи:
- подаващ газопровод към промишлената площадка;
- междуцехови (промишлено-площадкови) газопроводи;
- вътрешно-цехови газопроводи;
- газорегулиращи пунктове (ГРП) и газорегулиращи устройства (ГРУ),
- пунктове за измерване разхода на газ (ПИРГ);
- газопроводи, обслужващи самите агрегати, поточни линии и др.
Газът от селищната разпределителна мрежа постъпва в промишленоплощадковата мрежа чрез отклонение и подаващ участък, в чието начало се
монтира спирателно устройство - СК. То се устройва в достъпно и удобно за
обслужване място, извън територията на предприятието и максимално близко
до площадковата разпределителна мрежа, но не по-малко от 2 м от регулаци
онната линия или фасадата на производствената сграда.
За газоснабдяване на промишлени и комунално-битови предприятия
най-често се проектира разклонена мрежа с един подаващ газопровод. Само
за по-крупни обекти (комплекси, комбинати, заводи), отоплителни централи и
други по-специални предприятия се предвиждат сключени мрежи с повече от
един подаващ газопровод. Подаването на газ от него към вътрешно-цеховите
газопроводи се осъществява чрез промишлено-площадковата мрежа, която
може да бъде положена подземно или надземно. Изборът на начина на пола
гане и монтаж зависи от площадковото разположение на отделните цехове,
обслужващите съоръжения и подземните тръбопроводи, особеностите на спо
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собите за открит и закрит монтаж и др. Надземното полагане има редица пре
имущества в сравнение с подземното:
- избягва се специфичната за подземното полагане корозия;
„ - по-малка е опасността от течове на газ, поради разсейването му в
околната атмосфера;
- по-лесно откриване на течовете и по-бързото им отстраняване;
- по-лесна и евтина експлоатация;
- по-ефикасен и лесен контрол за състоянието на мрежата.
При използване на съществуващите колони, естакади, стени, фасади и
покриви на производствените сгради, надземното полагане на промишлените
газопроводи е доста по-евтино от подземното. От това следва, че надземният
монтаж е за предпочитане пред подземния. В крайните точки на площадковата (междуцеховата) газопроводна мрежа се предвиждат продухвателни свещи
(щуцери).
Някои схеми на промишлени газоснабдителни системи предвиждат и
централен ГРП, който понижава и регулира налягането в междуцеховите газоп
роводи. В такъв случай към ГРП се монтират и пунктове за измерване разхода
на газ. В мeждyцexoвиfe мрежи по правило се поддържа средно налягане, а
само при по-малките потребители - ниско. Високо налягане се предвижда в
случай, когато е необходимо за газоползващите агрегати, промишлени пещи и
други газогоривни устройства.
На подаващия газопровод към цеха, вътре в самата сграда или извън
нея, се монтира изключващо устройство - СК. Вътрешноцеховите газопроводи
най-често се полагат по стени, колони и други архитектурно-строителни еле
менти във вид на разклонени участъци. Необходимост от сключване на вът
решноцеховите газопроводи възниква само при цехове с много важно (воен
но, трисменно и др.) производство. На газопроводните отклонения към агрега
тите, поточните линии и другото производствено-технологично оборудване се
предвиждат СК - главни изключващи устройства. Газопроводите на всички
промишлени предприятия и парокотелни инсталации (цехове) се оборудват
със специални продухвателни тръбопроводи (свещи) със затварящи устройст
ва. Връзки към продухвателните тръбопроводи се предвиждат на последните
(крайните) участъци на вътрешноцеховите газопроводи и от всеки агрегатен
(поточен и други) газопровод, преди последното (по посока на нормалното
протичане на газа) изключващо устройство.
Налягането във вътрешноцеховите газопроводи се определя от изискуе
мото се налягане на газа пред самите газогоривни прибори (горелки). В
случай на монтирани пред агрегатите и поточните линии регулатори на наляга
не, същото във вътрешноцеховите газопроводи може да е значително по-висо
ко от изискуемото се пред горелките.
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Основното различие на принципните схеми на промишлените газоснаб
дителни системи се заключава в приетите налягания на газа в междуцеховите
(площадковите) газопроводи, в тези пред горелките на агрегатите, както и в
разположението на ГРП, ГРУ и наличието на регулатори на налягане пред аг
регатите. При решаване на въпроса за избор на схемата следва да се отчита и
налягането на газа в селищните разпредителни газопроводи в точките на о тк
лоненията към предприятията, необходимото налягане пред самите горелки в
отделните цехове и териториалното им разположение, разхода на газ и реж и
ма на газопотребление в тях, удобството на обслужване и икономическата
ефективност.
В зависимост от конкретните случаи на проектиране на промишлени га
зоснабдителни системи се използват различни принципни схеми, класифици
рани по-долу:

1. Едностепенни газоснабдителни системи:
1 1. При промишлени обекти, пряко свързани (без ГРП) със селищната
газопроводна мрежа ниско налягане;
1.2. При промишлени обекти, свързани чрез централен ГРП със селищна
та мрежа и с ниско налягане в промишлените газопроводни мрежи;
1.3. При промишлени обекти, свързани чрез централен ГРП със селищна
та мрежа и със средно налягане в промишлените газопроводи.

2. Двустепенни газоснабдителни системи:
2.1. При промишлени обекти, пряко свързани (без ГРП) със селищната
газопроводна мрежа средно налягане и с цехови ГРУ и с ниско налягане в це
ховите газопроводи;
2.2. При промишлени обекти, пряко свързани (без ГРП) със селищната
газопроводна мрежа средно налягане и с цехови ГРУ и средно налягане в це
ховите газопроводи;
2.3. При промишлени обекти, свързани чрез централен ГРП със селищна
та газопроводна мрежа, със средно налягане в междуцеховите (площадкови
те) газопроводи, с цехови ГРУ и ниско налягане в цеховите газопроводи;
2.4. При промишлени обекти, свързани чрез централен ГРП със селищна
та газопроводна мрежа и средно налягане в площадковите (междуцеховите)
газопроводи, с цехови ГРУ и средно налягане в цеховите газопроводи.
При средни и големи промишлени предприятия агрегатите в отделните
цехове се оборудват с горелки, работещи на различно налягане. Във връзка с
това при проектирането възниква необходимост от комбинация на посочените
принципни схеми. Така напр. често се проектират промишлени газоснабдител
ни системи с централен ГРП и само към отделните цехове с ГРУ Подобна сис
тема се получава чрез комбинация на системи 1.3, 2.3 и 2.4.
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7.2. Едностепенни промишлени газоснабдителни системи

фиг. 7.1.
Газоснабдителна схема на неголям промишлен обект, захранван пряко
от селищна газопроводна м реж а ниско налягане
1 - СК с компенсатор; 2 - междуцехов газопровод; 3 - отклоне*ния към цеховете;
4 - СК; 5 - пункт за измерване разхода на газ (ПИРГ); 6 - вътрешноцехови газопроводи;
7 - главни С К пред агрегатите; 8 - С К на продухвателен тръбопровод;
9 - продухвателен тръбопровод; 10 - щуцер с кран за вземане на проби

Примерна схема на промишлена газоснабдителна система, захранвана
пряко от селищна мрежа ниско налягане е показана на фиг. 7.1 Подобна схе
ма се предвижда за неголеми комунално-битови и индустриални предприятия
Това се обяснява, както с малката пропусквателна способност на селищната
мрежа с ниско налягане, така и с негативното влияние на променливия режим
на промишленото газопотребление върху режима на налягане на газогоривни
те прибори в жилищните сгради, получаващи таз от същата м режа ниско наля
гане.
От селищната газоразпределителна мрежа ниско налягане чрез спира
телния кран 1 с компенсатор газът постъпва в междуцеховия (плои^адковия) га
зопровод 2. При средноголеми и малки предприятия дължината на междуцехо-
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вите газопроводи не е голяма, поради което на разклоненията на основния га
зопровод 2 към отделните цехове спирателни кранове може и да не се пред
виждат. За продухване на вътрешно-цеховите (и междуцеховите) газопроводи
6 и 3 в края им се устройват продухвателни свещи 9. В края на отклоненията
към цеховете (началото на цеховите газопроводи) се монтират спирателни
кранове 4. Мястото им трябва да е достъпно за обслужване, преглед и ремонт
на арматурите и да осигурява възможност за бързо изключване на цеховите
газопроводи. При монтаж на СК на височина повече от 2 m се устройват пло
щадки за обслужване от негорими материали с парапети и стълби или се пред
вижда дистанционно управление.
Разходът на газа от промишлените обекти се измерва най-често в цент
рализиран пункт за отчитане на общото газопотребление в цеховете и обслуж
ващите сгради. При необходимост от отчитане на газа по цехове или дори аг
регати (поточни линии) следва да се предвиди допълнително монтиране на газомери (разходомери) в самите цехове 5. За неголеми промишлени обекти,
състоящи се от 2-3 цеха със сравнително малък разход на газ, в някои от тях е
допустимо същият да се отчита само по цехове без централизиран пункт за
сумарния общозаводски разход.

7.2.1. Вътрешноцехови разклонени газопроводи
На отклоненията от вътрешноцеховите газопроводи 6 се монтират глав
ни спирателни кранове 7. Последните участъци на цеховите газопроводи за
вършват с продухвателни тръбопроводи 9 'със спирателни кранове 8 и щуцери
10 с кранове и пробки за вземане на газови проби. С продухвателните тръбоп
роводи 9 са свързани и продухвателните участъци на агрегатните газопроводи,
изхождащи преди спирателните кранове 7 към самите горелки.
Оразмерителният пад на налягането Д рорв газопроводите на промишле
ните обекти (фиг. 7.1) се определя от израза

^ Pop = Рпо~ Рнг.
където Дю е налягането в промишленото отклонение;
РнГ - номиналното (нормативното) налягане пред горелките.
Този пад не трябва да превишава определена част от нормативното на
лягане за самите горелки, определяно от режима на работа на промишления
обект Падът зависи и от променЛивото налягане р„0 в точката на вземане на
газа от уличния газопровод. Колкото промишленият обект е по-голям и по-отдалечен от селищния ГРП, толкова началните разходи за промишления газоп
ровод ще са по-високи. Оразмерителният пад на налягане, изразен в част от
налягането на газа пред горелките към агрегатите, се определя в зависимост
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от технологичните изисквания, предявявани към стабилността на топлинното
натоварване на самите горелки. Колкото степента на стабилност е по-голяма,
толкова по-малък е падът.
Ако обозначим допустимото относително претоварване на агрегата с а.
то има място равенството
ОГ>а* = а 0 пот
Стойността на а зависи от технологията на производството и варира в
границите от 1,05-И ,2. Налягането на газа п^ед соплата (дюзите) на газогорелъчните устройства (горелките) е в квадратична зависимост от разхода, пора
ди което
Р Г

=а

2

рГ

Ако промишления газопровод може да понесе натоварвания от макси
мални до минимални (близки до нула) стойности, то на граничната стойност на
натоварването на горелката ще съответства и максималната стойност на нато
варването на газопровода. При максималното му натоварване C/J*3* номиналното налягане пред горелките ще бъде p™m, а при минималното натоварване,
клонящо към нула < Г = о .налягането пред горелките ще бъде р™ах и равно на
max
Iпот А _
Ра
= Ра
- А Pop

Разглежданият случай рядко се среща в практиката. В условията на нормалното протичане на производствено-технологичния процес минималното на
товарване на промишления газопровод не К/юже да клони към нула. Означа
вайки минималното натоварване на газопровода в части от максималното
чрез ß, ще получим
Qnin = ßQriax
Повечето промишлени обекти работят с ß - 0,5^0,7

Пиезометричната

картина на промишлените (междуцехови и вътрешноцехови) газопроводи при
посочените им гранични натоварвания дава основание за следните равенства
А Ра — А Pop ~ A P m in = s Q n a x

®^m in •

А Ра = sCC x ( 1 - Р Л) = А Р о р О - ß")

където s е коефициент на хидравлично съпротивление;
п - степенен показател на областта на това съпротивление
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Допустимото колебание на налягането на газа пред горелките се опреде
ля по формулата
п

а

—т я х

п_ло/п

ДРз
Ра - РРа
2
—= ------------------- = а -

глот

пот

Ра

«
1.

Ра

Сравнявайки написаните изрази, получаваме
Д Pop _ Ц2 - 1
рТ

~

i-ß "'

По такъв начин, колкото са по-малки възможните колебания в натовар
ването на промишления газопровод (р=1),толковапо-голям сеприем аоразм ерителния му пад, което позволява да се спести доста тръбен материал (метал).
Така например ако Рд0т = 30 кРа, а = 1,1, ß = 0, т.е. най-неблагоприятните
случаи,то

ДPop = 30

2
^ - -

'
= 6,3 кРа.

А ко ß = 0,5, то

1 12 —1
д роп = 30 ----------^ = 8,4 кРа.
р
1 - 0,5
В тези примери е приет квадратичен закон на хидравличните съпротив
ления. Разходът на метал (пластмаси и др.) е пропорционален на пада на наля

гането на степен 0,19. При втория пример (ß = 0,5), следователно икономията
= 1,055,т.е. 5,5%.
6,3
Оразмерителните разходи в промишлените газопроводни м р з ж и се оп»
ределят като се изхожда от номиналното натоварване на газоползващите а г
на метал ще представлява

регати и коефициент на едновременното им действие Ке [вж. гл. 5, т 5.2, форм
ула (5.10)]. Стойността на Ке се определя от технологичния режим на работа на
агрегатите и броя на същите, подхранвани от оразмерявания участък.
Оразмерителната скорост на газа се приема от 25 до 30 m/s, тъй като
при по-големи стойности възниква шум и ерозия на тръбния материал (метал,
пластмаси и др.), а при неблагоприятна конфигурация, и вибрации на тръбо
провода. При оразмерителните скорости се използва уравнението на непре
къснатостта, от което се получава израза
w=

р<А

дА

— =
pF
рг

[вж. гл. 5, т. 5.3, формули от (5.15) до (5.18)].
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7.3. Двустепенни промишлени газоснабдителни системи

фиг. 7.2.
Газоснабдителна схема на голям промишлен обект, захранван чрез ГРП
от селищна газопроводна мрежа високо налягане
1 - С К с компенсатор; 2 - междуцехов газопровод; 3 и 5 - ГРП и ПИРГ за целия обект,
4 - цехови СК; 6 - вътрешноцехов газопровод; 7 - главни СК пред агрегатите;
В - СК на продухвателен тръбопровод; 9 - продухвателен тръбопровод;
10 - щуцер с кран (пробка) за вземане на проби; 11 - цехова газорегулираща уредба

Двустепенна схема на промишлена газоснабдителна система е показана
на фиг. 7.2. При тази схема големия промишлен обект е захранван от селищна
газопроводна мрежа високо налягане посредством общ (площадков) ГРП за
целия обект. В ГРП налягането на газа се редуцира (понижава) до средно, как
вото е необходимо за цехове 2 и 4, прикачени непосредствено към междуцеховия газопровод 2. За горелките в цехове 1 и 3 се изисква ниско налягане, по
ради което те са прикачени към междуцеховия газопровод 2 чрез ГРУ Вътреш
ноцеховите газопроводи 6 завършват с продухвателни тръбопроводи 9
Пунктът за измерване разхода на газ 5 е комбиниран с обектовия ГРП 3 и раз
положен в общото помещение. Подобна схема е комбинация от схеми 1.3 и 2 3
При хидравличното оразмеряване на разгледаната схема отначало се
определя налягането след общия ГРП - рп0, като се изхожда от режима на пло-
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щадковата газопроводна мрежа средно налягане при известно номинално на
лягане пред горелките със средно налягане - $?пт
Падът на налягане между селищната и промишлената мрежи
д р = Рсг ~ Рпо се разпределя между отклонението за промишления обект и ГРП
по начин, щото сумарната му стойност да е минимална. Налягането след цехо
вите ГРУ се определя, като се изходи от режима на работа на вътрешноцехо
вите газопроводи и налягането на газа пред цеховите горелки с ниско наляга
не. Цеховите ГРУ се подбират да отговарят на пада на налягането между това
в междуцеховите газопроводи със средно налягане и необходимото след ГРУ
Стойностите на оразмерителния пад в междуцеховите газопроводи 2
(фиг 7.2) са неголеми, което води до увеличение на началните капиталовложе
ния за тръбопроводите. Независимо от това някои цехове не изискват ГРУ, ко 
ето пък намалява общите капиталовложения за системата. За промишлени
обекти с компактно разположение на цеховете и стабилен режим на работа на
агрегатите, посочените недостатъци нямат съществено значение и подобна
схема може да се окаже икономически най-изгодна.
Съществува и схема на промишлена газоснабдителна система, чиито
междуцехови (площадкови) газопроводи се захранват пряко от селищната га
зопроводна мрежа със средно (< 0 ,3 МРа) налягане. Отделните междуцехови
газопроводи се насочват към всеки цех, където в цехови ГРУ налягането на га
за се намалява до необходимата степен От ГРУ газът постъпва само в цехо
вата мрежа. Разходът му се измерва както в централен (площадков) ПИРГ та
ка и във всеки цех. Централен ГРП липсва, а междуцеховите газопроводи ра
ботят под налягането на селищната газопроводна мрежа. Подобна схема е
комбинация от схемите 2.1 и 2.2 на двустепенните газоснабдителни системи,
описани в т 7.1 на настоящата глава. Тя се отличава от схемата на фиг. 7.1 по
това, че налягането на газа се регулира във всеки цех чрез собствени (цехови)
ГРУ и може да се поддържа на необходимата степен независимо от налягане
то на газа в другите цехове. Освен това, разполагането в цеховете със собст
вени регулатори на налягане, позволява да се поддържа по-устойчив режим
на налягане пред самите агрегати и поточни линии, тъй като изменението на
натоварването на междуцеховите газопроводни мрежи въобще не оказва вли
яние на налягането в цеховите газопроводи.
Подобна схема се отличава с малки инвестиции за междуцеховите га
зопроводи, но и с допълнителни разходи за устройване на централен ПИРГ и
отделни цехови ГРУ Тя е с икономическо предимство при промишлени предп
риятия с разсредоточени (на големи разстояния) цехове един от друг О конча
телният извод за икономическата ефективност и изборът на схемата на про
мишлената газоснабдителна система се извършват въз основа на технико-икономическо оразмеряване в идейна фаза на проектиране.
По вътрешноцеховите газопроводи газът се довежда от цеховото о тк
лонение до самите агрегати. В повечето случаи подобни газопроводни кл о 
нове се проектират разклонени. Сключени вътрешноцехови газопроводи се
предвиждат само в особено важни производствени цехове. В началото на
всеки цехов газопровод се монтира спирателен кран и манометър. В края
му се устройва продухвателен газопровод, с който са свързани обединени
те продухвателни свещи (тръбопроводи) към газопроводните отклонения за
всеки агрегат
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За измерване и отчитане на газопотреблението във всеки цех е предви
ден цехов ПИРГ Ако цеховете са оборудвани и с ГРУ, то ПИРГ-ът се устройва
заедно с него. Принципна схема на вътрешноцехов газопровод средно или
ниско налягане с ПИРГ (поз. от 5 до 10) е показана на фиг. 7.3.
Подобна схема се прилага за цехове, получаващи газ от централни ГРП
или непосредствено от селищната газопроводна мрежа с ниско налягане. Раз
ходът на газ се измерва с два паралелно свързани (работен и резервен) газомери. Изключващата арматура (щуцерът) 15 и тройниците 7 са оборудвани със
специални устройства (пробки) за вземане на проби от газа при нужда. Спира
телните кранове 16 са към продухвателния газопровод 14.
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Раздел IV.
Газоснабдяване на сгради

Глава 8.

Устройство на сградните газопроводни инсталации

Системата за газоснабдяване на сгради включва:
1. сградно газопроводно отклонение;
2. сградна газопроводна инсталация;
3. газопотребителни съоръжения;
4. сградна инсталация за отвеждане на отработения газ.
Сградното газопроводно отклонение включва участъка от разпредели
телния уличен газопровод до разходомера на потребителите на газ включително.
Сградната газопроводна инсталация е предназначена да осигурява неп
рекъснато газоснабдяване от източника на газ до потребителите.Тя се състои
от газопроводи, спирателна арматура, контролно-измервателни прибори и
устройства и предпазна арматура (отсекатели).
Газопотребителните съоръжения използват топлината, която се отделя
при изгаряне на газа.
Втората инсталация има предназначение да отведе отработените газове
извън сградата. Под отработен газ се разбира отделените след отдаване на
топлина продукти на горенето.

8.1. Видове газове, използвани при газоснабдяването
на сгради
Газификацията в нашата страна, заедно с електрификацията и топлофи
кацията е развитие на енергийното стопанство и е свързана с рационалното
използване на енергоносителите в промишлеността и бита. Разходът на топли
на от изгарянето на природен газ за битови нужди е 4 - 5 пъти по-малък откол
кото ако се използва твърдо или течно гориво. За газоснабдяване на сради се
използва природен, изкуствен (манифактурен, градски) и втечнен газ.

8.1.1. Природен газ
Съставът (табл. 1.1), калоричността и плътността на природния газ
(табл. 1.3) зависят от местонахождението му.
Природният газ е по-лек от въздуха, което дава възможност за неговото
акумулиране във високите части на непроветриви помещения в сградите. К о 
гато съдържанието на природния газ достигне от 5 до 15%, се получава лесно
запалима и взривоопасна смес.
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8.1.2. Изкуствен (градски, манифактурен ) газ
Изкуственият газ се получава при обработка на въглища и петролни
продукти. Приблизителният му химически състав е: въглерод - 50%, метан 25%, въглероден окис - 15%, инертни газове - 10%. Калоричността му е в гра
ниците от 17,6 до 19,8 M J/N m3 Изкуственият газ е по-лек от въздуха и е с плът
ност от 0,45 до 0,60 kg/m 3 Газовъздушната смес със съдържание на газ от 6%
до 36% е лесно запалима и взривоопасна.
Изкуственият газ е влажен и при транспортиране се отделя конденз,
който се акумулира в най-ниските участъци от инсталацията. Отделянето на
кондезираната влага се извършва чрез сифони.

8.1.3. Газовъздушни смеси
Въздух и пропан - АР 6,5.
Калоричността на газовъздушната смес въздух и пропан, АР 6,5 е
6.5 th /N m3 (27,2 M J/N m3).
Тя е по-тежка от въздуха (плътност 1,14 kg/m 3) и се акумулира в най-нис
ките части на непроветриви помещения в сградите. Когато съдържанието на
пропан достигне от 8 до 34%, се получава лесно запалима и взривоопасна
смес. Газовъздушната смес е суха и не отделя кондензирана влага.

Въздух и пропан - АР 13,5.
Калоричността на газовъздушната смес въздух и пропан 13,5 е
13.5 th /N m3 (56,5 M J/N m3)
Тя е по-тежка от въздуха (плътност 1,28 kg/m 3) и се акумулира в най-нис
ките части на непроветриви помещения в сградите. Газовъздушната смес е
суха и не отделя кондензирана влага.

8.1.4. Втечней газ
Под втечнени въглеводородни газове, използвани за газоснабдяването
на жилищни, обществени и производствени сгради, се разбира отделните въг
леводороди или техните смеси, които при температура на околната среда 0° С
и атмосферно налягане, се намират в газообразно състояние, а при относител
но не голямо повишаване на налягането (без намаляване на температурата)
преминават в течности - 0,47 МРа за пропана; 0,115 МРа за бутана.
Съставът им зависи от суровината и начина на получаването им. Осно
вен източник за получаване на втечнени газове са нефтените газове, които в
рафинериите се разделят на етан (С2Н6), пропан (С3НВ), бутан (С4Н10) и газов
бензин (С5Н12). Техническите пропан и бутан, както и техните смеси сами по
себе си са втечнени газове, използвани за газоснабдяване. Техническите га
зове се различават от чистите по съдържанието на въглеводороди по-леки от
пропана и по-тежки от бутана, а така също и по наличието в тях на примеси.
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8.1.5. Биологичен газ
Биологичният газ се получава при разделяне на органичните вещества.
Съставът му зависи от съдържанието на мазнини, белтъчини и въглехидрати в
органичната материя, както и от вида на разграждането (аеробно, анаеробно).
При изгниването на комунално-битови утайки в пречиствателните станции пол
учените газови количества съдържат обикновено 2/3 метан (СН4) и 1/3 въглеро
ден двуокис (С 0 2), а специфичният газодобив от 1 кд разградени сухи органич
ни вещества е от 195 до 1050 dm3
Биологичният газ се използва за загряване на утайките на пречиствател
ната станция, получавана на механична и електрическа енергия, като гориво в
бита, промилеността, транспорта и др. [15]
Използването на биологичния газ като гориво в автомобилния транспорт
изисква отстраняването на С 0 2 и сгъстяването му до 35 МРа.
Когато се използва като битово и промишлено гориво е необходимо пре
ди да се подаде в газопроводната мрежа да се пречисти от съдържащия се по
някога в него сероводород (H2S), който е силно отровен (конентрация над
0 ,1% ).

8.2. Газопроводи
8.2.1. Тръби
Сградната газопроводна мрежа може се'изпълнява от чугунени, стома
нени, медни и оловни тръби.
Импулсните газопроводи за присъединяване на контролно измерванелната апаратура и автоматиката се изпълняват от стоманени и медни тръби и
гумено-текстилни маркучи за налягане до 0,1 МРа.

Чугунени тръби
Чугунените тръби се използват само за сградни газопроводни отклоне
ния с налягане до 40 КРа в участъците извън сградата. Монтират се подземно
с минимален диаметър 100 mm.

Стоманенни тръби
Стоманените тръби, използвани за газоснабдяване, са безшевни, правошевни и спираловидно заварени, изготвени от спокойни и полуспокойни въгле
родни стомани. Съдържанието на въглерод не трябва да превишава 0,25%, а
на сяра и фосфор съответно 0,056% и 0,046%. За подземни газопроводи се из
ползват стоманени тръби с дебелина на стената не по-малка от 3 mm, а за над
земни - не по-малка от 2 mm.

Медни тръби
Медните тръби се използват за всички елементи на газопроводната инс
талация.
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Оловни тръби
Оловните тръби могат да се използват за во^чки елементи на газопроводната инсталация, но поради голямото относително тегло, ниската механич
на якост и топлинна устойчивост намират ограничено приложение. Не се допу
ска използването им за транспортиране на въздух - пропан АР 6,5, АР 13,3 и
на всички видове газ с налягане над 40 КРа.

Свързване на тръбите
Съединителните и фасонните части се изработват от метал, съответст
ващ на този на тръбите.
В табл. 8.1 са посочени начините на свързване на различните видове
тръби.
Разглобяеми (фланшови и резбови) съединения се допускат в местата на
монтаж на спирателната арматура, присъединяването на контролноизмервателните уреди и електрохимическата защита. Не се допуска използването им в
подземни участъци с изключение на резбови съединения на полиетиленови
тръби.

8.2.2. Налягане в сградните газопроводни инсталации
В зависимост от предназначението и вида на газа транспортирането се
извършва при различни налягания.

Ниско налягане
В зависимост от вида на газа налягането в тях варира в границите:
- до 5 кРа - природен и втечнен газ;
- от 1,8 до 2,5 кРа - природен газ и въздух пропан АР 13,5;
- от 0,65*до 1,5 кРа - изкуствен (манифактурен) и АР 6,5.
Използва се за сградни газопроводни инсталации след газомерния възел

Средно налягане категория А (от 5 кРа до 40 кРа)
Използва се при улични и площадкови газопроводни мрежи и за сградни
газопроводни отклонения от уличния газопровод до регулатора на налягане.

Средно налягане категория Б (от 40 кРа до 0,4 МРа)
Използва се при улични и площадкови газопроводни мрежи и за сград
ни газопроводни отклонения от уличния газопровод до регулатора на на
лягане.
В жилищните и обществени сгради се допускат само инсталации с ниско
налягане. В промишлените предприятия се допуска използване на инсталации
с ниско, средно и високо (до 0,6 МРа) налягане, а за технологични нужди - до
1,2 МРа.
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Свързване на тръби
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Ф Л \ e .i.
Система за газоснабдяване на сгради
а - снабдяване от газопровод с ниско налягане;
б - снабдяване от газопровод със средно или високо налягане;
1 - селищна газопроводна м реж а с ниско налягане; 2 - селищна газопроводна мрежа със
средно или високо налягане; 3 - спирателен кран; 4 - вътрешноквартална (дворна)
газопроводна мрежа; 5 - кондензен сифон; 6 - предпазна гарнитура; 7 - сградно газопроводно отклонение; 8 - главни хоризонтални (разпределителни) клонове; 9 - вертикални газопро
водни клонове; 10 - етажни (жилищ ни) клонове; 11 - разходомер; 12 - главен спирателен
кран; 13 - газорегулаторен пункт; 14 - сферичен СК; 15 - газопотребителни съоръжения;
16 - система за отвеждане на изгорелите газове

8.3. Елементи на сградните газоснабдителни системи
Основните елементи на една сградна газоснабдителна система са:
сградно газопроводно отклонение, главни хоризонтални (разпределителни)
клонове, вертикални газопроводни клонове, етажни (жилищни) клонове, спи
рателна, предпазна и регулираща арматура, контролно-измервателна и пред
пазна апаратура, газопотребителни съоръжения (фиг. 8.1а).
Като източник на газ се използват селищните газопроводни мрежи или
газови уредби за втечнен газ.
Жилищните сградни газопроводни инсталации се свързват най-често
със селищните газопроводни мрежи с ниско налягане (фиг. 8.1а). При недоста
тъчна мощност или тяхното отсъствие е възможно захранване от мрежи със
средно и високо налягане посредством газорегулаторни пунктове (фиг. 8.1 б).
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Като източник на газ за мал
ки населени места без централно
газоснабдяване и обекти, отдале
чени от газопроводната мрежа мо
же да се използва втечнен газ,
който се доставя в специални съ
дове под налягане. За захранване
на газопроводните инсталации на
малки обекти се използват бутилки
с вместимост до 80 dm3 Големите
потребители на газ (многоетажни
жилищни сгради, комунално бито
ви, производствени предприятия и
др.) се газоснабдяват от резервоа
ри с обем от 1 до 5 т 3 и повече.

8.3.1.
но отклонение

Сградно газопровод-

Ф иг. 8.2
Свързване на сградно отклонение
посредством щуцер
1 - газопровод; 2 - седло; 3 - муфа;
4 - отклонение; 5 - заварка

Сградното газопроводно отклонение е предназначено да осигури непре
къснато транспортиране на газ от източника към сградната газопроводна инс
талация.
Сградното газопроводно отклонение се състои от;
- връзка с уличния газопровод;
- свързващ газопровод;
- пречиствателно съоръжение;
- главно спирателно съоръжение;
- регулатор на налягане - в случай, че е необходим.
Връзката с уличния газопоровод може да се осъществи чрез заваряване
на щуцер със седло (фиг. 8.2). В този случай диаметърът на отклонението не
трябва да бъде по-голям от 1/3 диаметъра на уличния газопровод.
Възможно е също връзката да се осъществи със заварен тройник или
муфа (фиг. 8.3). Тройника се монтира към предварително срязан тръбопровод
и се заварява. Във втория случай се заварява щуцер, след което се монтира
муфата.
Свързващият газопровод се
изпълнява от чугунени, стоманени
или медни тръби, положени под
земно на дълбочина от 0,6 до 1,0 m.
При транспортиране на газ, съдър
жащ влага (манифактурен газ), от
клонението се изпълнява с мини
мален наклон от 0,005 m /m към кондензния
сифон.
Налягането
в
сградното отклонение се определя
фиг. 8.3
от това в уличния газопровод и мо
Свързване на сградното отклонение
же да бъде ниско, средно - катего
а - чрез тройник; 6 - чрез муфа
рия А и средно - категория Б, а при
1 - газопровод; 2 - заварен тройник;
промишлени сгради - и високо на
3 - щуцер; 4 - муфа; 5 - отклонение
лягане.
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Свързването към уличната
мрежа се осъществява в най-близ
кия до сградата участък.
Когато се извършва газо
снабдяване на група сгради, отда
лечени от магистралния газопро
вод, се проектира вътрешноквартална (микрорайонна) или дворна
газопроводна мрежа (фиг 8.4). Га
зопроводите се трасират успоред
но на стените на сградите на същи
те разстояния и дълбочина, както и
селищните^ газопроводи. Допуска
се при определени условия тези
газапроводи да се проектират над
земно като в този случай те мина
фиг. 8.4.
ват по негорими стени на сградите
Дворна газопроводна мрежа
или на опори.
1 - магистрален газопровод;
Обикновено входът на откло
2 - спирателна арматура;
нението
в сградата се осъществя
■сградно газопроводно отклонение
ва в необитаеми помещения, стълбищни клетки, коридори, кухни, в
помещения с газови прибори или специални помещения, оборудвани с приточно-смукателна вентилация и отделен вход и изход. В тези помещения не бива
да влизат неупълномощени хора. Избени и складови помещения, например за
съхраняване на въглища, са неподходящи за тази цел. Не се разрешава вход
на сградното отклонение в машин
ни помещения, асансьорни шахти и
др., както и монтаж под фундамен
тите на сградите.
Вътре в сградата газопроводното отклонение трябва да бъде на
съответстващо на местните усло
вия разстояние от пода и стената,
но не по-малко от 150 мм.
При ВКЛЮЧВАНЕТО КЪМ
СГРАДАТА трябва да се спазва
разстояние от електрическите ка
бели най-малко 200 мм.
ДИАМЕТЪРЪТ на сградното
газопроводно отклонение зависи
от оразмерителния разход и него
вата дължина. При свързване към
уличен газопровод с ниско наляга
не до 1,5 КРа загубите на налягане,
фиг. 8.5
включително тези от главното спи
Уплътняване при преминаване през
рателно съоръжение, не трябва да
външна стена на сградата
надвишава 50 Ра. При газоснабдя;
1 - изолационен материал;
ване с ниско налягане до 5 КРа, на
■газопровод; 3 - пластмасов материал; 4 лягането пред регулатора трябва
уплътнение; 5 - обсадна тръба
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фиг. 8.6.
Вход на сградното газопроводно отклонение
1 - газопровод; 2 - кожух; 3 - пробка; 4 - главен спирателен кран;
5 - разпределителен газопровод; 6 - кран на вертикалния клон;
7 - вертикален газопроводен клон; 8 - врата

да бъде толкова голямо, че да се постигне минималното необходимо налягане.
Минималният диаметър е 50 mm, а при реконструкция и при по-малки обекти
(еднофамилни къщи) съответно 40 mm и 32 mm.
При ПРЕМИНАВАНЕТО НА ТРЪБИТЕ ПРЕЗ ВЪНШНАТА СТЕНА се изпол
зва обсадна тръба (кожух), която има вътрешен диаметър най-малко 100 мм
по-голям от външния диаметър на газопроводната тръба. На фиг 8.5 е показа
но правилно изпълнение на преминаването през стените на сградата.
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фиг. 8.7.
Вход на сградно газопроводно отклонение с диаметър до 6 5 mm
в надземна абонатна станция
1 - газопровод; 2 - преминаване през стена; 3 - пробка; 4 - главен спирателен кран

НЕ СЕ ДОПУСКА СВЪРЗВАНЕ НА ТРЪБИТЕ В СТЕНАТА.
На всяко отклонение се предвижда ГЛАВЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН, който
се пломбира.
То може да се монтира в два варианта: извън сградата и вътре в нея
При първия вариант спирателният кран се монтира подземно с охранителна
гарнитура или в шахта на дълбочина от 0,4 до 0,7 m и надземно върху фасадата
на сградата на защитено място, по възможност в близост до входа (фиг 8.6)
При отделно стоящи сгради спирателната арматура се монтира на разстояние
0,5 m от границата на парцела.
При втория вариант главният спирателен кран се монтира веднага след
входа в сградата на лесно достъпно място (фиг. 8.7).
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фиг. В.8.
Едностранно отклонение за жилищен блок
1 - уличен газопровод; 2 - свързващ газопровод;
3 - главен спирателен кран; 4 - тройник за почистване

Видове сградни газопроводни отклонения
При новите сгради проектантът, съгласувано с газоснабдителното предп
риятие, определя най-икономичния начин на свързване на сградната газопро
водна инсталация с уличния газопровод. За един жилищен блок захранване е
възможно странично на блока или на челната му страна (фиг 8.8)
Възможно е входът на газопроводното отклонение да се осъществи по
инсталационен канал. (фиг. 8.9).
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фиг. 8.9.
Газопроводно отклонение при инсталационен канал
1 - газопровод; 2 - абонатна станция
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Фиг. в.10.
Газопроводно отклонение с индивидуално регулиращо устройство
1 - свързващ газопровод; 2 - главен спирателен кран;
3 - регулатор за налягането; 4 - вентилационен тръбопровод;
5 - разпределителен тръбопровод; 6 - конзоли

Ако е необходимо редуциране на налягането на газа при свързването
със сградната мрежа се монтира РЕГУЛИРАЩО УСТРОЙСТВО.
При свързването на сгради до 20 жилища (апартамента),’ се използват
индивидуални регулиращи устройства (фиг. 8.10), а над 20 жилища - регулира
щи устройства за жилищни блокове, които се разполагат в абонатна станция
Абонатната станция и помещението, в което са разположени разходомерите, са особена пожароопасна секция. Поради това тя е част от пожароопас
ния участък, който трябва да бъде отделен от останалите помещения с противопожарна конструкция.
Вратите за тези помещения се изпълняват с голямо пожарно съпротив
ление и с отваряне навън.
Минаващите през стените и тавана тръбопроводи се прокарват с обсад
ни тръби като луфта се запълва с азбестов шнур.
За избягване на искрообразуване вследстие на потенциалната разлика
между отделните части на оборудването в абонатната станция трябва да се
предвиди потенциален мост.
От външната страна на сградата се поставя табела с надпис, която указ
ва къде е абонатната станция.
Сградните газопроводни отклонения, заедно със спирателната арматура
и регулаторите на налягане, обикновено са собственост на газоснабдителните
компании и не принадлежат към сградната потребителната инсталация.
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8.3.2. Сградна газопроводна мрежа
Основни изисквания
Сградната газапроводна мрежа се състои от хоризонтални, вертикални
и етажни разпределителни клонове.
Главните хоризонтални клонове служат за транспортиране на газ към
вертикалните газопроводни клонове. Обикновенно те се разполагат в техни
ческите коридори и сутерените на жилищните и обществените сгради. Изпъл
няват се от стоманени, медни и оловни тръби, монтирани обикновенно открито-окачени за стени, тавани, греди и др. Началото на всеки главен хоризонта
лен клон се предвижда спирателна арматура. При транспортиране на газ, съ
държащ влага (манифактурен газ), на хоризонталните участъци се предвижда
минимален наклон от 0,005 m/m.
Вертикалните газопроводни клонове служат за поетажно разпределение
на газа.
Вертикалните газопроводни клонове се проектират в кухни, стълбищни
клетки или коридори. Не бива да се допуска проектиране на вертикалните кло
нове в жилищни помещения, бани и санитарни възли, както и монтаж на пробки. Ако жилищна сграда се газоснабдява от едно сградно газопроводно откло
нение чрез няколко вертикални клона, то на всеки се предвижда спирателен
кран или задвижка.
Работното налягане на газа в хоризонталните и вертикалните клонове се
определя от това в сградното отклонение в зависимост от приетата обща схе
ма и може да бъде ниско или средно - категория А и Б.
Етажните разпределителни газопроводни клонове
служат за транспортиране на газ от вертикалните клоно
ве към газовите прибори и технологичното оборудване.
Задължително налягането в тях е ниско. Изпълняват се от
стоманени, медни и оловни тръби, монтирани открито или
скрито. При транспортиране на газ, съдържащ влага, на
хоризонталните участъци се предвижда минимален нак
лон от 0,005 m/m към кондензния сифон. Свързването на
газопроводите към газовите прибори се осъществява с
твърда или гъвкава връзка.

8.3.3. Спирателна арматура
Спирателната арматура създава възможност за из
ключване на цялата инсталация или части от нея.
Спирателната арматура, използвана в газоснабдя
ването, притежава повишена херметичност и надежност.
Изработва се от мед, стомана, ковък чугун и бронз. В ка
чеството на спирателна арматура се използват спирател
ни кранове (шибърни, сферични) и клапани.
В зависимост от начина им на свързване с другите
елементи на газопроводната инсталация биват:
- фланшови - шибърни спирателни кр анове
(фиг 8.11);

Фиг. 8.11

173

- муфени - с и без ръкохватка
(фиг. 8.12);
- с холендър и муфа * с и без
ръкохватка (фиг. 8.13);
В зависимост от конструкията
се разделят на:
- прави;
-ъ гл ови (фиг 8.14).
В зависимост от предназначе
нието си спирателните кранове се
различават по конструкция и работно налягане и биват (фиг 8.15):
Фиг. 8.1 2
- главен спирателен кран;
- спирателни кранове по главните хоризонтални и вертикални клонове;
- спирателни кранове пред газомерите и газовите прибори.
Спирлателните кранове в сградите се монтират на удобни и достъпни за
преглед и ремонт места. Височината на монтаж не трябва да надвишава 2,2 т ,
а хоризонталното разстояние от врати и прозорци най-малко:
- 0,5 m - за газопроводи с налягане до 5 КРа;
- 3 m - за газопроводи с наля
гане от 5 КРа до 0.4 МРа;
- 5 m - за газопроводи с наля
гане от 0.4 до 1.2 МРа.
За по-високо разположени
спирателни кранове се предвижда
обслужваща площадка от негорими
материали.

8.3.4.
Газорегулираща
предпазна арматура
Газорегулираща арматура
В качеството на регулираща
арматура се използват регулатори
на налягане. Тяхното предназначение е да редуцират налягането на
газа и да го поддържат в определе
ни тесни граници. Те са свързващо
звено между мрежите с високо
средно и ниско налягане или газови
те уредби за втечнен газ и газовите
прибори. На фиг. 8.16 а е показан
регулатор на налягане с непряко
действие.

и

Когато наляга
нето на газа е нула,
под
действие
на
пружината: мембра
ната отваря клапана,
газа преминава през
седлото, дроселира
се и с понижено на
лягане постъпва в
мрежата. Изходното
налягане се предава
чрез импулстата тръ
ба под мембраната.
При намаляване на
Ф иг. 8.14
налягането на изхода
в подмембранната плоскост налягането се понижава - мембраната се отпуска
и отваря клапана още повече - разходът на газ се увеличава и налягането на
изхода се възстановява.

фиг. 8.15
Монтаж на спирателна арматура

175

Необходимото
изходно налягане се
установява чрез рег
улировъчния винт.
При повишава
не на налягането над
допустимото се отва
ря предпазният кла
пан и газът се изпус
ка в атмосферата.
За уредби, ра
ботещи с втечнен газ
се използват регула
тори на налягане с
пряко
действие, <
обезпечаващи реду
циране на високо и
средно налягане до
ниско в границите до
3

кРа

(фиг

8.166).

През клапана газът
попада

в

долната

камера под мембра
ната.
Те

се

монти

рат на вентила на
бутилката

или кон

тейнера.

фиг. В.16.
Регулатори на налягане
а - с непряко действие; 6 - с пряко действие
1 - пружина; 2 - предпазен клапан; 3 - мембрана;
4 - пружина на регулатора; 5 - регулировъчен винт;
6 - импулсна тръба; 7 - седло; В - клапан; 9 - корпус

Регулаторите
на налягане биват
- индивидуални;
- фупови.
Нормалният
дебит
на всеки регулатор
на налягане се дава
в m3/h

въздух при

температура 15° С и
налягане 100 кРа. В табл. 8.3 са дадени данни за привеждане на нормалния
дебит въздух към съответните дебити на различните видове газ.
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Таблица 8.2.
Привеждане на номиналния дебит въздух към съответните дебити
на различни видове газ

Номинален дебит
въздух,
m /h

Природен газ.
манифактурен газ,
m3/h

Въздух - пропан
АР 6,5,
m /h

Въздух - пропан
АР 13,5,
m3/h

3,5

5,0

3,5

3,4

7,0

10,0

7,9

6,7

17,0

25,0

17,0

16,5

25,0

37,0

25,0

24,0

Регулаторите на налягане се инсталират по възможност в същите поме
щения, където са монтирани и разходомерите. Задължително се окомплектоват с предпазен клапан и вентилационна тръба, която се свързва към вентила
ционната система на сградата, или се извеждат извън помещението.

Предпазна арматура
Предпазителите са съоръжения за контролиране и самостоятелно и зк
лючване на инсталацията в случай на нежелана промяна на газоснабдяването
(запалване, недостиг на газ или въздух).
Предпазните клапани не допускат повишаване на налягането в тръбоп
роводите в следствие на непълно затваряне н а регулатора на налягане при
разход равен на нула. В зависимост от конструкцията биват пружинни и течностни. Т е чн остите устройства са изработени във вид на изпълнена с вода
или масло вертикална тръба, свързана с газопровода. Когато налягането над
виши допустимото, газът преминава през течноста и се изпуска в атмосферата.
За по-лесен монтаж и експлоатация предпазители се вграждат в корпу
са на регулатора на налягане.
Запалителният блокиращ механизъм е съоръжение, което не допуска за 
действането на горивния процес в главната горелка при отворено регулиращо
звено.

8.3.5. Контролно-измервателни прибори и автоматика
За контрол на разхода на газ в сградните газопроводни инсталации се
използват обемни, с к о р о с т и и диференциални разходомери (вж. гл. IV т. 4.7).
За контрол на процесите на транспортиране и разпределение на газа,
както и работата на горелките на газопотребителните съоръжения в съвремен
ните газопроводни инсталации, се използват редица управляващи устройства
(контролери), превключватели на налягане, електромагнитни вентили и др.

i-i

1JL

фиг. 8.17.
Контролер за херметично затваряне
1 - контролер; 2 - спирателни кранове
(елекромагнитни вентили, ел. задвижки); 3 - горелка

Управляващи
устройства (контролери)
Управляващите
уст
ройства се използват като:
- контролни звена на
херметичното затваряне на
спирателните кранове към
горелките (фиг 8.17);
След всяко пускане и
спиране на голелката на газопотребителното съоръже
ние контролерът извършва
проверка на действието на
двата спирателни крана. В
случай на откриване на теч
в един от крановете не
допуска запалване на го
релката.
- устройства за бавно
отваряне и затваряне на
спирателни кранове;
- предпазители и рег
улиращи съотношението на
въздуха и газа в горелките
на газопотребителните съо
ръжения (фиг. 8.18).

П ревклю чватели
налягане

ф иг. 8.18.
Контролер на съотношението въздух - газ
1 - контролер; 2 - вентилатор; 3 - горелка
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на

Превключвателите на
налягане намират приложе
ние в следните случаи:
- за контрол на минималното входно налягане;
- като предпазители
от образуване на вакуум;
- като електрически
нормапно затворени пред
пазители
- за контрол на дифе
ренциалното налягане при
въздушни филтри;
- за контрол на раз
хода на газ;

На фиг 8.19 е показано
устройството на превключва
тел на налягането.

Електромагнитни
вентили и вентили с елект
рически задвижки
Електромагнитните
вентили (фиг 8.20) и кранове
те с ел задвижки (фиг. 8.21)
намират широко приложение
при автоматизация на проце
сите, свързани с използване
то на газа.

фиг. в. 19.
Превключвател на налягане
1 - скала за регулиране; 2 - пружина;
3 - диафрагма; 4 - контакт; 5 - тест - бутон;
6 - камера, която се вентилира
посредством тест - бутона

8.3.6. Газопотребителни съоръжения
ГАЗОПОТРЕБИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ са устройствата, които използват
топлината, която се отделя при изгаряне на газа при различни процеси. Необ
ходимо е да се прави разлика между газови уреди и газови пещи.
В зависимост от начина на осигуряване на въздух и отвеждане на проду
ктите на горене газопотребителните съоръжения биват;

фиг. 8.20. Електромагнитен вентил
1 - намотка; 2 - сърцевина;
3 - затворен орган

фиг. 8.21. Спирателен кран с
електрическа задвижка
1 - електрическа задвижка;
2 - затворен орган; 3 - пружина
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- тип A - въздух за процесите на горене се осигурява от помещениието в
което се намира съоръжението и липсва система за отвеждане на изгорелите
газове. Такива са битовите готварски газови уреди;
- тип В - зависещи от въздуха в помещението и осигуряващи отвеждане
на продуктите на горене;
- тип С - независещи от въздуха в помещението и със система за отвеж
дане на продуктите на горене. От своя страна те се разделят на:
* тип С 1 - монтират се на външна стена и без вентилатор. Това са отоп
лителните тела и водонагревателите;
* тип С 2 - с вентилатор и получаващи въздух от комин и отвеждане на
продуктите на горене в него
* тип С 3.1 - без вентилатор и получаващи въздух за горенето от комин и
отвеждане на отработените газове в него;
* тип С 3.2 - с вентилатор, получаващи въздух от открито пространство и
изхвърлящи продуктите на горене през покрива;
* тип С 3.3 - с вентилатор, получаващи въздух за горенето от открито
пространство и изхвърлящи продуктите на горене през стена.

Газови уреди
Газовите уреди са газопотребителни съоръжения, при които изхождайки
от условията на хигиена на въздуха е допустимо отделянето на отработения
газ в помещението, в което са разположени.
В България се допускат газови уреди, отговарящи на БДС 16074, или та
кива разрешени от ведомствения технически контрол. При определяне на мес
тоположението им трябва да се осигурят защитни разстояния от строителните
елементи и подвижното обзавеждане.
В жилищните и обществени сгради се използват;
- кухненски печки и котлони за приготвяне на храна (с котлони,
фурни и др.);
- газови водонагреватели за битови нужди и местни системи за отоп
ление;
- газови котли, камини, инфрачервени излъчватели.
В комунално - битовите и производствени предприятия се използват
- котлони ресторантски тип;
- хладилници и хладилни уредби;
- казани за приготвяне на храна;
- сушилни и гладачни машини и др.

Газови пещи
Газовата пещ е комплексно съоръжение, което включва всички елемен
ти, необходими за надеждното им функциониране:
- захранващ газопровод;
- елементи за отвеждане на изгорелите газове;
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- горелка;
- обезопасителни устройства;
- горивна камера.
Съществуват пещи, в които се използва няколко вида гориво, разбира
се не едновременно.
Газовите пещи могат да бъдат с автоматични, полуавтоматични и с ръчно
управление.
Автоматични пещи са тези, при които автоматично се осъществява;
- включването ( запалването на горелката) и изключването по предвари
телно зададена програма;
- регулиране на температурата;
- изключване в случай на повреда.
Полуавтоматичните газови пещи са тези, при които:
- включването и изключването се осъществява ръчно;
- температурата се регулира ръчно или автоматично;
- при повреда пещта се изключва автоматично.
При пещите с ръчно управление само горенето се регулира автоматично.
Ръчно обслужвани газови пещи са тези, при които;
'
- включванено (запалване на горелката) и изключването става ръчно;
- температурата се регулира ръчно;
- пламъкът се регулира самостоятелно.
В зависимост от вида на горелката пещите биват: с атмосферни горелки,
с горелки с въздуходувки; с отворени и затворени горивни камери.
Атмосферни горелки за пещи са тези, при които притока на въздух се по
дава без принуда. Задължителна предпоставка за тях е необходимия за горе
нето въздух да достига безпрепятствено до горелката.
Горелки с въздуходувки са тези, при които въздуха се подава принуди
телно чрез вентилатор, монтиран в конструкцията.
Отворените горивни камери черпят необходимия за горенето въздух от
самото помещение, в което са разположени.
При затворените горивни камери необходимият за горенето въздух се
осигурява посредством отделна система, независима от въздуха в помещение
то. в което са разположени.

Технически параметри
Газопотребителните съоръжения имат следните характеристики:
- номинален разход - разхода на г^з в m3/h, отнесен към базови усло
вия, който трябва да бъде подаден, за да се достигне до номинално енергийно
натоварване;
- номинално енергийно (топлинно) натоварване или енергията във W (ко
личеството топлина), която се подава и за което се настройва газопотребителното съоръжение;
»
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- пределно (гранично) енергийно натоварване (превишаващо с 20% номиналното) - върхово (кратковременно) натоварване, което по хигиенни, тех
нически и енергийно-стопански съображения, както и с оглед на якостта и дъл
готрайността на газопроводната инсталация, е допустимо.
- номинална енергийна (топлинна) мощност - енергията във W, която се
отделя от газопотребителното съоръжение при номинално енергийно натовар
ване;
- устойчив режим - режим, при който енергийната мощност на едно газопотребително съоръжение, настроено за определено натоварване, в про
дължение на 5 min, не се променя с повече от 1%.
- коефициент на полезно действие - отношение на енергийната мощност
и енергийното (топлинното) натоварване;
- номинално налягане - налягането на газа, за което е оразмерено газо
потребителното съоръжение;
- загуби на налягане - разликата в напяганията, която се получава
между налягането в подаващия газопровод и работното налягане на газопот
ребителното съоръжение;
Освен изчислителните параметри газовите прибори имат още и предел
ни характеристики, които позволяват да се установят надежността и експлоа
тационния срок на дадена конструкция.
Техническите характеристики на газовите уреди са дадени в табл. 8.3.

Таблица 8.3.
Технически параметри на газови уреди

m3/h

Топлинно
натоварване,
MJ/h

mm

j

Готварска печка с два котлона
без фурна

0,4

13,4

15

!

Готварска печка с два котлона
с фурна

0,75

25,0

15

Готварска печка с три котлона и
с фурна

0,95

32,4

15

Готварска печка с четири котлона и
с фурна

1,25

40,0

15

2,0

67,0

25

Газови уреди

| Готварска печка ресторантски тип
I без фурна
|
Готварска печка ресторантски тип
с шест котлона и фурна

Разход на газ,

!

1
]

I
•

!
I

7,5

250,0

Скоростен водонагревател за една
водочерпна арматура

2,3

75,5

| Скоростен водонагревател за няколко водочерпни арматури

3,2

104,5
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d.

40

I
I

'

.
«
25

1
!

i

Разход на газ,

Топлинно
натоварване,

d,

m3/h

MJ/h

mm

Обемен водонагревател 80 dm3

0,75

25,0

15

j Обемен водонагревател 120 dm3

1,5

j
?

Газови уреди

j Бързовар 100 dm3

2,0

Газов хладилник

0,02

I

.

.
i

50,0

[

15

69,0

1

25

J

15

|

15

.H

J-°

J

8,4

!,

I

[ Лабораторна горелка

0,25

I Газова камина

0,15

60,4

15

I

0,2

6,67

is

:!

| Горелка на фурна

0,37

12.5

15

!;

Горелка на пещ

1,50

50,0

20

|

Перална машина за 5 kg сухо пране

0,62

20

li

;

|

Горелка на котлон

j

20,85

!

|

Основните елементи на газовите уреди са горелките. В тях се създава
газовъздушната смес, необходима за нормалната реакция на горене. Констру
кцията на горелките трябва да бъде проста, удобна за монтаж и експлоатация,
да осигурява лесно регулиране на подаването на газ, добро смесване на газа
и въздуха, както и пълно изгаряне.
В зависимост от кон
струкцията горелките би
ват:
- пламенни (факел
ни);
- безпламенни - га
зовъздушната смес изгаря
в капилярите на керамич
ната глава, предизвиквай
ки инфрачервено излъчва
не.
В зависимост от ме
тода на изгаряне на газа
се различават четири вида
горелки (фиг 8.22):
- cf пълно предвари
телно смесване на газа и
въздуха до образуване на
еднородна смес и кинети
чен процес на горене;
- с предварително
смесване на газ и част от
въздуха, необходим за горе нето;

Фиг. 8.22.
Схеми на процеса на горене
а - дифузионно горене (без първичен въздух);
6 - дифузионно - кинетично ; в - кинетично
(с пълно предварително смесване)
1 - подаване на газ; 2 - подаване на първичен въздух;

3 ~ подаване

на вторичен въздух
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- с непълно смес
ване на газа и въздуха;
- без предвари
телно смесване на газ и
въздух с дифузионно го
рене;
В зависимост от
начина на подаване на
въздуха се различават
следните видове горел
ки:
фиг. В.23.
- инжекционни Горелка с инфрачервено излъчване
въздуха се засмуква от
1 - корпус; 2 - излъчвател; 3 - рефлектор;
газовата
струя
чрез
4 - щуцер; 5 - сопло; 6 - ежектор
ежектор;
- с принудително подаване на въздуха от вентилатори.
Най- разпространени са инжекционните горелки. За да се постигне ви
сок ефект на изгаряне, е необходимо количеството на въздуха да бъде в опре
делено съотношение с разхода на газ.
В зависимост от налягането на газа горелките биват:
- с ниско налягане;
- със средно налягане;
- с високо налягане.
Газовите уреди и пещи, монтирани в жилищните и обществени сгради,
работят при ниско налягане на газа.
Горелките с пълно предварително смесване на газа и въздуха имат ог
неупорни приставки, в които горенето протича без видим пламък (инфрачерве
но излъчване) Те осигуряват пълно изгаряне на газа при минимално количест
во въздух, като създават
висока температура на
нагряване. В горелките с
инфрачервено излъчва
не в качеството на прис
тавки се използват ке
рамични порьозни пло
чи, при които сечението
на порите е по-голямо от
40% от общата площ на
плочата (фиг. 8.23). ПлоФиг. в.24.
чите се изработват от
Горелка инжекционен тип
огнеупорна глина, као
I - камера за смесване; 2 - разсекател на пламъка;
.
с
„
3 - ежектор; 4 - регулатор на въздуха; 5 - дюза; 6 - сопло;
7 - пружина на главата на крана
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Горелките" с предварително смесване на газ и различни части въздух са
инжекционни (фиг. 8.24). Те се използват при конструиране на битовите газови
уреди: котлони, водонагреватели, лабораторно оборудване, оборудване на
предприятията за обществено хранене, отоплителни котли с малка производи
телност, сушилни.
Горелките с непълно и без предварително смесване (дифузионни горел
ки) се използват в производственото газово оборудване (големи отоплителни
котли, подови пещи и др ).
Съвременните газови уреди са снабдени с необходимата автоматика за
автоматично действие - терморегулатори, устройства за автоматично запалва
не, програмируеми контролери и др.

Монтаж на газовите уреди и пещи
Газовите уреди се инсталират в подземни и надземни помещения, осигу
ряващи необходимите условия за тяхната нормална експлоатация. Те трябва
да отговарят на следните изисквания:
- да са с височина най-малко 2,2 т ;
-д а имат естествена или принудителна вентилация;
- да са с обем съобразно типа и мощността на газовия уред, но не поо mз
малък от 3
Газовите печки и котлони следва да се разполагат, така че да се осигури
тяхното удобно използване и достъп най-малко от две страни. Не се препоръч
ва кухненските газови уреди да се разполагат в близост или срещу прозорци.
Разстоянието до стената е минимум 5 cm като при горими стени се предвижда
защитен екран от азбест с дебелина най-малко 3 mm. Разстоянието от противоположната тръба не трябва да бъде по-малка от 1 m.
Трябва да се избягва разполагането на газови уреди над помещения, къ
дето се събират повече хора - болнични и класни стаи, аудитории и др.
За загряване на водата в жилищните сгради се използват скоростни во
донагреватели, а за локалните системи за отопление и топла вода-обемни во
донагреватели.
Воднагревателите биват:
- обслужващи една водочерпна арматура (вана);
- обслужващи повече водочерпни арматури.
При скоростните водонагреватели водата се движи по серпентина и се
ьнагрява чрез калорифер от отделената топлина при изгаряне на газа Отрабо
тените газове се отвеждат чрез димоотводната тръба (комин) (фиг 8 25) О с
новните елементи са горелка инжекционен тип със запалително устройство,
серпентина, калорифер и автоматично блокиращо устройство. Автоматичното
блокиращо устройство има предназначение да спре притока на газ към горел
ката при липса на разход на вода.
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Скоростен водонагревател
1 - отражател; 2 - прекъсвач на тягата;
3 - отвеждане на изгорелите газове;
4 - отвеждане на топлата вода;
5 - калорифер; 6 - серпентина; 7 - пещ;
8 - биметална пластина; 9 - запалително
устройство; 10 - горелка; 11 - блокиращо
устройство; 12 - корпус

фиг. 8.26.
Обемен водонагревател
1 - щуцер; 2 - прекъсвач на тягата;
3 -топло-изолация на корпуса;
4 - терморегулатор; 5 - спирателен кран за
газ; 6 - предпазен клапан;
7 - запалително устройство;
8 - термодвойка;
9 - инжекционна горелка

На фиг 8.26 е показана схема на обемен водонагревател. Той се състои
от резервоар, инжекционна горелка, запалително устройство, еЛекромагнитен
кран. Чрез нагревната тръба, която отвежда изгорелите газове, се предава не
обходимата топлина за загряване на водата.
Автоматичното поддържане на температурата на водата се осигурява от
терморегулатор.
Водонагревателите са съоръжени с автоматика, гарантираща безопастността на уредите. Тя се състои от термовентил, кран за спиране на работата
на запалващото устройство и основната горелка, както и автоматика за спира
не подаването на газ при спиране на консумацията на вода
Към газовите водонагреватели се монтират още и стабилизатори на на
лягането на водата, газови регулатори на налягане, защита срещу замръзване
и отделяне на карбонати и др.
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8.4.
Основни изисквания при монтажа на сградните
газопроводни отклонения и инсталации
Подземните газопроводи се проектират с минимално земно покритие 80
cm. Ако се полагат стоманени тръби тогава, при определени условия, е достатъчна и 60 cm дълбочина.
Положените в почвата метални газопроводи се третират с противокорозионнни средства или използване на полиетиленово фолио. Оловните и мед
ните тръби се полагат в предпазни кожуси. Около газопровода (кожуха) се на
сипва речен или кариерен пясък. Сигнализация на тръбите (в случай на ре
монт) се извършва с тухли или полиетиленово фолио, разположени върху пясъ
ка с дебелина на слоя 20 cm (фиг. 8.27).
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фиг. 8.27.
Полагане на подземни газопроводи
1 - насип от баластра или пръст; 2 - тухли; 3 - пясък; 4 - кожух;
5 - оловни или медни тръби; 6 - стоманени тръби с антикорозионна защита

При излизане над терена, газопроводите се проектират в кожух Дол
ният край на кожуха се предвижда най-маЛко на 0,5 m в почвата, а горният
край - разстояние, осигуряващо защитата на газопровода от механични пов
реди.
В сградата газопроводите се полагат открито на разстояние от стената
не по-малко от 0,1 m. Допуска се при определени условия и скрит мотаж под
мазилката без кухина около газопровода, в шахти и канали, а така също в по
довата настилка над подовата конструкция. Свързването на тръбите се извър
шва чрез заваряване. Не се допускат резбови и фланшови съединения, освен
при монтаж на арматура, контролно-измервателни уреди и при съединения на
газопотребителни съоръжения.

187

При преминаване на газопровода
през строителните елементи на сгради
те задължително се предвижда кожух
(фиг. 8.28). Пространството между тръ
5 cm

бата и кожуха се запълва с еластичен
изолационен материал.
Не се допуска преминаване на га
зопроводи през:
- асансьорни шахти и шахти на
сметопроводи;
- комини и в стените на комините;
- вентилационни шахти;

фиг. 8.28.
Преминаване на газопровод
през етажна плоча
1 - газопровод; 2 - кожух;
3 - изолационен материал

-дилатационни фуги;
- машинно помещение на асан
сьори;
-

резервоари, съдържащи лесно

запалими течности;
- сутеренни помещения с височина по-малка от 0,6 m.
Тръбите на газопроводната инсталация се проектират на разстояние не
по-малко от 20 cm, а при пресичане - не по-малко от 10 cm от електрическите и
телефонните кабели като газопроводът трябва да преминава над тях. Когато
не е възможно да се спазят минималните разстояния, газопроводът се монти
ра в азбестоциментов кожух.
Не се допуска пряк контакт с другите сградни инсталации (ВиК, ОиВ, Ел
и др.), както и с металните конструктивни елементи. Изолацията се осъществя
ва, чрез пластмасова подложка (фиг. 8.29).

фиг. 29. Монтаж на открит газопровод
1 - газопровод; 2 - закрепваща скоба;
3 - PVC подложка
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Укрепването на тръбите се извършва със скоби на разстояния, посочени
в табл. 8.4.
Таблица 8.4.
Монтажни разстояния при укрепване на газопроводи
Разстояния
№

1

Вид на тръбите

Оловни тръби:
- до d 20 mm;
- над d 20 mm

----2.
Медни тръби:
- д о d 10 mm;
- от d 10 до d 25 mm;
- над d 25 mm

3

Стоманени тръби:
- д о d 20 mm;
- над d 20 mm

Хоризонтални
тръбопроводи

Вертикални
тръбопроводи

m

m

0,33
0,40

0,40

0,50

0,50

1,00
2,00

2,00

1,00
2,00

2 00
2.00

0,33

3,00
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Глава 9.

Оразмеряване на сградната газопроводна
инсталация

За да се определи диаметъра на един газопровод е необходимо да се
установят:
- вида на използвания газ ■{природен, градски, втечен);
- налягането на газа на входа на сградата;
- максималния часов разход на газ;
- дължината на тръбите и местните съпротивления;
- допустимите загуби на налягане, които да осигурят на горелката достатьчно работно налягане.

9.1.
Режим на газопотребление и норми за разхода на
газ в сградите
Потреблението на газ в сградите се характеризира с голяма месечна,
седмична, денонощна и часова неравномерност.
Режимът на работа на газопроводната инсталация зависи от много фак
тори: в жилищните сгради - от броя и вида на инсталираните газови уреди,
степента на благоустрояване на сградите, броя на обитателите, климатичните
условия, годишния сезон; в комунално-битовите, обществените и производст
вените сгради - работата на технологичното оборудване и технологичните про
цеси, режима на работа, броя на работещите и др.
През зимния сезон се изразходва 1,5 - 2 пъти повече газ в сравнение с
летния. Разходът на газ се увеличава 40 - 50% в предпразните и почивните дни
в сравнение с работните дни. Неравномерност при използванено на газа се
наблюдава и през часовете на денонощието. В жилищните сгради най-голямо
е газопотреблението сутрин (8 h - 11 h) и вечер (18 h

21 h) като часовия раз

ход е 6 - 7,5% от денонощния.
При проектиране на една газопроводна инсталация броят на обитатели
те на сградата се определя с оглед перспективното развитие на обекта на га
зоснабдяване.
Нормативните разходи на топлина (MJ), отнесени към един потребител
(жител, 1 t изделие, 1 обяд и др.), са дадени в табл. 4.1.
За ориентировъчно определяне на разхода на газ се използват окрупнени показатели. Например при калоричност на използвания природен газ
33,36 M J/m 3 за райони с централно снабдяване с топла вода окрупнения
нормативния разход на газ е 100 т 3/ гад на жител, а за райони с децентрапи
зирано снабдяване с топла вода - 250 т 3/ гад на жител.
Максималният часов разход,
дели по формулата
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h за жилищни сгради може да се опре

т
(9 . 1)

@ m a x.h ~

I

ОаКМ.

където Qa е средният часов разход в едно жилище съответно равен на
0,043 m3/ h и 0,089 т 3/ h за печка и водонагревател;
п ,- броят на еднотипните жилища;
m - броят на типовете жилища;
К, - коефициенът на неравномерност на газопотребление на газа, който
зависи от общия брой на еднотипните жилища.
Разходът на газ зависи от неговото състояние. Както е известно, плът
ността на газа зависи от температурата му.
Разходът на газ се намира в обратно квадратична пропорционална зави
симост от плътността му
(9.2)
Pi
Ето защо при оразмеряване на газопроводите е необходимо да се пра
вят поправки във връзка с изменение на неговата плътност

9.2. Определяне на оразмерителните разходи на газ
В жилищните и обществени сгради газопроводните мрежи могат да се
разделят с оглед оразмеряването на следните газопроводни участъци:
- главни хоризонтални (разпределителни) клонове;
- вертикални клонове;
- етажно отклонение (газопровод за включване на разходомера);
- потребителен газопровод.
В действащите български норми за проектиране на системи за газоснаб
дяване на газови инсталации в сгради, работещи с природен газ, не е посоче
на конкретна методика за определяне на оразмерителните разходи.
За най-ефективно оразмеряване на газопроводите е необходимо въз
можно по-точно да се определи максималния разход на газ. Тук, освен сумата
на номиналните разходи на газ на всички газопотребителни съоръжения, тряб
ва да се знае и вероятността на тяхното едновременно действие, която от своя
страна зависи от начина на използване, при което трябва да се прави разлика
между
- непрекъснато;
- периодично;
- понякога.
Следователно оразмерителният разход на газ е функция на фактора на
едновременно действие и сумата на номиналните разходи на газовите уреди
за едно жилище.
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(9.3.)

Qd = F sim^ Q aj,
i= 1

където FSjm е факторът на едновременно действие;
@ai~ сумата на номиналните разходи на газовите уреди за едно жилище
Факторът на едновременно действие, а заедно с това и оразмерителния
разход са от голямо икономическо значение за газопроводните инсталации.
Според немски източници [62] определянето на оразмерителните разхо
ди на жилищни блокове до 100 апартамента се извършва със следните матема
тически изрази, основани на експериментални данни:
Вариант I. Газоснабдяване само за готвене

(9.4)

1,8 + 0,1 л Л = 1

Вариант II. Газоснабдяване за готвене и за самостоятелно загряване на
Вода
т

(9.5)

Qn = 0,82 + 0,41 £ О а, - ^
/'= 1

'In + 5

Вариант III. Газоснабдяване за готвене и загряване на вода и за самосто
ятелно отопление на кухнята и банята;
Вариант IVa. Газоснабдяване за готвене и загряване на вода и за самос
тоятелно отопление на всички помещения

(9.6)
/' = 1
Вариант IV6. Газоснабдяване за готвене и загряване на вода и централно
отопление на жилището
(9.7)

Qd = 1,9+ 0,1 n - F
^

£ Q a /.
//= 1

където Qd e оразмерителният разход на газ в m3/h за п жилища;
Qaj - сумата от номиналните разходи на газовите уреди за едно жили
ще, m3/h;
п - броят на жилищата.
Ако броят на жилищата е по-голям от 100, полученият оразмерителен
разход за п = 10Осе умножава с коефициента Ь= л/100.
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Оразмерителните разходи за жилищни сгради могат да се отметат ди
ректно от табл. 9.1 в зависимост от сумата от номиналните разходи за едно
жилище и броя на жилищата.
Оразмерителните разходи за етажните (потребителски, апартаментни)
газопроводи се определя с фактор на едновременно действие Fsim = 1.
При инсталиране на газови печки в жилищата м ож е да се изпол зваф актор 0,7, който отговаря практически на действителното потребление.
При определяне на оразмерителните разходи е необходимо да се държи
сметка за това, че при природния газ, поради по-високата му калоричност, за
едно и също номинално топлинно натоварване, се получават по-малки оразме
рителни разходи, отколкото при градския (манифактурния) газ.
Например разходът на газ на една стайна отоплителна печка с номинална мощност 4 600 W за природен газ възлиза само на 0,52 m3/h срещу 1,28 m3/h
за градски газ.
Таблица 9.1.
Оразмерителни разходи за готвене, загряване на вода и
самостоятелно отопление на кухнята и банята
(Вариант II и III)

Сума от номиналните разходи на газ за едно жилище, m3/h

. Брои
жилища

5

Г

6

8

7

I

10

9

Оразмерителни разходи на газ, m3/h
1

5,0

6,0

2

6,5

7.6

3
4

7,0

8,0

9,0

10,0

8,7

9.8

11.0

12,0

7,5

8,5

9,6

11.0

12,0

8.0

9,0

10,5

11,7

13,0

8,5

10,0

11,0

12,5

13,5
14,5

16,0

15,0

16.5

'

5

!

-

6

9.0

10,5

11,5

13,0

7

9.5

11,0

12,5

13,5

В

10,0

11,5

13,0

14,5

16,0

12,0

13,5

15,0

16,5

12,5

14,0

15,5

17,0

9

10,5

10

11,0

I

11

11,0

13,0

14,5

16,0

17,5

12

^ 11,5

13,0

15,0

16,5

18,0

13

12,0

13,5

15,5

17,0

19,0

14

12,0

14,0

16,0

17,5

19,5

15

12,5

14,5

16,0

18,0

20,0

16

13.0

14,5

16,5

18,5

20,0

15,0

17,0

19,0

21,0

15,5

17,5

19,5

21,0

17

Г

18

. 1 ,0
13,5

ш

|
+
I

-

13,0

i

14,0
15,0

- -4

17.5

I

18,0
18,5
I

19,5
20.0

|
...

i
i

i
i
I
i
i

.

21.0

-X

21,0

--0i

22.0

.J!

It

22,0
23,0
23,0
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I

Брой
жилища

Сума от номиналните разходи на газ за едно жилищ е, m3/h

I
14,0

1 9

Л

10

____ 1

.

Оразмерителни разходи на газ, m /h
16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

j

20

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

22

14,5

17,0

19,0

21,0

23.0

25,0

|

24

15,0

17,5

19,5

22,0

24,0

26,0

|
|

26

15,5

18,0

20,0

23,0

25,0

27,0

28

16,0

18,5

21,0

23,0

26,0

28,0

30

16,5

19,0

22,0

24,0

26,0

29,0

35

18,0

21,0

23,0

26,0

28,0

31,0

40

19,0

22,0

25,0

27,0

30,0

33,0

45

20,0

23,0

26,0

29,0

32,0

35,0

50

21,0

24,0

27,0

30,0

33,0

36,0

55 w

22,0

25,0

28,0

32,0

35,O'

38,0
_

1
.

30,0

33,0

36,0

39,0

j

65

24,0

27,0

31,0

34,0

37,0

41,0

1

70

25,0

28,0

32,0

35,0

39,0

42,0

j

25,0

29,0

33,0

36,0

40,0

80

26,0

30,0

34,0

38,0

41,0

45,0

1

85

27,0

31,0

35,0

39,0

43,0

46,0

j

i

75

i___ 1

26,0

Io

23,0

j1.u

j

I

-j

60

90

28,0

32,0

36,0

40,0

95

28,0

33,0

37,0

41,0

33,0

38,0

42,0

100

'

29, O

'

-

44,0

48,0

j

45,0

49.0

j

46,0

50.0

j

Таблица 9.2.
Оразмерителни разходи за готвене, загряване на Вода и
самостоятелно отопление навсички помещения в жилището

Брой
жилища

Сума от номиналните разходи на газ за едно жилище, m3/h
10

11

13

12

15

14

Оразмерителни разходи на газ, m3/h
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1

10

11

12

13

14

15

2

15,5

17

18,5

20

21

23

3

20

21

23

25

27

4

23

25

27

29

31

33

5

26

28

30

33

33

37

6

29

31

33

36

38

41

7

31

|

L ^ 34

36

"

40

|

28

45
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Според руски източници [23] оразмеряването на газопорводната мрежа
се извършва за максимално часов разход.
Максималният часов разход на газ за комунални и производствени
нужди при нормални условия се определя по формулата
(9.8)

®max.h ~ ^ maxh

<

където Оу е годишният разход на газ, т 3/г;
Kmax h - коефициентът на часов максимум.
За жилищни и обществени сгради оразмерителният разход на газ се оп
ределя по формулата
т

(9.9)

Qd = ^ Qnomi Щ ^sim >
/'= 1

където qnomi е номиналният разход на газ на еднотипните уреди (от
техническите характеристики - табл. 8.3);
л,- - броят на еднотипните газови уреди;
Ksjm- коефициентът на едновременно действие.
Коефициентът на едноврем енно действие Ksim се определя от
табл. 9.3.
Таблица 9.3.
Коефициенти на едновременно действие, Ksim

Брой
жилища

1

£

Печка с четири котлона

Печка с два котлона
*

I

Скоростен
водона
гревател
1

0,75

Обемен
водона
гревател

Обемен Скоростен
водона
водона
гревател гревател
1

0,72

1
'

1

2

0,84

0,64

0,71

0,56

0,59

0,65

3

0.73

0,52

0,55

0,48

0,42

0,45

4

0,59

0,38

0,44

0,43

0,34

0,35

5

0,48

0,375

0,38

0,40

0,287

0,29

6

0,41

0,36

0,34

0,392

0,274

0,28

В

0,32

0,335

0,28

0,36

0,257

0,265

10

0,263

0,315

0,25

0,34

0,243

0,254

12

0,254

0,217

0,24

0,324

0,232

0,245

14

0,245

0,279

0,231

0,295

0,226

0,241

15

0,242

0,275

0,228

0,300

0,223

0,24

Според френски методики [10] за определяне на оразмерителните раз
ходи на газ се въвежда понятието "условен (теоретичен) газ" който се характе-
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ризира с калоричност Qk = 4,5 th/N m3 (18,8 M J/N m3) и плътност p - 0,5 k g /m J
при налягане 1 kPa.
Определянето на количеството "теоретичен газ" се извършва по следна
та формула
(9.10)

Od = А + (л, + г>2 + 0,5Дз + 1,5л4 + 2л5)0,736 + 0,23 / ,

където Qd е оразмерителният разход на газ, Nm3/h;
А = 5 Nm3/h - дебит, който се приема при наличие на един или повече га
зови водонагреватели с номинална мощност 320 или 380 mth/min;
А = 2 Nm3/h - дебит, който се приема за всички останали газови водо
нагреватели;
п, - броят на газовите печки;
п2 - броят на газовите водонагреватели с мощност 126 mth/min;
п3 - броят на газовите котлони и перални машини;
п4 - броят на газовите водонагреватели с мощност 200 или 250 mth/min;
п5 - броят на газовите водонагреватели с мощност 320 или 380 mth/min;
t - номинална мощност на котелната газова инсталация и газовите при.бори, невключени по-горе.

9.3. Загуби на налягане
Налягането на газа е важен параметър за една газопроводна и н ста 
лация.
Необходимо е да се прави разлика между:
- статично (налягане на по
коя);
- технологично (динамично
налягане) - фиг 9.1
jQ
|
I
За нормалното функциони
ране на газовите уреди е решава
що ТЕХНОЛОГИЧНОТО налягане.
Технологичното налягане на връз
Технологично налягане
ката с уреда се нарича РАБОТНО
НАЛЯГАНЕ. Газопроводната инс
талация трябва да се оразмери
така, че пред горелката да се
осигури по възможност константD
но технологично налягане.
ТЕХНОЛОГИЧНОТО НАЛЯ
С т а т и ч н о налягане
ГАНЕ ЗА ГРАДСКИ ГАЗ ПРИ ДО 
МАКИНСКИТЕ УРЕДИ НЕ ТРЯБ
ВА ДА БЬДЕ ПО-НИСКО ОТ 0,4
кРа, НО СЪЩО И ДА НЕ НАДВИ
Ф иг . 9.1.

ШАВА 1 кРа.

Статично

и технологично

налягане
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з |г
_ 1 1 Щ
Л

MU,

fc

По - големи загуби на налягане

Ш

ж

л

ж

п

щ

¥
По - малки загуби на налягане

Ф и г . 9 .2 .

Загуби на налягане

Загубите на налягане в един тръбопровод растат с увеличаване на дъл
жината му и местните съпротивления (фиг. 9.2). За да се запазят загубите на
налягане в допустими граници, е необходимо за оразмерителния разход на газ
да се предвиди съответния диаметър на тръбите.
Допустимите загуби на налягане в газопроводнате мрежи е дадена в
табл. 9.4.
Таблица 9.4
Допустими загуби на налягане

Характеристика на
газопроводната
мрежа

Допустими загуби на налягане
Природен газ,
налягане
пред газовите
уреди 2 кРа

I ------Frmnc
Едноетажно застрояване:
Външна мрежа
Сградна мрежа
Многоетажно застрояване:
Външна мрежа
Сградна мрежа

19В

Природен газ, ! Изкуствен газ L
I с калоричност ;
налягане
пред газовите 113,9-20,1 MJ/itvV
налягане
уреди 1,3 кРа |
I пред газовите ;
I уреди 1,3 кРа

350

200

j

250

150

!

200
150

-------250
350

100

100

250

250

Загубите на налягане в нормативните документи могат да се дават дифе
ренцирано в зависимост от оразмерявания участък. Например в немската ли
тература при захранваните с изкуствен (градски) газ инсталации за ниско на
лягане се приемат следните максимални загуби на налягане
- сградни газопровадни отклонения - 20 Ра ■
- разпределителни тръбопроводи общо - 30 Ра
- етажни (апартаментни) газопроводи - 80 Ра
Към тези стойности трябва да се прибавят загубите на налягане от р аз
ходомера, които са значителни. Загубите на налягане в разпределителните
участъци включват загубите до последния вертикален тръбопровод.
При оразмеряване на сградните газопроводни инсталации вследствие
на издигането на газа нагоре (градският и природният газ са по-леки от възду
ха) е необходимо да се отчита естественото налягане (печалбата на налягане).
При високи сгради поради голямата дължина на вертикалните газопроводни
клонове това налягане е значително и може да се определи от следната
формула
(9.11)

Apv = 4,227 (1 - d v) L v g ,

където p v е естественото налягане в Ра;
dv - съотношението на плътността на газа към въздуха ,
L y - дължината на вертикалния газопроводен клон в т ;
д - земното ускорение, д = 9,81 m/s2
ДОПУСТИМО Е ГАЗОСНАБДЯВАНЕ (БЕЗ ТЕЧЕН) НА СГРАДИ С ВИСО
ЧИНА ДО 80 m ПРИ СЪБЛЛЮДАВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ ЗА СВЪРЗ
ВАНЕ НА ГАЗОПОТРЕБИТЕЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И СПАЗВАНЕ НА ПРЕДПИ
САНИЯТА ЗА СИГУРНОСТ.
Необходимо е оразмеряването на вертикалните газопроводни участъци
да се извърши така, че загубите на налягане в тях да са равни или по-малки от
естественото. Остатъкът от разликата се сумира с естественото налягане в
следващия вертикален участък.
ПРИЧИНАТА ЗА ЗАГУБИТЕ НА НАЛЯГАНЕ Е ТРИЕНЕТО НА ДВИЖЕЩИЯ
СЕ ГАЗОВ ПОТОК В СТБНИТЕ НА ТРЪБОПРОВОДИТЕ, А ПРИ ПРОМЯНАТА НА
ПОСОКАТА НА ПОТОКА ИЛИ ДИАМЕТЪРА - ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ МЕСТНИ
СЪПРОТИВЛЕНИЯ.
Загубите на налягане се определят от основното уравнение на аеродина
миката
(9.12)

Д

където Д р са общите загуби на налягане, Ра;
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фиг. 9.3.
Номограма за определяне на загубите на налягане по дължина

X - коефициекгьт на триене;
/-действителнатадължина на газопровода, т ;
d - диаметърът на тръбата, т ;
V - скоростта на потока, m/s;
р - плътността на газа, kg/m 3;
^ q - сумата от коефициентите на местно съпротивление.
Загубите на налягане се определят в зависимост от режима на движение
на газа, който се характеризира с числото на Рейнолдс
(9.13)

Re = 3,54 К Г 2 ^ ,
За ламинарен режим на движение при Re < 2000 загубите на налягане по

дължина се определят по следната формула
(9.14)

д р ,= 1,132 106 ~

vp/

При турбулентен режим на движение при Re > 4000 загубите на налягане
се определят по следнатЗ формула
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Ф и г . 9 .4 .
Н о м о гр а м а з а о п р е д е л я н е на з а гу б и т е на н а л я га н е от
м естни съ противления

ч0.25

(9.15)

Д р , = 69| " + 1922

Л

0

Q2

където Д р са загубите на налягане по дължина. Ра;
/ - дължината на газопровода, т ;
d - вътрешният диаметър, т ;
V - кинематичният вискозитет на газа, m2/s;
р - плътността на газа, kg/m3;
п - еквивалентна абсолютна грапавина на тръбите: за стоманени тръби
п - 0,01, за полиетиленови тръби п = 0,005;
За изчисление на загубите на налягане могат да се използват номограмите на фиг. 9.3 и фиг 9.4.
Коефициентите на отделните местни съпротивления се отчитат от
табл. 9.5.
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Таблица 9.5.
. Коефициенти на местно съпротивление

Местно съпротивление

Стойност
1

Спирателен кран

0,5

Коляно 90°
Ъглов профил

2

Тройник, преминаване

1

Тройник, отклонение
Тройник, противоток, разклонение
У-образентройник

1,5
3
1,5

j Огьвка

0,5
1

I Редукция

За сградни газопроводни инсталации местните съпротивления могат да
се изразят с еквивалентна на съпротивлението дължина, така че за общата
оразмерителна дължина може да се запише следното равенство
(9.16)

/ = / , + /с .

където / е оразмерителната дължина;
/, - действителната дължина, т ;
/с - приведената дължина в т , равна на
(9.17)

/С= Х Н .

Ф
където /е е еквивалентната дължина, съответстваща на загуби на налягане по
дължина равни на загубите на налягане от местни съпротивления при о, = 1,
%- сума на коефициентите на местно съпротивление в оразмерителния'
участък с дължина /,
Еквивалентната дължина се определя по следните формули
- за ламинарен режим на движение на газа
(9.1 В)

/,= 5,5 К Г 6 - ,
V

- за турбулентен режим на движение на газа

За опростяване на изчисленията може да се използва.табл. 9.6, която
позволява да се определят: загубите на налягане на единица дължина - / в
Ра/m и еквивалентната дължина - 1в в т , в зависимост от оразмерителния р аз
ход - Qd и условния диаметър - d.
*

Таблица 9.6

Загуби на налягане (/), Ра/m; еквивалентна дължина (/s), m
Природен газ - р ="0,73 kg/m3 ,v = 14,3 10® m2/s

Разход!
на газ,1
m3/h

d 15

d 20

/

le

/

1,0

1.95

0,38

1,2

2,35

0,46

1.4

3,06

1.6
1.8

d 25

d32

d 40

/

le

0,54

0,10

0,54

0,36

0,62

0,11

0,62

0,40

0,69

0,13

0,69

0,45

0,77

0,14

0,77

0,49

0,86

0,16

0,85

0,60

0,83

0,17

0,59

0,73

0,81

0,57

0,87

0,79

3,67

0,56

1,02

0,38

4,26

0,55

22,65

0,39

4,91

3.6

25,15

0,39

5,81

3.8

27,78

0,39

6,41

4Д

20.53

0,40

7,03

4,2

33,41

0,40

4,4

36,41

0,40

4,6

39,52

0,40

4.8

42,77

5,0

46,13

le

i

le

0,59

0,38

0,22

0,38

0,70

0,46

0,27

0,46

0,48

0.82

0,54

0,31

4.18

0,46

0,94

0,62

5,50

0,45

1.11

0,66

J 2 '°

7,62

0,43

1.42

0,64

[

2,2

10,24

0,42

1,78

0,62

'

24

12,00

0,41

2,18

0,60

2.6

13,88

0,37

2,63

2,8

15.88

0,37

3,12

3,0

18,01

0,38

3,3

20,27

3.4

i

le

0,92

0,10

0,92

0,19

1,00

0,11

i.($>

0,20

1,08

0.11

1.08

0,77

0,22

1.12

0,12

1,15 i

1,19

0,76

0,26

1,10

0,13

1,23

0,54

1,37

0,74

0,30

1.07

0,14

1,29

0,51

1,56

0,73

0,34

1,05

0,16

1.27

0,51

J ,77

0,71

0,37

1,03

0,19

1,24

0,52

2,00

0,70

0,44

1,02

0,21

1.22

7,68

0,52

2,24

0,69

0,49

1,00

0,24

1,20

8,36

0,53

2,61

0,65

0,54

0,98

0,27

1,19

9,06

0,53

2,82

0,65

0,60

0,97

0,29

1.17

0,41

9,79

0,54

3,05

0,66

0,67

0,96

0,33

1,15

0,41

10,54

0,54

3,28

0,67

0,74

0,94

0,36

1.14

5.5

12,55

0,55

3,90

0,68

0,92

0,91

0,45

1,10

6,0

14,71

0,56

4,56

0,69

1,14

0,87

0,55

1,07

6.5

17,04

0,56

5,27

0,70

1,32

0,89

0,67

1,04

7.0

19,53

0,57

6,03

0.71

1,51

0,90

0,79

1,01

7,5

22,17

0,58

6,84

0,72

'1,71

0,91

0,90

1,03

8.0

24,96

0,58

7,69

0,73

1.92

0,93

1.01

8.5

27,94

0,59

8,59

0,74

2,14

0,94

1,12

..os

9,0

31,07

0,59

9,53

0,74

2,37

0,95

1.24

..07

9.5

34,35

0,60

10,52

0,75

2,62

0,96

1,37

..00

.

,

j

1:04

1
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Разход
на газ,
m3/h

Загуби на налягане (/), Ра/m; еквивалентна дължина ( / e), m
Природен газ - р = 0,73 k g /m 3 , v = 14,3 .10® m 2 / s
d 40
d 15
d 20
d 25
d 32
/

|

/

Io

/

Io

/

Io

/

10,0

37,79

0,60

11,56

0,76

2,87

0,97

1,50

11,0

45,10

0,61

13,77

0,77

3,41

0,99

1,79

1,11

12,0

53,11

0,62

16,17

0,78

3,99

1,00

2,09

1.13

1,02

2,42

1,15

Io

18,74

13,0

0,79

4,62

-

^

1,09

П родължение на таблица 9.6
Л

Загуби на налягане (/), Pa/m; еквивалентна дължина (/»), m
Природен газ - р = 0,73 k g / m , v = 14,3 10 m / s

Разход|
на газ,
m3/h

I

d 25

d 40

d 32

d 65

d 50

1

!
I

d 80

/

Io

/

Io

t

Io

/

Io

/

Io

10

11,56

0,76

2,93

0,97

1,50

1,09

0,46

1,35

0,13

1,65

15

24,43

0,80

6,12

1,05

3,13

1.18

0,90

1,47

0,27

1,80

0,12

2,06 ;

20

41,18

0,84

i

Io

10,37

1,10

5,28

1,24

1,51

1,56

0,45

1,56

0,20

2,20 J

25

15,66

1,13

7.95

1,29

2,26

1,63

0,67

2,01

8,29

2.31

30

21,98

1,16

11,13

1,33

3,15

1,68

0,93

2,09

0,41

2.40 j

40

_37,69

1,21

|

|

11,90

1,38

5,33

1,77

1,57

2,21

0,69

2,55

50

28,86

1,42

8,04

1,83

2,36

2,30

1,03

2,65 j

60

40,70

1,45

11,27

1,88

3,29

2,38

1,44

2,76

70

15,02

1-i92

4,36

2,44

1,90

2,84 j

80

19,29

1,95

5,58

2,49

2,43

2,91

j

90

24,08

1,98

6,94

2,53

3,02

2,97 |

100

29,38

2,00

8,44

2,57

3,66

3,02

125

44,87

2,05

12,81

2,65

5,53

3.12 !

150

18,05

2,71

7,76

3,21

175

24,16

2,75

10,35

3,27

31,13

2,79

13,31 [ 3,32
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За жилищни сгради приблизително определяне на местните загуби на
налягане може да се определи като % от загубите по дължина:
- за газопроводи от входа в сградата до вертикалните клонове - 25%;
- във вертикалните газопроводни клонове - 20%;
- за етажната (жилищната) тръбна разводка: при дължина 1 + 2 m 450%; 3 + 4 m - 300%, 5 + 7 m - 120%; 8 + 12 m - 50%.
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9.4. Определяне на диаметрите на газопроводите
Предварително определяне на диаметрите на отделнйте оразмерителни
участъци може да се извърши по следната формула
(9.20)

с/=3,62 10~2 V Q ( 2-3 + ^
Ра v

където Q е оразмерителният разход на газ при базови условия (налягане 0,1 МРа; температура - 0° С), m3/h;
ра - абсолютното налягане на газа. МРа;
V - скоростта на движение на газа, m/s.
Загубите на налягане в газопроводи с по-голям диаметър, работещи при
ниско и средно налягане, практически може да се изчисли с достатъчна точ
ност от следното уравнение
(9.21)

A p=38,5dvl ~ ,

където р са загубите на налягане в Ра
dv- отношението на плътностите на газа и въздуха: за изкуствен градски
газ - dv = 0,6; за природен газ - d v = 0,75;
/-дължината на участъка, т ;
О - разходът на газ, m3/h;
d - вътрешният диаметър, mm.
За оразмеряване на вертикални газопроводни клонове за жилищни
сгради с едно или две включени жилища на всеки етаж могат да се използват
таблици 9.6 и 9.7.
При оразмеряването на вертикални клонове за високоетажни жилищни
сгради до 25 етажа таблица 9.8 може да бъде използвана само при Вариант I
(газоснабдяване за готвене).

Таблица 9.7.
Номинални диаметри на вертикалните клонове на
жилищни сгради с едно включено жилище на етаж
Варианти I и II при оразмерителен разход на газ за едно жилище до 5 т /h
Етаж

Номинални диаметри за брой на етажите, mm
J

!

I

1

25

I—

2

1
:
1
I

i

3
4

5

1-"

2

3

4

5

6

7

25

32

32

32

32

32

40

25

25

32

32

32

32

25

25

25

32

25

25
25

и

12

40

40

40

40

40

40

40

40

40

32

32

32

40

40

40

25

32

32

32

32

40

25

25

32

32

!

<о

10

8

L ® J

32

1

40
40

_
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Етаж

Номинални диаметри за брой на етажите, mm
8

9%

10

11

-

25

25

32

32

32

32

-

-

-

25

25

32

32

32

-

-

-

-

25

25

25

32

25

25

25

25

25

25

-

25

25

-

25

4

5

6

-

-

-

7

-

-

-

-

-

9
10
!

-

-

-

-

и

12

‘- J

7

3

0

*

6

2

1

|

I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - Ч
32

j

'1 32_J
32

j

32

|

I

Таблица 9.8.
Номинални диаметри на вертикалните клонове на
жилищни сгради с две включени жилища на етаж.
Варианти I и II при оразмерителен разход на газ за едно жилище до 10 rrP/h

Номинални диаметри з а брой на етажите, mm

Етаж
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

32

40

40

40

40

50

50

50

50

65

65

65

2

-

32

40

40

40

40

50

50

50

50

65

65

-

32

40

40

40

40

50

50

50

50

65

-

32

40

40

40

40

50

50

50

50

-

32

40

40

40

40

50

50

50

-

32

40

40

40

40

50

S?

-

-

32

40

40

40»

40

50

-

-

-

32

40

40

40

40

-

-

-

-

-

32

4о'

40

10 -

-

-

-

32

40

40

-

-

32

40

3

»
!

I

1

4
5

-

-

6
7

-

8

-

9

-

-

-

-

11

-

-

12

-
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•
-

-

-

-

-

40 _

Таблица 9.9.
Номинални диаметри на вертикалните клонове на
високи жилищни сгради с едно включено жилище на етаж
Варианти I при оразмерителен разход на газ за едно жилище до 2,5 rrP/h

Номинални диаметри за брой на етажите, mm

Етаж
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

40

40

2

25

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

40

3

25

25

25

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

4

25
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Големината на необходимото налягане рп е равна на
(9 .2 2 )

рп = р* + £ Д р - р д ,

където Рк е налягането в критичната (най-неблагоприятната, диктуващата)
точка на газопроводната мрежа. Нормална работа на газовите уреди се
гарантира чрез осигуряване на номиналното налягане на мястото на тяхното
свъ рзва н е .;
- £ д р - сумата от загубите на налягане от входа на газопроводната мре
жа в сградата до критичната точка, Ра;
- рд - естественото налягане, което се определя по формулата
(9 .2 3 )

рд = ± д Н (Ра - р ) ,

където д е земното ускорение, m /s2;
ра - плътността на въздуха, kg/m 3;
р - плътността на газа, kg/m 3
След оразмеряването се проверява дали, налягането в газопроводната
мрежа на входа - р е е достатьчно за обезпечаване на всички потребители с
газ, съгласно неравенството
(9.24)

ре > рп
Ако неравенството не е изпълнено, за да се намалят общите загуби на

налягане, диаметрите на някои от тръбните участъци следва да се увеличат.
При оразмеряването на сградните газопроводни мрежи е необходимо да
се спазва условието
(9 .2 5 )

£ Д р < Д р доп,

където рдоп са допустимите загуби на налягане съгласно табл. 9.4.
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Глава 10. Отвеждане на продуктите на горене
10.1. Общи изисквания
Основни продукти при горенето на газообразно гориво са въглеродния
окис (СО) и въглеродния двуокис (С 02). Тяхното съдържание във въздуха е от
особено значение за здравето на хората. За да се осигурят здравословни
условия, в помещенията, където са монтирани газопотребителни съоръжения,
е необходимо съдържанието на въглероден окис и въглероден двуокис да не
надвишава пределно допустимите концентрации (ПДК).
Въглеродният окис е отровен и неговата ПДК е:
- за работни помещения - 55 m g/m3 въздух;
- за жилищни помещения - 20 m g/m3 въздух.
Съдържанието на въглероден двуокис не трябва да надвишава 0,5 %
За отвеждане на изгорелите газове чизвън помещенията се предвижда
отделна система.
За нормалната и безопасна работа на газопотребителните съоръжения е
необходимо да се осигури непрекъснат приток на свеж въздух за поддържане
на горенето, а също така постоянна вентилация на помещенията.
В зависимост от начина на довеждане на свеж въздух и отвеждане на
отработените газове, системите биват:
- отворена (фиг 10.1а);
-затворена (фиг. 10.16).

а

б

Свеж въздух
Изгорели
газове

Затворена си стем а

О тво р ен а си стем а
Ф и г . 1 0 .1 .

Системи за довеждане на свеж въздух и отвеждане на отработените газове
а - отворена система; б - затворена система
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10.2. Отворена система за довеждане на св еж въздух и
отвеждане на отработените газове
При отворената система необходимия за горенето кислород се осигуря
ва от въздуха в помещението. Свежият въздух навлиза през фугите на строи
телните елементи, както и през специални отвори на външните стени.
Помещенията, в които се монтират битови газови уреди тип А (без систе
ма за отвеждане на продуктите на горене), трябва да бъдат най-малко с една
външна врата или отваряем прозорец. Обемът им трябва да бъде:
з
- не по-малък от 20 m - при инсталирана номинална мощност до 11 kW;
з
- не по-малък от 4 m /kW обща инсталирана номинална мощност - кога
то за притока на свеж въздух се разчита на външните фуги;
з
- не по-малък от 2 m /kW обща инсталирана номинална мощност и приз
ток на въздух в помещенинието най-малко 0.8 m /h въздух на 1 kW (разчита се
на приток на въздух през външните фуги и порьозните строителни елементи);
з
- не по-малък от 1 m /kW обща инсталирана номинална мощност - кога
то за приток на свеж въздух е предвиден директен отвор с площ най-малко
0,015 т 2
Газови уреди с вентилатор могат да се монтират и в по-малки поме
щения. Д о п уска т се уреди без вентилатор в помещения с обем по-малък
от 1 m3/kW обща инсталирана мощ ност когато:
- помещението е с два отвора с нап
речно сечение на всеви един от тях най-мал
ко 0,015 т 2 Отворите са разположени на ед
на и съща стена като единия е в близост до
пода (обикновенно на височина 0,3 m от по
да), а другия - на височина 1,8 m от пода.
На отворите не се допускат прегради,
решетки, бленди или насочващи въздушния
поток съоръжения, които намаляват предви
деното количество преминаващ въздух през
свободния отвор.
Диаграмата на налягането на отворена
система за отвеждане на отработените газо
ве е показана на фиг. 10.2.
Фиг.

Ю.2.

^

Диаграма на налягането на отворена
система за отвеждане на
отработените газове
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Отвеждането на отработените газове
от съоръженията може да бъде естествено и
принуйИтелНО (чрез вентилатор).

Естествено отвеждане на отработените газове
Естественото отвеждане на отработените газове бива:
- директно в помещенията - при използване на битови газови уреди с
малка номинална мощност;
- чрез димоотвеждаща тръба в стената;
- чрез комини с естествена тяга, които се разделят на индивидуални, об
щи и свързани (фиг.10.3 а, б и в). Системата за отвеждане на отработените га
зове може да се комбинира със системата на вентилация на въздуха в сграда
та (фиг 10.4).
За всяко газопотребително съоръжение се предвижда самостоятелен
комин. Напречното му сечение трябва да бъде по-голямо от сечението на димоотвеждащата тръба на включеното към него съоръжение. Комините, в които
се предвижда включване на повече от едно съоръжение, се оразмеряват при
предпоставка, че съоръженията работят едновременно.

фиг. 10.3.
Комини с естествена тяга
а - индивидуален комин; 6 - общ комин; в - свързан комин
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Принудително
отвеждане на отрабо
тените газове
Принуд ител ното
о тв еж д ан е
тените

на

о тр аб о 

газо в е

вършва

с

се

и з

м еханична

(вентил ато р на)
м а, свъ рзана

си сте
към ди-

м о о тв еж д ащ и те

тръби

и ком ините (фиг 10. 5).

Принудително от
веждане на отработени
те газове се проектира,
когато естественото от
веждане не може да се
приложи

(малка

висо

чина на комина, която
поражда малка естест
вена тяга и големи загу
би на налягане по димофиг. 10.4.
~месена система за отвеждане на отработените газове и венти^
лация на въздуха: е - индивидуален комин; б -с в ъ р з а н комин;
1 - главен комин; 2 - допълнителен комин;
3 - газопотребително съоръжение; 4 - козирка

отвеждащите тръбопро,

води и комините)'

фиг. 10.5. Схема на сиситема за принудително отвеждане на отработените газове
1 - газопотребително съоръжение; 2 - дроселна клапа; 3 - еластична връзка;
4 - вентилатор; 5 - комин; 6 - козирка на комина
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10.3. Комбинирана затворена система за осигуряване на свеж
въздух и отвеждане на отработените газове
Комбинираната затворена система
съчетава осигуряването на свеж въздух, не
обходим за нуждите на горенето и отвежда
не на изгорелите газове от газопотребителните съоръжения извън помещенията пос
редством един комин (фиг. 10. 6).
На фигура 10.7 е показан детайл на горивната камера и тръбопроводите за до
веждане на свеж въздух и отвеждане на из
горелите газове.

а

ПГ

10.4.
Оразмеряване на системи
те за отвеждане на отработените
газове
При оразмеряване на системите за
отвеждане на отработените газове се опре
делят- размерите на напречните сечения
на комините и димоотвеждащите тръби;
- естественото подналягане (тягата);
- загубите на налягане при движение
на отработените газове в димоотвеждащите
тръби и комините;
- големината на подналягането пред
газопотребителните съоръжения.
Оразмеряването се извършва в след
ната последователност:
1. Задава се скорост на отработените
газове v = 1,5 - 2,0 m/s и се определя
площта на напречното сечение на отвежда
щата тръба и комина;
2. Приемат се размерите на напреч
ното сечение;
3. Въз основа на сравнение на стой
ностите на подналягането пред газопотре
бителните съоръжения с минимално допус
тимите се проверява дали приетите разме
ри са правилно определени.
Естественото подналягане (тягата) се
определя по следната формула

ПГ
■t
2

Ъг,

9

п >/ / / / / /// / / / s/s / / / / » / / / ,
ф и г . 1 0 .6 .

К о м б и н и р а н а затв орен а си стем а
1 - за тв о р е н а го р и в н а ка м е р а ;

2 - в ъ зд ухо п р о в о д ; 3 - реш етка;
4 - ком ин; 5 - топлоизолация;
6 - защ ита ср е щ у о б л ед енява не ;
7 - к о з и р к а (ш а п к а ); 6 - р е гу л и р а щ а
кл апа; 9 - р е в и з и о н е н о тв о р

. --к

Въздух u отработени газове
Отработени газове

Ф и г . 1 0 .7
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(10.1)

рп = 0.0345Н

е

1
>
+
273 + ta

V

f

1
^
Pb
273 + tg

J К

у)

където рп е естественото подналягане, което се създава в димоотвеждащата
тръба или комина, Ра;
Н - височината на участъка, създаващ подналягането, т ;
ta - температурата на въздуха в помещението, °С;
fg - средната температура на изгорелите газове в участъка, °С;
р ь - барометричното налягане, Ра.
Височината на участъка, създаващ подналягането се измерва от долния
ръб на регулатора на тягата или присъединението на газопотребителното съо
ръжение към димоотвеждащата тръба (фиг. 10.8).
За определяне на средната тем
пература на изгорелите газове е необ
ходимо да се установи температурния
пад в резултат на изстиването им при
движение по димоотвеждащите тръби
и комините. За тази цел се изхожда от
уравнението за топлообмен между из
горелите газове и обкръжаващия ко
мина въздух:
kFs A t
(10.2)

W = k F s (tg - у -

където к е средният коефициент на
топлопреминаване през стените на
комина, W /(m 2 °С);
фиг. 10.8.
Височина на комините
Fs - вътрешната повърхност на
- условна линия под ъгъл 45° спрямо хори
оразмерителния участък, m
зонта; 2 - зона на подветряне
tg - температурата на изгорелите
газове на входа на комина, °С;
ta - температурата на въздуха около комина, °С;
A t - падът на температурата на изгорелите газове, °С;
W - количеството топлина, което се отдава на околната среда при изсти
ване на отработените газове с At, W.
Уравнението за топлинния баланс на оразмерителния участък е
(Ю.З)

W - Q e At

1000
3600 ’

We количеството топлина, което се отдава от изгорелите газове при из
стиването им с At, W;
О - разходът на изгорели газове в m /h, отнесени към нормални усло
вия;
е - обемният топлинен капацитет, kJ/(m °С).
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Като приравним десните страни на уравнения 10.2 и 10.3 за At. ще се
получи следния израз
(10.4)

-----

A t=

6 вТб /с Fs + 0,5
Приблизителните стойности на температурния пад на един линеен метър са
- тухлен комин на вътрешна стена - 2 - 6° С;
- тухлен комин на външна стена - 3 - 7° С;
- стоманени димоотвеждащи тръби - 6 -И 2° С;
Подналягането пред газопотребителните съоръжения се определя по
следната формула
(10 .5)

рд = Арп - Ар/ - Арт ,

където рд е подналягането пред газопотребителните съоръжения, Ра;
Ар/ —загубите на налягане по дължина, Ра;
Арт - местните загуби на налягане, Ра;
Загубите на налягане по дължина се определят от следния математичес
ки израз

където X е коефициентът на триене, който за тухлени комини се приема равен
на 0.04, а за метални тръби - 0,02;
/-дъ лж ината на оразмерителния участък, т ;
d - диаметърът на оразмерителния участък, т ;
vg - скоростта на изгорелите газове, приведена към нормални условия,
m/s;
р „ - плътността на изгорелите газове, приведена към нормални условия,
kg/m3;
tga- средната температура на изгорелите газове в оразмерителния учас
тък, "С;
Ако сечението е квадратно или правоъгълно, d се замества с еквивален
тния диаметър, който се определя от израза
(107)
където f е сечението на димоотвеждащата тръба, гл2;
L - периметърът на сечението, m.
Загубите на налягане от местни съпротивления се изчисляват по форму
лата
_
(10.8)

където

Дрт = ^

vl

273 + taa
д

273

’

е сумата от коефициентите на местни съпротивления.
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При оразмеряване на комините могат да се използват коефициентите,
дадени в табл. 10.1.
Т абл и ца 10.1.

Коефициенти на местно съпротивление
Значение

Вид местно съпротивление

Вход в димоотводна тръба

0.5

Коляно 90°

о,а

Редукция

1.2
1,5+2,5

Изход от комин с козирка

'1
-i

Плътността на въздуха и изгорелите газове в зависимост от температу
рата е дадена в табл. 10.2.

Таблица 10.2.
Плътност на въздуха и изгорелите газове
Плътност, kg/m 3

®с
-10

Външен въздух

Изгорели газове

•

1,35

1.40

[
!

о

1,30

1.35

I

+10

1.25

1,30

j
I

+20
+30

1,20

1,25

1.15
1,05

1,20

+ 50
+ /0
!

+Ю0

|

+200
+300

1,10

■1

!
ч

I
J

1,00
0,95
*

j

0,75^

|

0,60

i

Ако подналягането рд е по-голямо от минимално необходимото, то избра
ното сечение на комина може да обезпечи нормална работа на газопотребителното съоръжение. При подналягане по-малко от допустимото, част от прод
уктите на горене ще навлизат в помещението през регулатора на тягата.
Количеството на въздуха, който се засмуква от регулатора на тягата за
виси от подналягането. Може да се приеме приблизително, че при подналяга
не до 3 Ра не се засмуква въздух от регулатора; при налягане 3 - 6 Ра се зас
муква 20% въздух, а при подналягане 6 + 10 Ра - 30%.
Площта на напречното сечение може да се отчете в зависимост от тяхната височина, режим на работа и минимална мощност на инсталираните в тях
газопотребителни съоръжения от таблици 10.3,10.4 и 10.5.
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Таблица 10.4.
Площ на напречното сечение на свързани комини с прекъснат режим

Таблица 10.5.
Площ на напречното сечение на комините с непрекъснат режим

Брой на обслужваните етажи
I

2 - 4

<0
1
1Л

7- в

9 - 10

|

Инстали
рана
мощност
на етаж,
M J/h

L

1 5 _.

.

20

1

Напречно сечение на комина dm5

50

6

6,5

67

6

9

80

7

10,5

92

8,5

13

10

15,5

17,5

(

12

14

20,5

24

t

13,5

16,5

23

27

*

16,5

20

28,5

33

8,5

125

10

14

19

22

32

37,5

167

13

20

25

30

43

50

j

209

16

25

32

38

54

63

251

19

27

35

43

60

70

i

292

22

32

42

50

71

83

j

335

24

35

46

54

77

90

377

26

36

48

59

83

97

|

За оразмеряване на затворена система, работеща с изкуствен (градски)
газ, може да се използва фиг. 10.9.
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Температурата
на изгорелите газове
Н апречно сечение, cm2
на изхода от комина
не трябва да бъде по
малка от темературата на кондензира
не. Тя е различна за
газопотребителните
съоръжения и варира
от 42° С до 49° С.
При оразмеря
ване на механичната
система за отвежда
не на отработените
газове се приемат
по-големи скорости
на движение. При из
Брой е т а ж и
бора
на
скорост
следва да се отчита,
Номинална м ощ ност на е та ж 8,7 KW Номинална м ощ ност на е та ж П,4
че по-голямата ско
рост увеличава загу
Номинална м ощ ност на е та ж 22,6 К
бите на налягане в
системата и във връз
ка с това се увелича
ва
мощността
на
фиг. 10.9.
електродвигателя на
Оразмеряване на комбиниран комин за въздух и изгорели
вентилатора И разхо- газове при свързване към него на скоростни водонагреватели и
да на ел. ^енергия.
етажна височина от 2,8 m до 3,3 m
При малки скорости
на изгорелите газове се увеличава сечението на димоотвеждащите тръби и ко
мините (капиталните разходи). Затова при избора на скорости за оразмерява
не трябва да се държи сметка на икономическите фактори. Оразмеряването
на системата за механично отвеждане на изгорелите газове е аналогична на
тази с естествено отвеждане. Необходимото налягане, създавано от вентила
тора, следва да бъде по голямо с 10% от сумарните загуби на налягане в систе
мата.

10.5. Изпълнение на димоотвеждащите тръби и комините
Комините и димоотвеждащите тръби се изпълняват с тръби от негорими
материали: етернит, алуминий с чистота 99,5%, неръждаема стомана с добавка
на 17% хром или 18,8% никел, чугун и керамика. Комините по възможност
следва да се проектират по вътрешни стени на сградата. Ако са разположени
на външна стена, то задължително се осигуряват срещу конденз. Това може да
се осъществи чрез по-голяма дебелина на стените или топлоизолация. Освен
това формата на димоотвеждащите тръби и регулатора на тягата не трябва да
допускат голямо понижение на температурата. Охлаждането на изгорелите га
зове трябва да бъде такова, че да не позволява образуването на конденз и
прекъсване на тягата. Комините се изпълняват без хоризонтални участъци.
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фиг. 10.10

За почистването им е необходимо да се предвидят съответните ревизи
онни отвори.
Диаметърът на присъединителните тръбопроводи на газопотребителните
съоръжения не трябва да бъде по-малък от този на димоотвеждащата тръба
(отвор) на съоръжението. Дължината на вертикалния участък на съединителни
те тръби от най-ниската точка на димоотвеждащата тръба на дадено съоръже
ние до хоризонталния участък на тръбата не трябва да бъде най-малко 50 cm.
В помещение с височина др 1,7 m за съоръжения с регулатор на тягата верти
калният участък може да се намали до 25 cm, а за газопотребителни съоръже
ния без прекъсване на тягата до 15 cm. Хоризонталните участъци на съедини
телните тръби се изпълняват с възходящ наклон не по-малък от 1%.
Същите се укрепват срещу огъване и провисване. Свързването на тръби
те трябва да бъде плътно и да не позволява изтичане на отработени газове в
помещенията. За тази цел се пред
виждат специални връзки или припок
риване на тръбите не по-малко от
50 cm.
4 4 -С \
Газопотребителните
съоръже
I /
I! I
ния на заведенията за обществено
хранене се включват в самостоятелен
или общ комин при спазване на след
ните изисквания:
- стените на комините се проек
тират-гладки, без издатини и с постоянно сечение в наклонените участъци;
- хоризонталните участъци на
комините да са с обща дължина до
10 m.
- допуска се използване на об
щи димоотвеждащи тръби за няколко
съоръжения;
- метални комини се допускат
при условие, че са топлоизолирани с
фиг. 10.11
негорим материал.

II I
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I

aA
—

i

Фиг. 10.12.
форми на козирките

Комините на газопотребителните съоръжения от заведенията за общест
вено хранене, както и тези без регулатор на тягата се съоръжават с шибър с
отвор, не по-малък от 15 mm.
Комините се извеждат:
- най-малко на 0.5 m над билото на скатните покриви, когато комините
са на хоризонтално разстояние, по-малко от 1,5 m от билото (фиг. 10.10);
- на нивото на билото, когато са на разстояние от 1,5 m до 3,0 m от било
то на покрива;
- под нивото на билото на покрива, но не по-ниско от правата, прекара
на под ъгъл от 10° от билото на хоризонта и комините са на разстояние, по-го
лямо от 3 m от билото;
- най-малко на 50 cm над плоскостта на покрива при плоски покриви.
Комините се разполагат на такива разстояния от други сгради, дървета и
обекти, осигуряващи тяхната пожарна безопасност.
За да се предотврати навлизането на дъждовни вори и влиянието на вя
търа, върху комините се предвиждат метални или от друг материал (тухли,бе
тон и др ) козирки (шапки) (фиг. 10.11).
Формата им може да бъде кръгла, квадратна и правоъгълна (фиг. 10.12).
Размерите и височината им на монтаж над нивото на комина са дадени в
табл. 10.3.
Таблица 10.6.
Размери на козирките (шапките) на комините
Козирка, комин

Отстояние

j
'

тип А
Индивидуален комин, кръгло сечение

h -d
П 2

|
j

тип Б
Индивидуален комин, квадартно сечение
тип С
Индивидуален комин, правоъгълно сечение

|
\

* ТИП Д
Общи и свързани комини

Размери
0 = 2d
A^2a

h - 3
2
a b

а+
h

\

to

xab

a+

c

A = a + 2h
B = b + 2h
A = a + 2h
B= c + 2h
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Глава 11. Експлоатация на сградните газови инсталации
11.1.
Особености при експлоатацията на сградните
газови инсталации
Газопроводната инсталация представлява потенциална опасност за жи
вота на хората, поради възможността при евентуални аварии и течове да об
разува с въздуха взривоопасна смес. Освен това при изтичане на газ от инс
талацията, непълно изгаряне, лошо работеща система за отвеждане на отра
ботените газове и лоша вентилация на помещенията, съдържащите се въглеро
ден окис, метан, сероводород и др., може да доведе до задушаване или отра
вяне на хората. Затова на всеки обект трябва да се осъществява строг конт
рол, регламентиран от нормативните документи. Отговорността за изпълнени
ето на мероприятията по техника на безопасност носи ръководния инженернотехнически персонал на експлоатационните предприятия. Тези предприятия
обикновено са подчинени на общинските съвети. Те осъществяват приемане
на сградните газови инсталации, наладка на системите, извършват ремонт и
обслужване на газовото оборудване на жилищните, обществените, комуналнобитовите сгради и производствени предприятия.
Сградните газови инсталации се регистрират от ведомствения техничес
ки надзор след извършване наг строителните и монтажните работи. Органите на
ведомствения технически надзор съставят досие на всеки обект въз основа на:
- одобрен проект със спесификация на тръбите, фасонните части, армат
урите и газовите Уреди и съоръженията;
- изискванията към качеството на заваръчните работи.
Преди приемане за експлоатация, газовите инсталации се изпитват на
якост и плътност. За осъществяване на контрол на заварените съединения се
проверява водения за тази цел дневник. Металните и неметалните газопрово
ди с работно налягане до 20'кРа се изпитват при налягане съгласно табл. 11 1 с
въздух или инертен газ (азот, въглероден двуокис), като не се допуска използ
ването на кислород.
Таблица 11.1.
Налягания за изпитване на газопроводните инсталации
г

Работно налягане,
кРа

Налягане, кРа
Изпитване на
якост

Изпитване на плътност

ДО 5

100

Удвоеното работно налягане,
но не по-малко от 5 кРа

5

100

1,1 от работното налягане,
но не по-малко от 50 кРа

10
4

Изпитванията се извършват преди изпълнението на изолацията. По вре
ме на изпитването всички отвори по гозопроводната мрежа се затварят плътно с тапи, глухи фланци и метални шайби. За нови газопроводи се извършва
предварително изпитване на якост при налягане 0,1 МРа в продължение най
малко 10 min. Основното изпитване на плътност се извършва при налягане
22 кРа в продължение най-малко на 10 min след температурно изравняване на *
системата.
Газопроводите с налягане от 20 кРа до 0,1 МРа се изпитват на якост и
плътност при налягане 0,3 МРа, което се достига, като налягането в газопрово
да се увеличава плавно с не повече от 20 kPa/min. Най-малко след 3 h, необхо
дими за изравняване на температурата в инсталацията, започва понижаване
на налягането, което трябва да се извърши с продължителност не по-малка от
2 h. При обем на газопровода над 2000 dm3 времето за понижаване на наляга
нето се увеличава с 15 min за всеки 100 dm3 обем.
При приемане в експлоатация на сградните газови инсталации се прове
рява:
- дали строително - монтажните работи са изпълнени съгласно проекта;
- якостта на укрепването на газопроводите и съоръженията;
състоянието на спомагателните инсталации (системата за отвеждане на
изгорелите газове, вентилационната система, осветителната инсталация и др.)
Актовете от приемателната комисия, заедно с техническата документа
ция и актовете за изпитване и скрити работи се предават на експлоатационни
те предприятия.

Основни задължения на експлоатационните предприятия
Основните задължения на експлоатационния персонал са:
-д а извършва профилактика и ремонт на сградните газови инсталации,
- да инструктира хората относно правилата за безопасното използване
на газопотребителните съоръжения;
- редовно да извършва оглед на всички елементи на газовите инстала
ции, да предотвратява течовете на газ, а в случай на тяхното възникване да ги
отстранява:
ь
- периодически да почиства газопроводите от твърди отложения и да от
странява кондензираната влага;
- да не допуска замръзване на газопроводите през зимните месеци и да
отстранява образувалите се ледени тапи;
- да поддържа в изправност спирателната, регулиращата и предпазната
арматура, контролно - измервателната апаратура и автомтиката;
- да следи за нормвлното горене на газопотребителните съоръжения и
да осигурява необходимото подналягане пред тях;
- да поддържа в изправност системата за отвеждане на отработените
газове;
- периодически да проверява тягата и да почиства от сажди и букпук ко 
мините;
- да подържа в изправност вентилационната система на сградата.
Експлоатационният персонал трябва да има необходимия технически
м и н и у м от знания и умения необходими за основната му дейност. Освен това
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трябва да знае правилата при използване на газа, както и мероприятията по
техника на безопасността и даване на първа помощ при отравяне и изгаряне.
Преди пускане на газовите инсталации се провежда инструктаж относно
правилата за използване на газа:
- начин на пускане и спиране на горелките,
- откриване на течове;
- местата и начините на изключване на газопотребителните съоръжения
и участъците от газопроводната мрежа и др.
На обитателите на жилищните сгради се раздават инструкции с правила
та за правилно използване на газа.
Обслужващият персонал в обществените сгради, комунално-битовите и
производствени предприятия се запознава с дворната (кварталната) мрежа,
местоположението на кондензните сифони, общите спирателни съоръжения и
тези на вертикалните газопроводни клонове.

11.2.

Технически мероприятия при ескплоатацията

на сградните газови инсталации
Изтичането на газ от газопроводните инсталации е най-голямата опас
ност, която може да доведе до отравяне или да предизвика взрив.
И зкуствените газове съдържат голямо кол ичество въглероден окис
(6 н -17 %), който дори и в малки концентрации м оже да предизвика отра
вяне.
Основният компонент на природния газ, метан, при по-малки концентра
ции от тези на образуването на взривоопасна смес (5,6 %) не предизвиква от
равяне. За това при изтичането му в помещения и при наличие на открит пла
мък по-скоро ще предизвика взрив, а не отравяне. При изтичане на изкуствен
газ в помещения ще предизвика отравяне преди да е достигната нивото на
взривоопасност.
Изтичането на газ може да стане през:
- неуплътндни фланшови, резбови и др. съединения и през арматурите и
другите елементи на газопроводната инсталация;
- отвори, образувани в следствие на корозията на стоманени газопрово
ди. Това може да се получи при лошо изпълнение на антикорозионната защи
та, при наличие на блуждаещи токове или агресивни води;
- през пукнатините на стените на чугунените, пластмасовите и оловните
тръби.
Основно профилактично мероприятие по откриването на течове на газ е
периодическия оглед на инсталацията и измерване нивото на загазяемост. За
тази цел се използват газови индикатори и анализатори. В затворени помеще
ния течовете на газ се усещат по типичната за него миризма, а мястото се оп
ределя чрез обмазване със сапунен разтвор или използването на индикатор
В първия случай точното място на аварията се локализира по отделящите се
мехурчета от разтвора, а във втория по мястото на променилия цвета си инди
катор.
Проверката за техническата изправност и херметичност на газопрово
дите, газопотребителните съоръжения, регулиращата и предпазна арматура,
контролно-измердаателните прибори и автоматиката се извършва не по-рядко
от един път месечно.
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При по-големи течове участъците от газопроводната мрежа веднага се
изключват. Мястото на изтичането се определя чрез нагнетяване на сгъстен
въздух или въглероден двуокис. При положение, че налягането на въздуха или
въглеродния двуокис е по-голямо от това, за което са оразмерени разходоме
рите е необходимо тяхното демонтиране.
Под действие на съдържащия се в природния газ кислород, въглероден
двуокис и влага, стоманените газопроводи кородират. За това е необходимо
периодически тяхното почистване от продуктите на корозия, както и отстраня
ване на полепналия по вътрешната повърхност на тръбите нафталин. Това се
осъществява чрез продухване на газопроводите със сгъстен въздух и въглеро
ден двуокис при налягане 0,3 н- 0,4 МРа. Бутилките със сгъстен въздух и комп
ресора, необходими за продувката се свързват към тръбопроводите с най-ма
лък диаметър, а всички замърсявания се отстраняват заедно с въздуха през
отворените кранове или присъединителните газопроводи към съоръженията.
Нафталинът се разтваря с тетраолеин или нафта. Кондензираната влага или
проникналата в газопроводите вода се събира в хидравличните затвори или
кондензните сифони. В следствие на тяхното препълване или под действие на
образуваните при провисване или пропадане U - образни участъци, подаване
то на газ може да се прекъсне. Затова е необходимо периодически кондензи
раната влага да се отстранява.
При газопроводи, преминаващи през неотоплявани помещения или при
плитко положени подземни тръбопроводи е възможно замръзване на влагата,
съдържаща се в газа, което води до намаляване на пропускната им способ
ност или тяхното блокироне. Загряването на газопроводите се извършва с
електрически ток.
Спирателната и регулиращата арматура се износва с течение на време
то, поради което е необходимо тяхното наблюдение и профилактика.
Ремонтни работи по газопроводната инсталация се извършват след спи
ране на газа в сградното газопроводно отклонение и при спазване на правил
ника за газо- и взривоопасни работи (работа с противогаз и др ). Заваряване
на тръбите се извършва при налягане 1 - 2 кРа. При по-малки налягания е въз
можно в тръбопроводите да се образува взривоопасна смес, а при по-голямо
налягане - възпламеняване на газа на мястото на неговото изтичане в поме
щенията. Не се допуска запалванета на огън или пушенето в помещения, къде
то се извършват ремонтни работи, както и включването на ел. уреди или из
ползването на инструменти, които дават искра при удар.
Инженерно-техническия персонал трябва:
- добре да познава газоснабдителната система;
- да осигури достъп на работниците от експлоатацията и аварийните
служби до всички помещения за наблюдение и ремонт на инсталациите;
- да следи за своевременното извършване на профилактичните и ремон
тни работи по газовите инсталации;
- да следи за систематичната проверка за съдържанието на газ в поме
щенията;
- да проверява работата на вентилационната система, системата за от
веждане на отработените газове и другите помощни инсталации.
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Раздел V. Газоснабдяване с втечнени
въглеводородни газове
Глава 12. Основни физико-химични свойства на
втечнените газове
12.1.
Свойства на въглеводородите, съставящи
втечнените въглеводородни газове
Под втечнени въглеводородни газове, използвани за газоснабдяването
на населените места и промишлените предприятия, се разбират отделните въг
леводороди или техните смеси, които при температура на околната среда 0° С
и атмосферно налягане се намират в газообразно състояние, а при относител
но не голямо повишаване на налягането (без намаляване на температурата)
преминават в течности - 0,47 МРа за пропана; 0,115 МРа за бутана.
Съставът им зависи от суровината и начина на получаването им. Осно
вен източник за получаване на втечнени газове са нефтените газове, които в
рафинериите се разделят на етан (СгНе), пропан (С3Не), бутан (С4Н10) и пентан
(С5Н12). Техническите пропан и бутан, както и техните смеси сами по себе си
са втечнени газове, използвани за газоснабдяване. Техническите газове се
различават от чистите по съдържанието на въглеводороди по-леки от пропана
и по-тежки от бутана, а така също и по наличието в тях на примеси. Основните
компоненти на втечнените въглеводородни газове (пропан и бутан) се отнасят
към наситените въглеводороди с отворен строеж - алкани. Общата им хими
ческа формула е СпН2п+2. Алканите са безцветни вещества с характерен ми
рис на нефт и практически неразтворими във вода. Те са слабо активни и
трудно влизат в реакция с други вещества. Метанът (СН4) и етанът (С2Н6) са га
зове. Метанът може да се кондензира при температура по-ниска от - 82,8° С, а
етанът - при температура по-ниска от + 32,32° С.
При нормални условия (налягане - 0,1 МРа температура - 0 ° С) пропа
нът, нормалният бутан и изобутанът се намират в газообразно състояние, но
при незначително повишаване на налягането до 0,47 МРа (пропан), 0,115
МРа (бутан) и 0,16 МРа (изобутан) и при температура t = 0° С кондензират в
течност
Това свойство се използва при отделяне на пропан-бутановата смес, ко
ято служи като източник за газоснабдяване, която се транспортира и съхраня
ва като течност, а се използва при горенето като газ.
Алканите имат силно наркотично действие, но тяхното въздействие
върху хората се намалява от малката им разтворимост в кръвта. Затова при
обикновени условия те са физиологически индеферентни. Те могат да предиз-
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Физико-химични параметри на технически втечнени въглеводородни газове
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р або МРа

викат задушаване само при
много високи концентрации
и намаляване на съдържа
нието но кислород във въз
духа.

фиг. 12.1.
Изготвяне на графика на състоянието на пропана
р - налягане, Ра; f - температура, К ;/-е н т а л п и я , KJ/kg;
V - отделения обем пари, m3/kg;
х “ сухост на парите, kg/kg; s - ентропия, KJ/(kg.K)

Ненаситените въгле
водороди с отворена вери
га, алкените, (обща Мими
ческа формула СпН2п) имат
една двойна връзка между
съседните въглеводородни
атоми. Тази връзка е неста
билна и поради това те вли
зат лесно в реакция. Токсичното им действие е аналогично на това на алкани
те. Втечнените газове могат
да съдържат и незначителни
количества ЦИКЛИЧНИ ВЪГЛвВОДОрОДИ (СпН2п). За да се
избегне повишаване на на-

лягането на наситените пари
втечнените газове не трябва да съдържат големи количества етан и пентан.
В табл. 12.1 са показани физико-химичните параметри на някои техни
чески втечнени газове.
Ö c h o b h o t o положително свойство на втечнените въглеводородни газове
от гледна точка на тяхното транспортиране и използване като топлоносител е
способността им на втечняване при неголямо повишение на налягането. За то
ва за разлика от системите, работещи със сух газ, е необходимо при проекти
ране на елементите на газоснабдителните системи за втечнен газ да се отчи
тат техните свойства на фазово превръщане. Втечненият газ, затворен в хер
метичен съд предизвиква налягане върху стените му, стойността на което за
виси от темрературата. При проектирането и експлоатацията на газоснабди
телните системи, работещи с втечнен газ е необходимо да се знаят термодинамичните свойства на влизащите в неговия състав въглеводороди. Параметрите
на състояние на веществата могат да се определят от експериментално уста
новени графики. Графиките на състоянието на втечнените газове се изобразя
ват най-често в координатна система р (налягане, Ра) - / (енталпия,топлосъдър
жание, kJ/kg). Принципното изготвяне на графика на състоянието на пропана е
показано на фиг. 12.1.
Граничната крива МК съответства на началото на кипене, а кривата KN на сухите наситени пари (началото на кондензация). Критичното състояние е
означено с точка К.
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фиг. 12.2.
Графика на състоянието на пропана
р - налягане, Ра; t - температура, К; / - енталпия, kJ/kg;
V - отделения обем пари, m3/kg; х - сухост на парите, kg/kg;
s - ентропия, kJ/(kg.K)

От ляво на кривата МК се намира еднофазната система - течност В дясно от кривата KN се намира газообразната фаза. В областта между двете кри
ви се намира двуфазна система - течност и газ. Следователно в тази област
парите се намират в наситено положение. Съотношението между количество
то на газ и течност се изобразява с кривите на сухостта - х, които показват
частта на газообразната фаза в системата.
На графика са нанесени още изотермиите - f, линиите на постоянна
плътност и линиите на постоянна ентропия - s.
На фиг 12.2, 12.3 и 12.4 са показани графики на състоянието на пропана,
n-бутан и пропилен.
При необходимост от по-точно определяне на плътността на газовата
или течната фаза може да се използва табл. 12.2. В областта на двуфазното
наситено състояние на всяка стойност на температурата съответства опреде
лено налягане. Това налягане се нарича налягане на наситените пари. С увели
чаване на температурата се увеличава налягането на наситените пари. Вижда
се, че при нормални температури на атмосферния въздух парите на пропана
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Налягане на наситените пари, плътност на течната и газовата фаза и скритата топлина
на изпарение на някои въглеводороди
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фиг. 12.3.
Графика на състоянието на н-бутана
р - налягане, Ра; t - температура, К; /-е н т а л п и я , kJ/kg;
V - отделения обем пари, m3/kg; х - сухост на парите, kg/kg;
s - ентропия, kJ/(kg.K)

имат достатъчно налягане за използването им в качеството на газообразно го
риво. Зависимостта на налягането на наситените пари от температурата за
вършва с критичната точка. За пропана tKp = 95,7 °С, а р кр = 4 МРа.
Един от най-важните физични параметри на втечнените газове е тяхната
плътност (р, kg/m 3), която на границата на насищане може да се определи от
израза
(12.1)

р = I / -1, kg/m 3

където V е обемът газ или течност.
С увеличаване на температурата, плътността на газовете при изобарен
процес (р = const) се намалява по закона на Гей-Люсак
( 12 .2)

РоТо

където Т0 = 273 К;
- плътността на газа при Т0
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на течността (табл. 12.3).
V

фиг. 12.4.
Графика на състоянието на пропи лена
р -н а л я га н е , Ра; f - температура, К; /-е н та л п и я , kJ/kg;
- отделения обем пари, m3/kg; х - сухост на парите, kg/kg;
а -е н т р о п и я , kJ/(kg.K)

Таблица 12.3.
Стойности на коефициента

Температура,

Пропан

253 283

2,9 10'

2,09

283 313

3,72 10'

2 ,2

Бутан

К

10'
10'

Тъй като втечнените газове се съхраняват в херметически затворени съ
дове под налягане, а при повишаване на температурата обемът на газовете се
увеличава, е необходимо те да не се пълнят изцяло. Напълването се регламен-
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тира от съответните нормативни изисквания: за пропана 0,425 kg/dm ; за бута
на 0,488 kg/dm 3 Налягането в съда при 100% напълване се увеличава средно с
700 кРа при повишаване на температурата с 1° При използване на втечнения
газ се извършва регазификация, за която е необходимо определено количест
во топлина. Обратният процес на превръщане на наситените пари в течност се
извършва с отделяне на топлина в обкръжаваща среда с по-ниска температу
ра. Тази топлина се нарича скрита топлина на парообразуване (/). С увелича
ване на температурата и налягането топлината на парообразуване намалява
до нула при критичните параметри (табл. 12.4).
Таблица 12.4.
Топлофизически параметри на пропана и бутана

Бутан
Пропан
Темпера
Налягане Топлина Плътност Налягане Топлина Плътност |
тура,
на
насите на парооб на парите, на насите на парооб на парите, I
К
ните пари, разуване,
ните пари, разуване,
kg/m3
105 Ра
kJ/kg
105 Ра
kg/m3
kJ/kg
233,16

1,13

424

2,63

0,17

423

0,5

|

243,16

1,71

416

3,95

0,28

412

0,8

•;

253,16

2,46

408 *

5,33

0,45

402

1,2

263,16

3,47

391

7,55

0,71

392

1,9

273,16

4,78

378

10,15

1,02

384

2,8

283,16

6,46

364

13,48

1,47

375

3,9

293,16

8,51

348

17,46

2,05

367

5,4

303,16

10,98

333

22

2,82

356

313,16

14,02

318

29,1

3,75

345

9.3

323,16

17,63

298

39,4

4,9

333

12,3

333,16

21,83

271

51,5

6.3

322

15,5

343,16

26,86

232

67,1

7,96

310

19,9

353,16

32,18

187

63

9,95

206

24,5

.

i

7'1

В зависимост от избраната единица на измерване на газа се различа
ват: масовГтоплинен капацитет - Cm, kJ/(kg.K); обемен Cv, kJ/(m 3.K) и молен Сц, kJ/(mol.K)
Масовият топлинен капацитет на пропана на границата на насищане
при температура 230
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290 К се изменя от 2,25 до 3,68 kJ/(kg.K) (табл. 12.5).

Таблица 12.5.
Масов топлинен капацитет на пропана В kJ/(kg.K);

Н а л я га н е ,
10 5 Ра

Тем
пе р а 
тура.
К

1

2

3

5

10

230

2,25

2,25

2,25

2,25

240

1,42

2,26

2,26

250

1,46

1,53

260

1,51

270

15

25

2,25

2,25

2,25

2,24

2,26

2,26

2,26

2,26

2,25

2,27

2,27

2,27

2,27

2,27

2,26

1,55

1,66

2,29

2,29

2,29

2,29

2,28

1,56

1,59

1,67

2,34

2,32

2,32

2,31

2,31

280

1,60

1,62

1,67

'1 .8 7

2,40

2,39

2,38

2,37

290

1,63

1,66

1,70

1,81

2,52

2,51

2,49

2,47

300

1,68

1,71

1,74

1,80

2,67

2,64

2,62

2,59

310

1.73

1,75

1,77

1,83

2,15

2,81

2,78

2,75

320

1,78

1,80

1,81

1,86

2,08

3,18

2,99

2,95

330

1.81

1,83

1,85

1,89

2,03

2,47

3,27

3,20

340

1,86

1,88

1,89

1,93

2,02

2,24

3,05

3,68

1,91

1,92

1,93

1,95

2,03

2,16

2,43

3,06

1,95

1,95

1,96

1,99

2,06

2,14

2,26

2,58

350

I

1
20

360

I
.

i

Забележка: Над плътната линия е течност, а под нея - газ

В термодинамиката има разлика между нагряване и охлаждане на газа
при постоянно налягане (например при движение на газа в тръбопровод) и при
постоянен обем (в затворен съд). При двата случая имаме различни топлинни
капацитети: при постоянен обем (С^ и при постоянно налягане (Ср). Отношени
ята Cv / Ср се наричат адиабати. Налягането практически не оказва влияние
върху топлинния капацитет.
Към топлотехническите параметри на газовете се отнася и коефициента
на топлопроводност - X, W/(m.K), който определя степента на топлинно съпро
тивление. Топлопроводимостта на газа се увеличава с повишаване на темпе
ратурата, а тази на течността - намалява (табл. 12.6).
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Таблица 12.6.
Топлопроводност на пропана и бутана, W /(m
Температура
К

Пропан
Газ

I

Газ

253,2

12,2

115

-

273,2

15,0

97

13.1

293,2
!

Течност

17.3

90

К

1СГ3)
Бутан
I
I

Течност

I

|
I

I

15,3

i

109
104
99

313,2

19,7

83

17,6

333,2

22,2

77

19,9

94

353,2

24,7

68

22,4

89

f

373,2

27,4

63

24,9

84

(

393,2

30,1

27,4

79

413,2

32,9

-

30,1

68

J

433,2

35,7

-

32,8

453,2

38,7

—

35,6

473,2

41,7

*' к

------------------ 1

38,4

Зависимостта на топлопроводимостта на газовете от температурата се
описва с емпирични формули 12.4 и 12.5.
(12.4)

\ = Х0

( П

където X е топлопроводността на газа при нормални условия;
Т0- температурата на газа при нормални условия;
п - показател, който зависи от вида на газа (за пропана и бутана е ра
вен съответно на 1,77 и 1,83).
Влиянието на температурата върху топлопроводността на течните въгле
водороди се описва със следния математически израз
(12.5)

*. = *<, [ 1 - а ( Г - 273,2)],

където X за течния пропан - бутан може да се приеме равен на 0,0011 - 0,0012.
Налягането практически не влияе върху топлопроводимостта на газооб
разната и течната фаза на пропан-бутана.
Калоричността на газа бива:
- висша;
- низша.
Висшата калоричност се различава от низшата с големината на скрита
та топлина на парообразуване при парциално налягане на водните пари в
продуктите на горене.
«•
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12.2. Свойства на пропан - бутановата смес
Втечнените газове се състоят основно от пропан и бутан. Другите въгле
водороди, влизащи в неговия състав, практически не влияят върху инженерно техническите изчисления и поради това може да се разглежда като бинарна
смес (пропан и бутан). От съотношението на пропана и бутана зависят физико
химичните свойства на сместа.
По-голямата част от показателите, характеризиращи свойствата на
сместа се подчиняват на адитивността, т. е. параметрите на сместа са пропор
ционални на концентрацията и характеристиките на компонентите

__ т.
(12.6)

£ v = 1;

(12.7)
(12.8)

1 ^= 1

%
където т ( са съответно масите на компонентите (пропана и бутана);
Vj - обемите на компонентите;
л, - броят на моловете на компонентите;
М - масата на газовата смес;
V - обемът на газовата смес;
N - броят на моловете в газовата смес;
/ - пропан, бутан.
За практическа работа обикновено се използват отношенията
т,

.

M = ^m ’

v.

.

л,

v = ^v '

Плътността на газовата смес се намира по формулата

(12.10)
Налягането на газовата смес се определя от следния израз
02-11)

Рт = 1 Р п

където Рт е абсолютното налягане на сместа;
р, - парциалните налягания на парите на компонентите
Обемната (молната) част на компонента в сместа се изразява с формулата
(12.12)

у г - У^
гт

Парциалното налягане на компонента в течна фаза е равен на произве
дението на налягането на наситените му пари и неговата обемна (молна) част.
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(12.13)

p, = X * j ( n )P,,

където Pj е налягането на наситените пари на компонентите (пропана и бутана)
в чисто състояние;
К ( п ) ~ обемната (молната част) на пропана и бутана в течността.
Следователно за налягането на парите на сместа може да се запише
(12.14)

Pm = J P h

(12.15)

Рт = 5 Х (п)Р,-

Ако втечненият газ е в състояние на насищане и се намира в затворен
съд, то се наблюдава равновесие на фазите
(12.16)

Уу(п)Р т= Х п п ) Р>Очевидно е, че съставът на парите, намиращи се в равновесие с течна

бинарна смес ще се отличава от състава на течността в съответствие със
следните отношения

(12-17)

/
(П) РI
Упт =-}г'т

Температурата на кипене на пропана е по ниска от тази на бутана, т.е
налягането на парите на пропана е по-висока от тази на бутана и концентраци
ята на пропан в газообразна фаза е повече от тази в течната. При черпане на
газова смес на пропан-бутан съдържанието на пропан непрекъснато намаля
ва, а на бутан се увЛшчава. Това трябва да се отчита при изчисленията, свър
зани с регазификацията на пропан-бутановата смес.
Налягането на наситените пари, плътността, топлината на парообразува
не, енталпията, ентропията, топлинния капацитет и калоричността на газовата
смес се подчиняват на правилата на адигивност. Затова графиките за състоя
нието на чистите вещества могат да се използват при оразмеряване. Необхо
димо е да се отчита, че компонентите в газовите смеси имат поведение на чис
ти вещества при парциалното cg налягане. Следователно параметрите на пропан-бутановите смеси могат да се определят по известни концентрации на
компонентите. При известни температура и налягане може да се определи
съставът на пропан-бутановата смес (фиг. 12.5).
Примеси на метан и етан значително увеличават еластичността на пари
те и поради това за определяне на състава на такава смес фиг. 12.5 не може
да се използва.
В газообразното гориво могат да се съдържат водни пари, които го наси
щат до определено налягане и при дадена температура. При повишаване на
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налягането или понижаване
на температурата водниТе
пари кондензират. Темпе
ратурата при която газът се
насища с водни пари, се на
рича точка на оросяване.
За всеки газ, в зависимост
от налягането съществува
собствена точка на орося
ване. Невярно е да се счи
та, че точката на оросяване
е температурата при която
парите преминават в течно
състояние. Тази температу
ра се нарича температура
на кондезиране или насиЩЗНЦ НН 1d d d

р, 105 Рй

и и д п т с мац/и

предизвикват корозия на
тръбопроводите и армату
рите и образуват кристалохидратни и ледени тапи. К о
личеството вода, което мо
же да се разтвори във втеч
нените газове се увеличава
при повишаване на темпе
ратурата (табл. 12.7).

фиг. 12.5.
Зависимост между налягането на парите на
пропан-бутанова смес и температурата.
С цифри е означено съдържанието на пропан

Таблица 12.7.
Съдържание на разтворена вода

Температура, I Масово съдър I Отношение на съдържаК
жание на-раз- I нието на вода в газообтворена вода, | разно и течно състояние,
%

%

_273,2

0,006

8,2

_283,2

0.011

293.2
303.2

0 ,021_

313.2

0,052

5,7

0,036
4,1

В един тон втечнен газ при тем пе
ратура 308 - 310 К се
разтваря 0,4 - 0,5 kg
вода. Затова в съдо
вете за съхранение
заедно с парите на
пропан-бутана се на
мират и водни пари,
които навлизат по
тръбопроводите. Съ
държанието rta вода
в газообразна фаза е

няколко пъти по-голямо от това при течна (табл. 12.7).
Абсолютната влажност (влагосъдържанието) на газа зависи от температ
урата и не зависи от налягането. Ако газът не е наситен с водни пари, то при
постоянно налягане с намаляване на температурата относителната влажност
(степента на насищане на газа с водни пари) се увеличава. При понижение на
температурата под точката на оросяване водните пари кондензират по стени
те на съдовете и газопроводите.
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Глава 13. Системи за снабдяване с втечнени
въглеводородни газове
13.1. Газопълначни (газоразпределителни) станции
Газопълначната станция е основно звено при газоснабдяването на пот
ребителите с втечнени въглеводородни газове.
На газопълначната станция се извършва.
- приемане на втечнения газ;
- преливане в резервоарите на станцията;
- напълване на бутилки, варели и автоцистерни.
Чрез бутилки и варели газът се доставя директно на потребителите, а
чрез автоцистерни - към резервоарните уредби на сградите, промишлените и
селскостопанските обекти, а така също и на автогазопълначните станции (газостанции).
J3 газопълначните станцич втечнения газ постъпза ст нефтенитге рафине
рии. За транспортиране на по-големи разстояния се използват железопътни и
автоцистерни.
Една газопълначна станция включва следните основни отделения (цехове):
- рампа за преливане;
- склад, който се състои от метални резервоари,
- помпено-компресорен цех;
- пълначен цех;
- колонки за пълнене на автоцистерни;
- тръбопророди за течна и газообразна фаза.
Предвиждат се още административни и спомагателни сгради и площадки:
- административно - стопанска сграда; .
- работилници;
- гараж;
- котелно (при липса на централно топлоснабдяване);
- резервоар за съхранение на противопожарния резерв вода.
Освен това газопълначните станции имат собствени водоснабдителна и
канализационна система, както и системи за електро- и топлоснабдяване.
Газопълначните станции се проектират от подветрената страна извън
чертите на населеното място. При избор на площадка за газопълначна стан
ция е необходимо да се спазват минималните разстояния от сгради, съоръже
ния и автомобилни пътища. Тези разстояния зависят от обема и типа на резер
воарите за втечнен газ (надземни и подземни) и вида на пътищата и варират
от 40 до 300 m. Площадката грябва да позволява свързване на локалните инфраструктурни мрежи с тези на населеното място.
Газопълначната станция се огражда с негорима ограда.
При обем на резервоарите по-голям от 200 т 3 територията на станцията
се разделя Аа две зони:
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фиг. 13. 1.
Генерален план на газопълначна станция
1 - пълначен цех; 2 - склад за съхранение на втечнен газ; 3 - рампа;
4 - преливни резервоари; 5 • автоколонки; 6 - спомагателни сгради;
7 - автовезна; 8 - трансформаторна подстанция; 9 - резервоар за вода;
1 0 - водонапорна кула; генераторен цех; 11 - гараж;
13 - склад за материали

- работна, включваща основната рампа, склада с резервоарите за втеч
нен газ. помпено-компресорния цех, пълначния цех и колонките за пълнене на
автоцистерни;
- спомагателна, включваща административните и обслужващите сгради,
както и площадките.
На фиг.13.1 е показан генерален план на газопълначна станция с произ
водителност до 6000 t/год.
Склада за втечнен газ се състои от две групи надземни резервоари. Вся
ка фупа е оградена от земен вал с височина, която затваря обем не по-малък
от този на резервоарите. Предназначението му е да предотврати разливане
на втечнен газ при пробив на резервоарите.
По правило на газопълначните станции резервоарите са надземни Под
земни установки се допускат в случай, че не могат да се спазят минималните
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разстояния за надземни. Надземните резервоари се монтират върху фунда
менти от негорим материал, които си изграждат с наклон 0,002 - 0,003 към изпразнителната тръба. За обслужване на арматурите, контролно-измерителните
прибори и автоматиката се предвиждат метални площадки и стълби. При над
земен монтаж резервоарите се разполагат на групи (не по-малко от два) в
най-ниската част на площадката на станцията. При сумарен Рбем на склада до
2000 т 3 обемът на резервоарите в групата трябва да бъде не по-голям от
1000 m3 а при обем 2000 - 8000 т 3 - не повече от 2000 т 3 Светлото разстоя
ние между резервоарите се приема равно на диаметъра, но не по-малко от
2 m. Разстоянието от резервоарите до ограждащата стена или вала се прие
ма равно на половината от диаметъра на резервоара, но не по-малко от
.1 m. Разстоянието между групите се приема 5 m при обем на групата до
200 т 3 10 т при обем на групата 201 - 700 т 3 и 20 т при обем 701 - 2000 т 3

13.2. Съхранение и доставка на втечнен газ
Транспортирането и съхранението на газа се извършва в течно състоя
ние поради по-малкия обем, който заема (при втечняване обемът на газа се
намалява значително. Например 290 т 3 газообразен пропан след втечняване
заема едва 1 т 3).
В повечето от страните от Западна Европа пропанът и бутанът се съхра
няват отделно.
Съдовете за съхранение трябва да бъдат високоякостни, за да могат да
издържат налягането на парите на въглеводородите при максимална темпе
ратура на околната среда. Колкото е по-високо съдържанието на лесно кипя
щите компоненти (етан, пропан), толкова по-високо налягане трябва да се под
държа в съдовете, за да може сместа да бъде в течно състояние. Ако съдържа
нието на бутан е по-високо, то налягането може да се поддържа по-ниско. В
съдовете втечнените въглеводороди се намират в наситено състояние и затова
налягането в тях зависи от състава на газа и температурата на околната среда
За дълготрайно съхранение на по-големи количества втечнен газ могат
да се използват също и подземни кариери и други естествени и изкуствени
кухини с непропускливи горни земни пластове.
Интерес представляват нискотемпературните (изотермични) хранилища
Както е известно налягането на парите на втечнените газове намалява с нама
ляване на температурата. Намаляването на налягането на наситените пари на
втечнения газ намалява оразмерителното налягане на резервоара. При темпе
ратура 231 К пропана може да се съхранява при атмосферно налягане. Ниска
температура на течността се поддържа от хладилна инсталация.
Съхраняването на втечнения газ се извършва в резервоари, варели
цистерни и бутилки.
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13.2.1. Стационарни резервоари
В практиката се използват хоризонтални цилиндрични резервоари с
обеми 1000 и 1600 dm3 Те могат да бъдат стационарни и подвижни. Резервоа
рите и бутилките, инсталирани при потребителите, служат обикновенно и като
изпарители.
За съхранение на по-големи количества газ се използват цилиндрични
резервоари с обеми 25, 50,100 и 200 т 3
Използват се също и сферични резервоари, които имат по-добри технико-икономически показатели.
За газоснабдяване на многоетажни жилищни сгради, комунално-битови
и селскостопански обекти се използват подземни резервоари с обеми 2 5, 5 и
10 т 3 Отчитайки условията на експлоатация работното налягане се пр и е 
ма 1 МРа.

13.2.2. Автоцистерни
Транспортирането на по-големи количества втечнени въглеводородни
газове на дълги разстояния се извършва с автоцистерни. Обемът им може да
бвде от 4,7 до 17,6 т 3 За изпразването им се използват помпени уредби, мон
тирани към шасито на автомобила.

13.2.3. Бутилки и варели
Бутилките и варелите се използват при газоснабдяване на индивидуални
и нискоетажни жилищни сгради, малки комунално-битови и селскостопански
обекти.

з
Портативните бутилки са с вместимост до 12 dm и налягане до 1.6 МРа.

Обикновено те се доставят от самите потребители.
Предприятието - доставчик транспортира газ в бутилки с вместимост 27
3
3
50, 55 и 80 dm Бутилките с обем до 27 dm са съоръжени с клапанни спира
телни устройства, а по-големите бутилки - с ъглови вентили. За потребители,
които са отдалечени от газоггьлначната станция и с по-голям разход на газ се
използват бутилки с обем 100 и 200 dm3 (фиг. 13.2).
Бутилките се състоят от заварени цилиндрично тяло и две елиптично огъ
нати дъна. За намаляване на силата на възможните удари при транспортиране
на цилиндричното тяло са предвидени гумени пръстени. Конструкцията им поз
волява да се монтират хоризонтално и вертикално. Бутилките с по-голям обем
се използват и като стационарни резервоари, които се пълнят от автоцистерни.
За транспортиране на по-големи количества газ се използват варели с
обеми от 1 до 5 т 3 (фиг. 13.3).
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1344

A-A

фиг. 1 3 .2 .
Бутилки за втечнен газ
а - бутилка с обем 100 dm3; б - бутилка с обем 200 dm3;
1 - защитен капак; 2 - корпус; 3 - тапа; 4 - вентил за 85% напълване;
5 - вентил за напълване; 6 - разходен вентил; 7 - предпазен клапан

2

фиг. 13.3.
Варел за втечнен газ
1 - тяло; 2 - дъно; 3 - предпазен клапан; 4 - вентил за максимално
напълване; 5 - манометър; б - дренажен вентил;
7 - вентил за напълване; 8 - разходен вентил
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Съществуват няколко начина за транспортиране на втечнените въглево
дородни газове от нефтените рафинерии и газопълначните станции до потре
бителите:

1. Железопътен транспорт
Железопътният транспорт се използва при пренасяне на по - големи ко 
личества втечнени газове от рафинериите до газопълначните станции. Транс
портирането им се извършва в метални цистерни с обем 5 1 - 5 4 т 3;

2. Воден транспорт
Използването на кораби и шлепове за транспорт на втечнени газове е
икономически оправдано при наличие на водни пътища. За транспортиране на
втечнен газ се използват бутилки, варели и полупреносими резервоари,

3. Автомобилен транспорт
Автомобилният транспорт има редица предимства, изразяващи се в доб
ра маневреност, голяма скорост и възможност за достигане до всички потре
бители. Поради това той е намерил най-голямо разпространение. Доставката
се извършва чрез автоцистерни, бутилки, варели и полупреносими резервоари;

4. По тръбопроводи
По тръбопроводи се извършва транспортиране на големи количества газ
от нефтените рафинерии до складовете за съхранение.

13.3. Газопълначни пунктове и междинни складове за бутилки
Газопълначните пунктове (ГПП) и междинните складове за бутилки са
спомагателни елементи в системата за разпределение на втечнени газове.
Газопълначните пунктове включват.
- приемане на втечнения газ от газопълначните станции;
- преливане в бутилки с контрол на степента на напълване;
- съхранение на пълни и празни бутилки;
- изпразване на бутилките от остатъците след изпаряване на газа;
- контрол на състоянието на бутилките;
- профилактично обслужване на газовото оборудване на абонатите;
- аварийна служба;
- ремонт на вентили и регулатори на налягане (редуцир - вентили).
Възможно е да не се предвижда стационарен запас от втечнен газ, а на
пълването на бутилките да се извършва непосредствено от автоцистерните.
На фиг. 13.4 е показан примерен генерален план на газопълначен пункт
Строителният комплекс се състои от:
- производствена сграда, включваща пълначно отделение и склад за
бутилки;
- административно-ремонтна сграда и котелно.
Освен това се предвижда колонка за приемане на газ от автоцистерните
и подземен резервоар за съхранение на противопожарния резерв, както и от
крит гараж за автамобилите, обезпечаващи доставката на бутилките до потре
бителите.
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фиг. 13.4. План на газопълначен пункт
1 - производствена сграда и склад; 2- открит паркинг за автомобили;
3 - местна газорегулаторна уредба; 4 - административо - ремонтна сграда;
5 - противопожарен резервоар; 6 - пьлначна колонка; 7 - резервоар за неизпарени остатъци

Газопълначният пункт се разполага в покрайнините на населените места
на разстояния от съседни сгради съгласно табл. 13.1.

Таблица 13.1.
Разстояния от газопълначен пункт до съседни сгради
Сгради
Жилищни

М инимално разстояние от ГПП до сградите, m

Обществени

ЮО

Промишлени, комунално-битови
и селскостопански

20

50

Необходимо е да се осигури удобен автомобилен път, както и водоснаб
дяване, канализация, електроснабдяване, телефонизация и радио връзка.
В зависимост от релефа на местността се предпочитат най-ниските части.
При повече от 5000 обслужвани бутилки се проектира районен газопъл
начен пункт, който представлява по същество газопълначна станция с произ
водителност до 2500 t/год.
В случаите, когато от технико-икономическа гледна точка не е целесъоб
разно изграждане на газопълначен пункт се предвиждат междинни складове

за бутилки Те се явяват обменни пунктове за бутилки. Пълните бутилки се
доставят от газопълначните станции, а на територията на междинните складо
ве за бутилки се извършва тяхната обмяна с тези от потребителите, както и
ремонт на вентили и регулатори на налягане.

13. 4. Автомобилни газопълначни станции
Използването на газ като гориво в автомобилния транспорт се счита
технико-икономически и екологично целесъобразно. Автомобилните газопъл
начни станции заемат площ около 0,6 ha. Те се ограждат от три страни с ме
тална ограда. Примерен план на такава станция е показан на фиг. 13.5. Авто
мобилните газопълначни станции се разполагат на магистралите и в чертите
на населенита места на площадки с равнинен терен. В дъното на площадката
се проектира производствена сграда, резервоарите за съхранение на втечне
ния газ и противопожарния резервоар. В предната част се разполагат газови
те колонки. Станцията се обезпечава с водоснабдяване, канализация, елект
роснабдяване, телефонна и радио връзка.
Когато автомобилните газопълначни станции са разположени в населе
ното място максималната вместимост на резервоарите не трябва да бъде поголяма от 100 гл3, а обемът на всеки един от тях - 25 гл3
В административно-производствен
ата сграда се разпо
j -----------------------1
лагат:
диспечерски
Т1 V Ift!I iФ' i i(tl
I
. i
1
пункт;
ф фф ф I
- помещение за
контролно
измерва
телните уреди и авто
матика;
административно помещение;
- битови поме
щения;
- котелно поме
щение.
- помпено-копресорно помещение;
- машинно по
мещение за осигуря
ване на вентилация на
станцията.
Взривоопасните
Фиг. 13.5.
помещения (помпено,
Генерален план на автонобилна газолълначна станция
копресорно, машинно) 1 * административно - производствена сграда; 2 - подземни ре
се отделят от остана
лите с негорими стени.

зервоари; з - ограда; 4 - колонки за преливане на газ в резервоа
рите; 5 - автомобилни газопълначни колонки;
6 - противопожарен резервоар
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Глава 14. Сградни газови инсталации, захранвани с
втечнен газ
14.1. Устройство на сградните газови инсталации
Сградните газови инсталации, захранвани с втечнен газ, намират прило
жение най-често в селища и обекти без централно снабдяване с природен или
изкуствен газ. Както при сградните газови инсталации, захранвани с природен
и изкуствен газ се състоят от газопроводна система и система за отвеждане
на отработените газове - Изискванията за тези инсталации са аналогични на
разгледаните в глави 8, 9 и 10. Поради това тук ще бъдат разгледани само но
вите моменти.
Основните елементи на сградната газопроводна инсталация, захранвана
с втечнен газ са:
- газорегулаторна уредба за втечнен газ;
- газопроводна мрежа;
- спирателна арматура;
- предпазна арматура;
- контролно-измервателни прибори и автоматика;
- газопотребителни съоръжения.
Основната разлика от системите за снабдяване с природен газ е газорегулаторната уредба за втечнен газ. При проектирането и изпълнението на
останалите елементи се прилагат разгледаните вече изисквания. На фиг 14.1 е
показан план и аксонометрия на газопроводната мрежа.
14.2. Газорегулаторни уредби
Газорегулаторната уредба за втечнен газ се състои от:
- съдове за втечнен газ (бутилки и варели);
- регулатори на налягане (фиг. 8.16. б);
- спирателна и предпазна арматура.
Портативните бутилки с обем до 12 dm3 се доставят и включват към газо
вите уреди от самите потребители. Бутилките с обем по-голям от 5 dm3 се
свързват към уредите посредством регулатор на налягане и се разполагат в
непосредствена близост до тях. Съществуват битови газови уреди с вградена в
тялото на прибора бутилка с обем 27 dm 3
Газорегулаторните уредби могат да се проектират в сградата и извън
нея.
Уредбите с една бутилка се разполагат обикновено в помещението, къ
дето се използва газа, на разстояние най-малко 1 m от отоплителните уреди.
Помещенията трябва да отговарят на изискванията по техника на безопасност
за монтаж на газовите уреди. Предимството на уредбите, разположени в по
мещенията, е тяхното просто устройство и висока производителност Темпе-
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Фиг. 14.1.
Газопроводна м реж а на едноетажна жилищ на сграда
а - план; б • аксонометрия
1 - групова газорегулаторна уредба; 2 - прозорци; 3 - газопроводи;
4 - спирателни кранове; 5 - газопотребителни съоръжения

ратурата на бутилката по всяко време на годината е около 20 °С, която обезпез
чава интензивно изпарение на втечнения газ. Бутилка с обем 55 dm м оже да
захрани едновременно печка с четири котлона и обемен или скоростен водо
нагревател. На фиг. 14.2 е показана газорегулаторна уредба, разположена в
кухнята на жилищна сграда.

2 49

7

> 7,5 cm

фиг. 14.2.
Газорегулаторна уредба, разположена в сградата
1 - бутилка; 2 • спирателен кран; 3 - регулатор на налягане; 4 • гуменотекстилен маркуч;
5 - преходна муфа; 6 - метална тръба; 7 - газов уред; 8 - укрепване на бутилката

Недостатък на тези уредби е по-високата степен на пожаро- и взривоопасност и по-трудната експлоатация, свързана с носене на бутилките в поме
щенията и тяхното свързване към газовите уреди.
Газорегулаторните уредби, монтирани извън сградите биват индивидуал
ни и групови.
Индивидуалните уредби за втечнен газ се състоят от две бутилки, разпо
ложени в метален шкаф. Те се използват при газоснабдяване на еднофамилни
жилищни сгради. При експлоатация газ се черпи от едната бутилка, а другата
служи за резервна. В шкафа се монтира един регулатор на налягане и пред
пазна арматура.
Груповите газорегулаторни уредби се използват с оглед увеличаване на
запаса на газа при потребителите. Те се състоят от няколко бутилки и се изолзват за газоснабдяване на по-големи сгради и комунално-битови предприятия.
Общата вместимост на бутилките не трябва да бъде по-голяма от 600 dm

з

когато уредбата е разположена непосредствено до сградата и 1000 dm 3, когато
е на разстояние от нея. Минималните разстояния между сградите и уредбата
варират от 8 до 25 m и зависят от степента на пожароустойчивост на сградите.
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Геометрични размери на помещението за бутилки в план
а - едноредово подреждане; 6 - П - образно подреждане

Размерите на помещенията за бутилки зависят от броя, размерите и на
чина на подреждане на съдовете (фиг. 14.3). Те могат да се изпълнят и като на
вес (фиг.14.4).
Груповите газорегулаторни уредби се оборудват с регулатори на налага
не. автоматични превключватели, предпазна и спирателна арматура и показ
ващи прибори (манометри).
В зависимост от броя на степените налягане уредбите биват
- едностепенни;
- двустепенни.
При едностепенните налягането се редуцира до ниско (3-4 КРа) чрез
един регулатор на налягане. Обикновенно това са уредби, разполажени в по
мещенията на сградите.
Двустепенно регулиране на налягането е показано на фиг. 14.5. То е осо
бено характерно за Франция.
Регулаторът-превключвател първа степен редуцира налягането до
0,4 МРа и автоматично превклю чва работните бутилки. Регулаторът на на251

Фиг. 14.4.
Помещение- навес за съхранение на бутилки
1 - бутилки с втечнен газ; 2 - оградни стени; 3 - покрив; 4 - бетонов под; 5 - врати;
6 - табела с означение “Огнеопасно"

лягане втора степен редуцира налягането до ниско (3

4 КРа) и го поддържа

постоянно след себе си.
За газоснабдяване с втечнен газ на многоетажни или група сгради се из
ползват групови газорегулаторни уредби с два или повече резервоара (варе
ли, цистерни). Обемът им варира в зависимост от необходимото количество
газ от 1 т 3 до 300 т 3 Те могат да се разположат както подземно, така и над
земно.

14.3. Групови газорегулаторни уредби
Груповите газорегулаторни уредби се проектират близо до потребители
те, на площадки с удобен подход на автоцистерните. Минималните разстояния
от резервоарите до жилищните, обществените и комунално-битовите сгради
зависят от обема на резервоарите и степента на пожароустойчивост на сгра
дите. На фиг. 14.6 е показана открита площадка за съхранение на втечнен газ.
На фиг 14.7 е е показан подземен резервоар за втечнен газ без изпари
тел. Редуцирането на налягането до ниско се извършва от регулатор на наляга-
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фиг. 14.5.
Двустепеннна газорегулаторна уредба
1 • регулатор-превключвател първа степен; 2 - регулатор на налягане втора степен;
3 - предпазна арматура; 4 - спирателна арматура;
5 - бутилка за втечнен газ; 6 - газопотребителни съоръжения

не. х оплината, необходима за изпарението на втечнения газ постъпва от поч
вата през стените на резервоара. В този случай при по-голям разход на газ,
температурата на газа може да се понижи и да се наруши газоснабдяването.
Пълненето на резервоарите се осъществява от автоцистерни, които доставят
газ от газопълначните станции. Преливането на втечнениея газ се извършва
чрез шланг, който се свързва към специален възел, разположен в главата на
резервоара. В нея са монтирани още регулатора на налягане, спирателната и
предпазна арматура, както и контролно-измервателните прибори и автомати
ката (фиг. 14.8).
Нивото в резервоара се контролира чрез нивомери и нивомерни тръби.
За изпразването му се използва тръбопровода 9. След напълване на резерво
ара шланга на автоцистерната се изпуска по 15 в газопровода с ниско наляга
не Налягането в резервоара се контролира чрез манометър 12. За предпазва
не от свръх налягане е предвиден предпазен клапан 11 Парите на втечнения
газ постъпват в мрежата с ниско налягане 10, като преминават последовател
но през предпазния клапан 6, който спира подаването на газ при недопустимо
повишение на налягането в мрежата и регулатора 7, който редуцира налягане
то. Налягането в мрежата ниско налягане се контролира от манометър. Глава
та на резервоара е защитена от кожух.
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ф иг.14.6.
Открита площадка за съхранение на втечнен газ
1 - резервоари за втечнен газ; 2 - оградни стени; 3 - стоманобетонов под; 4 - входни врати;
5 - табела с означение "Огнеопасно"; 6 • пожарогасители

Груповите уредби включват два или повече резервоара. При два резер
воара всеки от тях се оборудва с арматурна глава. Свързването на резервоа
рите се осъществява само по газова фаза, което им позволява да работят как
то съвместно, така и индивидуално. При три резервоара, два от тях се свърз
ват в един блок, като се използват свързващи тръбопроводи за газовата и теч
ната фази и една арматурна глава. Третият резервоар се свързва с блока са
мо по газова фаза. Това свързване позволява да се извършват профилактични
работи и ремонт без да се прекъсва газоснабдяването. На фиг 14.9 е показана
групова уредба за втечнен газ с три резервоара. Груповите уредби с изпаре
ние в резервоар 1лте за сметка на топлината на околната среда има редица не
достатъци. Те работят с малка интензивност на изпарение, поради което пови-
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Подземен резервоар за втечнен газ
1 - фундамент; 2 - корпус; 3 - резервоар; 4 - глава; 5 - тръбопровод за течна фаза;
6 - тръбопровод за газообразна фаза; 7 - дъно; В - нивомерни тръби;
9 - изпразнителен тръбопровод

шаването на производителността се постига чрез увеличаване на обема на ре
зервоарите, което е неикономично. Освен това в пространството с газова фа
за се съдържат лесно кипящи компоненти, поради което топлината при изгаря
нето й е по-ниска от тази на течната фаза, като при това непрекъснато се про
меня Това води до влошаване на работата на горелките. В резервоарите се
натрупват по - тежки въглеводороди (бутан и пентан).
Тези недостатъци се отстраняват при уредбите с изпарител. При тях теч
ната фаза предварително постъпва в изпарител (топлообменник), където се
изпарява под действието на топлина, която се отдава от топлоносител (гореща
вода, водна пара, ел. ток).
На фиг. 14.10 е показана схема на изпарител с топлоносител гореща вода
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Фиг. 14.8
Глава на подземен резервоар
а - поглед отпред; 6 - поглед отстрани
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фиг. 14.8.
Глава на подземен резервоар в - план
1 - фланец; 2 - възел за свързване на шланга за газова фаза; 3 - шланга за свързване на
шланга за пълнене; 4 ■ възел за свързване на дренажния шланг; 5 - нивомерни тръби (нивосигнализатори); 6 - предпазен клапан; 7 - регулатор на налягане; 8 - импулсна тръба на регу
латора; 9 - тръбопровод за високо налягане; 10 - тръбопровод за ниско налягане; 11 - пред
пазен клапан за високо налягане; 12 - манометър; 13 - спирателен вентил; 14 - ъглов спира
телен вентил; 15 - тръба за изпускане на втечнения газ от шланга на автоцистерната след на
пълване; 16 - спирателен кран; 17 - лабораторен кран

Изпарителят представлява цилиндричен топлообменник със серпентина.
Нивото на течния газ зависи от разхода на газ. При увеличен разход налягане
то в изпарителя намалява, в резултат на което нивото на течността се повиша
ва и по този начин се увеличава и топлообменната площ между серпентината
и течната фаза. Това води до повишаване на производителността на изпарите
ля. При намаляване на разхода на газ налягането в изпарителя се увеличава,
а нивото се понижава (намаляване на производителността). По този начин
производителността на газа се регулира автоматично в зависимост от потреб
лението. При спиране на потреблението налягането в изпарителя се увеличава
докато се изравни с това в резервоара при което течната фаза се стича в не
го В случай на намаляване налягането в изпарителя, което се получава при
прекъсване на подаването на топлоносител или рязко увеличаване на потреб
лението на газ, нивото на течната фаза се повишава, поплавъка 3 затваря кла
пана 5 като по този начин не допуска течна фаза в газопровода.
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фиг. 14.9.
Групова уредба за втечнен газ с три подземни резервоара а - разрез А - А ; б - план;
1 - подземен резервоар с глава за регулиране на налягането;
2 - подземен резервоар; 3 - глава; 4 - ограда; 5 - газопровод с ниско налягане

Изпарителите се свързват към системата за газоснабдяване съгласно
фиг 14.11.
Под действие на налягането на собствените си пари в резервоара втеч
неният газ посъпва по тръбопровод 1 в изпарителя 2. При съприкосновението
му с топлообменната повърхност се получава газ, който по газопровода за ви
соко налягане постъпва в ресивера 4. След това газът преминава през възел
за регулиране, където налягането се редуцира до ниско. Тук той последовател
но преминава през предпазно-спирателния клапан 5, регулатора на налягане 6
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Изпарител на втечнен газ
1 - корпус; 2 - капак; 3 - плувак; 4 - направляваща тръба; 5 - клапан;
^ 6 - уплътнение; 7 - серпентина

и по газопровода 7 постъпва в мрежата за ниско налягане на сградата. На га
зопровода с ниско налягане се монтира мембранно-пружинен изпускателен
клапан 8, а на тръбопровода 1 и ресивера - предпазно-пружинни 1*зпускатели
9, които не допускат повишаване на налягането над допустимото. На подава
щия топлоносител тръбопровод се монтира предпазно спирателен клапан,
който взема импулси от налягането в изпарителя. Ако налягането в изпарителя
се увеличи (независимо от 9), то клапана 10 прекъсва подаването на топлоно
сител към него. За контрол на налягането се предвиждат контролно измерва
телни уреди 11
През летните месеци изпарителната способност на резервоарите се
увеличава и не е необходимо изпарителя да работи. Изключването му се ре
шава със средствата на автоматиката.
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фиг. 14. 11.
Схема на свързване на изпарител на втечнен газ
1 - тръбопровод за течна фаза; 2 - изпарител; 3 - газопровод с високо налягане;
4 - ресивер; 5 - предпазно-спирателен клапан; 6 - регулатор на налягане; 7 - газопровод с
ниско налягане; В - предпазно-изпускателен клапан (мембранно-пружинен);
9 - предпазно-изпускателен клапан (пружинен); 10 - предпазно-спирателен клапан на пода
ващия топлоносител тръбопровод; 11 - манометър
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