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Обобщение
През отоплителния период 2008/2009г. беше проведено измерване на консумираната енергия с цел да
послужи като база за сравнение между инфрачервено и газово отопление, за да се провери принципната
полза и целесъобразността на инфрачервеното отопление за жилищния сектор във връзка със
структурните промени в областта на енергийното снабдяване. С настоящото проучване може да се
докаже, че инфрачервеното отопление представлява разумна алтернатива на традиционните
отоплителни системи. При правилна употреба на инфрачервеното отопление се установяват предимства
както при консумацията на енергия, така и при разходите и CO2-баланса.

1. Принципно разяснение на предназначението на отоплението
Като цяло отоплението е предназначено да поддържа вътрешната температура в сградите в поносим,
дори жизнено необходим за хората диапазон, въпреки понижението на външната температура. Това е
наложително за областите, в които външната температура може да падне значително под 20°C. В тази
връзка се е наложило понятието отоплителен период. За отоплителен период се счита времето, през
което се пускат в експлоатация отоплителните инсталации, за да поддържат ориентировъчната стойност
от 20°C. За базисна величина за така наречената температурна граница за включване на отопление в
Германия се счита средна външна температура от 15°C. За определяне на отоплителния период няма
законови правила, тъй като необходимостта и оразмеряването на отоплителната система е в зависимост
от климата, географското и височинно разположение и други фактори, като изолацията на сградата, които
са различни за всяко място. В екстремни случаи дори е възможно да се направи толкова добра изолация
на сградата, че дори и в области с големи застудявания, изобщо да не е необходима отоплителна
система, а да е достатъчна отдаваната топлина вследствие на процесите, свързани с ползването на
сградата. Обичайните стандарти на изолациите, особено в съществуващия сграден фонд, са далеч под
това ниво. В рамките на енергийните нужди на едно домакинство частта за отопление е средно 76%.
Това означава, че е необходима отоплителна система, която да изпълнява функцията за отопление по
възможност продължително, ефективно и икономически изгодно.

Енергийни нужди на домакинството
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1.1. Конвекция
Конвекцията е форма за пренос на топлина, базирана на придвижване на частиците, които пренасят
топлинната енергия. При отоплителната техника става дума за конвекция без дифузионен процес, т.е.
осъществява се предаване на топлина от твърдо тяло към флуид (например вода или въздух), при което
се реализира транспортирането на топлина. В термичния граничен слой между твърдото тяло и флуида
първо се обменя топлина между повърхността на тялото и непосредствено намиращите се на
повърхността на тялото частици на флуида. При това не настъпва термично равновесие, тъй като според
температурния градиент затоплените или охладени частици се отвеждат и заместват от нови, за които
първоначалният температурен градиент се запазва.
При най-често използваното отопление с топла вода на жилищни помещения, водата е транспортиращото
средство на топлината, на принципа на конвекция в затворената тръбопроводна циркулационна система
между горелката и вътрешната страна на отоплителното тяло. Поради топлопроводните свойства е
възможно отвеждането на топлинната енергия от вътрешните към външните стени на отоплителното тяло.
От външната страна на отоплителното тяло транспортиращо средство на топлината е въздухът. При това
настъпва така наречената свободна конвекция, т.е въздухът се разширява поради затопляне и се
придвижва нагоре, а отдолу, откъм пода, навлиза по-студен въздух. Вместо често използваните
радиаторни отоплителни тела може да бъдат използвани плоски отоплителни тела, подово, стенно или
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таванно отопление или други конструкции, затопляни с гореща вода. По принцип навсякъде се прилага
конвекцията.
Пренасяната чрез конвекция топлинна мощност от отоплителното тяло към въздуха е пропорционална на
температурната разлика между отоплителното тяло и въздуха и отговаря на зависимостта:
PHL = w * A * (TH – TL), при което w представлява фактора на топлоотдаване в (W/m2K), A – повърхността
на отоплителното тяло, TH – температурата на отоплителното тяло и TL – температурата на въздуха.
Това означава, че при определено отоплително тяло конвекцията е зависима основно от температурната
разлика между отоплителното тяло и околния въздух в помещението.

1.2. Топлинно излъчване и инфрачервено лъчение
Под топлинно излъчване се разбира онази част от спектъра на електромагнитното лъчение, която се
излъчва от всяко тяло, в зависимост от неговата температура, ако тя е различна от температурата на
абсолютната нула 0 K. Като форма на пренасяне на топлината, тя не е обвързана с материята и за
разлика от топлопроводимостта, конвекцията се проявява и във вакуумна среда. Най-познатото топлинно
излъчване е слънчевото излъчване, което се подразделя в диапазони на UV-лъчение, видима светлина и
инфрачервено лъчение.
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2. Медицински аспекти
2.1. Алергични лица/ лица, страдащи от астма
Засегнати от отоплителната техника са най-вече лицата, алергични към домашен прах. Като алергия към
домашен прах се определя сенсибилизацията и алергичната реакция към изпражненията на акарите,
съдържащи се в домашния прах, която може да предизвика ринит, сърбеж и алергичната астма.
Предизвиква се реакция на имунната система не директно от домашния прах, а от изпражненията на
акарите, които живеят в него. Тези изпражнения са залепнали за домашния прах и се „завихрят” при
всякакъв вид конвекция. Колкото по-нисък е делът на конвекцията, толкова по-добре се отразява това на
астматиците. Въз основа на принципа на действие най-нисък дял на конвекция се наблюдава при
инфрачервеното отопление.

2.2. Медицинска топлотерапия
Медицинската терапия с инфрачервено лъчение принадлежи към сферата на физикалната терапия или
физиотерапията Там се прилагат медицински форми на терапия, базирани на физичните принципи като
топлина, електрически ток, инфрачервено и ултравиолетово лъчение, прилагане на водни и механични
процедури, като масаж. Особено приложението на "С"-инфрачервеното лъчение, което се използва и при
инфрачервени сауни, представлява добре проучена болкоуспокояваща терапия при претоварване на
двигателния апарат и при лечение на нарушения на кръвообращението. Отоплението с инфрачервено
лъчение, според доклада за проучване за сравнение между инфрачервено и газово отопление на д-р инж.
Петер Козак, Технически университет Кайзерслаутерн, стр. 16/52, инфрачервено отопление като правило
има положителен медицинско-терапевтичен ефект. Освен това се отнася за такъв дял лъчение, което така
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или иначе винаги ни въздейства във всекидневието, защото то се излъчва по-силно или по-слабо от
всички предмети.

3. Инфрачервено отопление
3.1. Класифициране на инфрачервеното отопление
Всички инфрачервени отопления се класифицират по следната дефиниция: Това са
−
−
−

Единични отопления,
Излъчващи отопления, т.е. с повече от 50% чист излъчван дял от отдаваната в помещението
топлинна енергия и
Излъчваният максимум е в инфрачервения спектър (също и при отопления, чийто излъчван дял е
видим, т.е. те са нажежени до червено).

Отдаваното излъчване от дадено инфрачервено отопление съответства на естественото инфрачервено
лъчение на слънчевата светлина под видимия спектър.

3.2. Газово инфрачервено отопление
Газовото инфрачервено отопление или така нареченият топлинен излъчвател се използва в индустрията
или на къмпинг, като се използва горивен газ, предимно втечнен газ, а по-рядко, при стационарна
употреба, също и природен газ. При това газовият пламък нажежава калоризатора. Индустриалните
топлинни излъчватели могат да се използват единствено като отопление за халета. За газовите
излъчватели трябва да се спазват специални правила за безопасност. По тази причина те не са
подходящи за жилища. През последните години се използват все повече излъчватели за отопление на
тераси в открити пространства, като улични кафенета (наричани също „отоплителни гъби”). Те също
не са подходящи за жилищни помещения. Газовите инфрачервени отопления принадлежат към
високотемпературните излъчватели, при които топлинната енергия се произвежда на или в излъчващия
елемент, тя се излъчва с висока температура (стотици до над хиляда градуса). Тази форма на отопление
се използва, за да се отдава енергия на едно по-голямо разстояние или в един по-голям пространствен
обхват. При високата температура съществува по правило опасност от пожар, която трябва да се
овладее посредством мерки за сигурност.

3.3. Електрическо инфрачервено отопление
Електрически топлинни излъчватели, кварцови излъчватели, високотемпературни (светли)
инфрачервени излъчватели.
Електрическите топлинни излъчватели принадлежат също към високотемпературните излъчватели и
функционират на принципа на електрическата крушка с нажежаема жичка, но по правило се използва
навита около керамичен носител съпротивителна жица, която се нажежава от електрическия ток. При
повечето нагревателни излъчватели максимумът на излъчване се намира в инфрачервения В-спектър,
т.е. те светят в тъмночервено. Специално място се отрежда на така наречения кварцов излъчвател.
Неговият излъчвателен максимум се намира в инфрачервения А-спектър, той свети в светлочервено, а
нажежаемата спиралообразна жичка е поставена в кварцова тръба, за да се осъществи най-добро
пропускане на лъчението. Със своя дял на излъчване от 95%, кварцовите излъчватели заемат първото
място в това отношение между инфрачервените излъчватели, чийто излъчвателен максимум се намира в
инфрачервения А-спектър или в инфрачервения В-спектър. Те се наричат светли инфрачервени
излъчватели, тъй като излъчват и видима светлина.
Нискотемпературен (тъмен) инфрачервен излъчвател
Инфрачервен излъчвател, чийто излъчвателен максимум се намира в инфрачервения С-спектър, се
нарича тъмен излъчвател, тъй като не съдържа съставните компоненти на така наречената бяла
светлина във видимия обхват. Тъмните излъчватели се задействат, както с газ, така и с електрически ток.
Една особена конструктивна форма на тъмните излъчватели е задействаното с електрически ток
инфрачервено панелно отопление. Температурата на неговата повърхност в повечето случаи е под
150°C. Най-често срещаните конструктивни форми, според доклада за проучване за сравнение между
инфрачервено и газово отопление на д-р инж. Петер Козак, Технически университет Кайзерслаутерн, стр.
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21/52, са тези от стоманени листи с интегрирана отоплителна спирала и тези, при които се използва
ток, протичащ през въглеродни фолия, които са окачени в рамка. Такива инфрачервени плоски
отоплителни тела са предмет на настоящото изследване.

4. Наблюдавани отоплителни системи
4.1. Системата на газовото отопление
В основата стои най-разпространената структура за експлоатация на централно газово отопление в
старото строителство, с централна газова горелка, намираща се в неотопляемо избено помещение,
циркулационни кръгове за топла вода към отделните помещения и регулирани чрез вентил радиатори.
По принцип резултатите се отнасят и за отопление с течно гориво със същата структура.
Първичният енергиен носител и същевременно носител на крайната енергия е земният газ, доставян до
сградата посредством газопровод. Загубите по трасето на транспортиране от газовия завод до връзката
със сградата не се вземат предвид. Полезната енергия е топлинната енергия, отдавана чрез конвекция на
въздуха в жилищните помещения. Възникващият при това въздушен поток създава голяма температурна
разлика между горното и долно пространство на помещението.

Радиатор

Отоплителна инсталация

Връзка за газа

Енергиен поток в системата на газовото отопление
Загуби при горене

Енергийни загуби при
транспортиране

Топлинна
енерги горивна
камера

Полезна енергия
топлина на въздух

Енергийни загуби
при рециркулация

Енергийни загуби при преобразуване
на топлинната енергия на водата в
енергия затопляща въздуха
несъществени
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4.2. Системата на инфрачервеното отопление
Поставят се плоски инфрачервени излъчватели на стените в помещението, без специална подредба,
подобно на раздвижено окачени картини и се свързват към електрическата инсталация. Алтернативно
решение е монтаж на тавана, подобно на едно плоско осветително тяло (без вграждане в тавана!). Освен
това към системата е включена пропорционално и вече съществуващата обществена електрическа
мрежа. Първичен енергиен носител е обичайната смесица от първични енергийни носители за
енергоснабдяване.
Полезната енергия е отдадената в жилищното помещение енергия, получена в резултат на
инфрачервеното лъчение.

Инфрачервен излъчвател

Електрическа инсталация

Връзка към електрозахранването

Налична електрическа мрежа

Енергиен поток в системата на инфрачервеното отопление

регенеративно
произведен
дял на
електричество
то
електричество
то
Фосилни и
нуклеарни
енергийни
носители то

Енергийни загуби при
регенеративния дял на
електричеството

Енергийни загуби при преобразуване
електричество / инфрачервено
лъчение несъществени
Полезна енергия
инфрачервено лъчение

Термични загуби при
преобразуване в
електроцентралата

Загуби при преобразуване
при фосилен и нуклеарен
дял на електричеството

Между електрическите централи и връзката със сградата възникват загуби при преноса, които възлизат
средно на 10% от произведената електрическа енергия. Постъпващата в сградата електрическа енергия
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се преобразува в инфрачервените излъчватели в излъчвана топлинна енергия (инфрачервено лъчение)
под формата на полезна енергия и се излъчва директно в жилищните помещения. Директното затопляне
на въздуха, както това е при радиаторите, е несъществено. Ако се направи сравнение, конвекцията е
слаба. Инфрачервеното лъчение загрява директно повърхностите на стените, таваните и подовете, както
и предметите в помещението. Малка част от инфрачервеното лъчение се абсорбира във въздуха и го
затопля директно. Иначе въздухът се затопля индиректно от облъчваните повърхности посредством
извънредно слаба конвекция, базирана на големи площи. Затова по принцип повърхностите в
помещението са по-топли от въздуха.

5. Обект на измерване
При обекта на измерване се касае за една двуфамилна къща, на два и половина етажа, типично старо
строителство без изолации, година на построяване 1930, зидария от силикатни тухли, пристройка от
1955г. и надстрояване от 1967г. със същата дебелина на стените и употреба на същите строителни
материали, без изолация на тавана на мазата и неизолирана фундаментна плоча.
Във връзка с измерването инсталираните инфрачервени излъчватели бяха обобщени в четири групи
помещения:
Група 1: баня,
Група 2: кухня / вестибюл,
Група 3: работен кабинет / спалня,
Група 4: всекидневна.

Баня и
тоалетна

Дневна

Коридор

Вестибюл

Кухня

Спалня

Работен кабинет
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5.1. Консумация на енергия
Консумация на енергия при газово отопление
Консумацията при газовото отопление беше регистрирана ежеседмично с газов брояч. Консумираното
количество газ беше преизчислено в енергия чрез прилагане на фактори, предоставени от местното
снабдително предприятие.

Седмична консумация / kW

Обща консумация на енергия при използване на газ

Календарни седмици 2008/2009

Консумация на енергия на инфрачервено отопление

Обща консумация на енергия при използване на инфрачервено отопление

Седмична консумация / kW

Група 4
Група 3
Група 2
Група 1

Календарни седмици 2008/2009

За да се състави база за сравнение за различните видове консумация на енергия, беше регистрирана
консумацията за всяка от съответните жилищни площи.
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Консумация на енергия в / kW / м2

Консумация на енергия за съответните жилищни площи

BWG

NTG

IR

Отоплителна техника
NTG
BWG
IR

– ниско-температурно газово отопление
– газово отопление, според стандартите в техниката за оползотворяване на топлината
от изгаряне
– инфрачервено отопление

6. Тълкуване на резултатите
6.1. Тълкуване по отношение на консумацията на енергия
Въпреки че преди се считаше, че информацията на различни производители и техните вътрешни
изследвания, от които е разработена изследователската хипотеза, е тенденциозна, резултатът за
разликата в консумацията на енергия е изненадващо ясен.
Тъй като системните грешки при избора на обекта и схемата, използвана при измерването, практически
бяха изключени и обитателите бяха ангажирани да сътрудничат в посока на получаване на достоверни
резултати (няма промяна в поведението им при потребление през периода на изследването), резултатите
от изследването могат да се приемат като типични за старото строителство.
Разликите могат да се сведат до следните точки:
a) Загуби при преноса между газовата горелка и отоплителните тела; загубите по електропроводните
линии на електрическата инсталация са незначително малки.
б) Загуби при регулиране (поради инертност) чрез регулиране на газовото отопление и акумулиращ
капацитет на отоплителните тела.
Докато отоплителните тела при газовото отопление се нуждаеха от повече от 10 минути за загряване след
отварянето на вентилите и след (ръчно) развиване от още най-малко 30 минути за допълнително
загряване, то времето за загряване при инфрачервените излъчватели (до най-малко 60°C) беше по-малко
от 4 минути, а времето за охлаждане (от 60°C до под 30°C) беше по-малко от 7 минути. Решаващо при
това беше, че времето, през което инфрачервеният нагревател функционира като конвекционно
отопление, беше възможно най-късо. Освен това цялостната концепция за регулиране на
инфрачервеното отопление, при извършване на регулиране за отделното помещение, без да се използва
температурен датчик за външната температура, е значително по-гъвкава отколкото при газовото
отопление.
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Ясно може да се установи предимството на бързината при регулиране към по-ниска консумация за
дневни помещения с южно изложение през студените или хладни, но предимно слънчеви дни от края на
януари и в преходното време в началото на април. Избягването на загубите вследствие регулиране е
също едно от основните предимства в сравнение с всички отопления с голяма площ, при които инерцията
е още по-голяма, отколкото при радиаторите. Постигнатите икономии на крайното потребление на енергия
при такъв вид отопления въпреки ниските температури в захранващия тръбопровод най-вероятно са
недостижими.
в) Различни загуби при проветряване поради различни температури на въздуха в помещенията. В двете
жилища беше проветрявано по един и същ начин.
г) Загуби при пренос на топлина (суха/влажна стена): Практиката показва, че загубите при пренос на
топлина през влажни стени са огромни. Ниските температури на вътрешните страни на външните стени
при минусови външни температури, когато липсва изолация на стените, се базират основно на
намалените изолационни показатели, поради проникване на влагата. Измервания на случайно избрани
обекти за изпитание показаха, че в жилища, отоплявани с газ, температурите на повърхността на
вътрешната страна на външните стени са до около 14°C по-ниски. Повърхностите на стените на
отопляваните с инфрачервени лъчи жилища бяха поддържани на температура от най-малко 19°C и
средното ниво на температурите беше винаги по-високо от температурата на въздуха. Освен това поради
високите температури на повърхностите беше постигнато максимално предотвратяване на поемане на
водни пари през стените.
За значителна разлика, възникваща поради съхненето и поддръжката на сухото състояние на стените,
свидетелстват резултатите от проведените измервания в сгради от други проекти, при които върху
вътрешната страна на външните стени са били положени покрития, възпрепятстващи проникването на
водните пари. Температурите на повърхността на стените в тези случаи са оставали много малко под
температурата на въздуха (около 1 K). (сравни на www.hygrosan.de)
Влажните зидове имат, за разлика от сухите, драстично намалени параметри на изолацията. Дори влага
от 4% понижава изолационните показатели с около 50%. Поради изсъхване на външните стени при
инфрачервеното отопление (съхненето на сградите е класическо приложение на инфрачервените
излъчватели) следва вероятно такова повишаване на изолационните стойности, че нарастването на
загубите при пренос на топлината поради по-голямата температурна разлика между вътрешната и
външната повърхност на външните стени се компенсира.

6.2. Тълкуване по отношение на разходите
Разходи за електроенергия
Като база за сравнение бяха използвани наличните в цялата страна стандартни тарифи на четирите
„класически“ трансрегионални електроснабдителни компании EnBW, EON, RWE, Vattenfall и четирите
налични доставчици на екологичен електрически ток EWS, Greenpeace Energy, Naturstrom, Lichtblick със
100% сертифициран регенеративен електрически ток.
Според доставчика в региона, цифрите биха могли да варират надолу или нагоре. Най-ниската стандартна
тарифа (производствена цена за 4.000 kWh, актуална през лятото на 2009г.) беше 19,5 цента/kWh, а найвисоката - 23,8 цента/kWh. Тъй като основните такси при всичките осем доставчика бяха приблизително
равни, с несъществено малки разлики на производствените цени, те не бяха взети предвид при сравнение
на разходите.
Разходи за газ
Тъй като четирите големи електроснабдителни организации електроснабдителни компании EnBW, EON,
RWE, Vattenfall се явяват на пазара и като газоснабдители, за база за сравнение бяха избрани отново
техните действащи в цялата страна стандартни тарифи. И тук са възможни малки разлики на цените
надолу или нагоре, свързани с местния доставчик. Най-ниската стандартна тарифа (производствена цена
за 20.000 kWh, актуална през лятото на 2009г.) беше 5,0 цента/kWh, а най-високата - 5,9 цента/kWh. Тъй
като основните такси при всичките четири доставчика бяха приблизително равни, с несъществено малки
разлики на производствените цени, те не бяха взети предвид при сравнение на разходите.

Развитие на цените за електроенергия и газ
След въвеждане на либерализацията на цените на пазарите, през последните 10 години цените на
електроенергията се повишават средно с около 2,25% годишно, а тези на газа с около 7,1% годишно.
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Връзката между цените на газа и петрола ще се запази в обозримото бъдеще, а запасите от тези два вида
изкопаеми горива ще продължават да намаляват. Повишението на цените на електроенергията е до около
40% вследствие на държавните такси и вече се появяват първите ефекти на задържане на разходите
заради регенеративното производство на електрически ток. Поради това продължението на такова
разнопосочно развитие изглежда много вероятно. Това означава, че цената на газа и в бъдеще ще
нараства значително по-бързо от цената на тока.
Оценка при сравнение на разходите за инфрачервено и газово отопление
На долната фигура е показано, че долната коригирана крива за цената на газта и горната крива за цената
на електроенергията ще се пресекат след около 14 години, което означава, че най-късно тогава
използването на инфрачервено отопление ще стане по-изгодно от газовото отопление. Тъй като обаче
според първоначалните груби оценки инвестиционните разходи за инфрачервеното отопление
съставляват около половината от тези, които са необходими за газово отопление, предимството по
отношение на разходите трябва да се достигне много по-рано, дори вече е достигнато. Цялата зона на
припокриване, в която разходите за потребление на газ биха могли да станат по-високи от тези за
електрически ток, е защрихована.

Спектър на
предполагаемо
развитие на
цената на
електрическия ток

Коригирани
криви на
развитието на
цените на
газта

Отклонение от
предполагаемото
развитие на цените на
газта

Години след 2009

6.3. Тълкуване по отношение трайност / екология
CO2-емисии
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Свързани с жилищната площ CO2-емисии от инфрачервено отопление (IR):
541 g/kWh * 71,21 kWh/m² = 38,52 kg/m².
Свързани с жилищната площ CO2- емисии от BW-газово отопление (BWG):
249 g/kWh * 187,85 kWh/m² = 46,77 kg/m².

CO2-емисии в kg/m²

Свързани с жилищната площ

Отоплителна техника

6.4. Тълкуване по отношение на медицинските и здравни аспекти
Въпреки че не са извършвани конкретни медицински изследвания или такива, свързани със здравето,
живущи и посетители направиха ясни, често субективно оценки в тази насока, без да бъдат специално
запитани.
Типични мнения бяха:
- няма миризма на прах / от самото отопление; това качество беше отбелязано като положително,
особено от лица, боледуващи от астма, представляващи голяма част от посетителите;
- топли крака (за разлика отпреди при конвекционното отопление);
- свеж (хладен) въздух;
- уютна топлина.
В обекта, предмет на измерването, не се наблюдават острите проблеми с образуване на плесени.
Въпреки всичко може да се каже генерално, че съхненето на стените противодейства на образуването
на плесен и на всички свързани с нея здравословни проблеми.

7. Изводи и перспективи
Чрез настоящото изследване може да се докаже, че инфрачервеното отопление представлява разумна
алтернатива на традиционните отоплителни системи.
Досега то не се взема под внимание, или поне недостатъчно се има предвид в стандартите (например
степен на въздействие на лъчението при плоски електрически отопления) и в разпоредбите (например
EnEV – предписания за енергийно спестяване). В предписанията за енергийно спестяване то се поставя
наравно с традиционните електрически директни отопления, въпреки че според принципа на излъчващото
отопление могат да се очакват значителни икономии в сравнение с обичайните електрически директни
отопления на базата на конвекцията.
Други критерии за качество, които определят предимството на инфрачервеното отопление, са:
−
Минимални разходи за инвестиции,
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−
−
−

Без допълнителни разходи (например за коминочистач)
Без поддръжка,
100% регенеративна експлоатация
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