
Учебен предмет 
Топлинни източници 

ТЕМА 

Арматура за котлите 

11„а”клас – 30.03.2020г. 



АРМАТУРА ЗА КОТЛИТЕ 



I. Спирателна и регулираща 
арматура 

 

    1. Общи сведения: за да се осъществи даден  
експлоатационен режим на работа на отоплителна или  

електрическа централа е необходимо да се използва  

т.н. арматура. Това понятие включва голяма и 
разнообразна група от устройства, които са неделима част 

от топлотехническите съоръжения и свързаните с тях 
тръбопроводи 

 
 



Видове водопроводна арматура 

 Регулираща 

Предпазна 

 Зависимост от вида : 

  вентили 

  шибри 

  кранове 

  клапани 

  регулатори 



2.Класификация на тръбопроводната 
арматура 

Според предназначението 
си 

• Спирателна 

• Регулираща  

• Предпазна 

• Контролна 

• Защитна 

 

Според конструктивните 
си особености 

• Шибър 

• Вентил 

• Клапан 

• Кран 

 



3.Класификация на арматурата за 
топлотехническите съоръжения 

Груба 
• Входни врати 

• Люкове 

• Взривни клапани 

• Димни шибри 

• Въздушни шибри 

• Наблюдателни люкове 

Фина 
• Включва всички 

топлотехнически 
контролно-измервателни 
уреди: 

• за температура 

• за налягане 

• за разход 

 

 



Спирателна арматура 

Спирателната  арматура е предназначена да пропуска или 
спира протичащия през нея флуид.   

По време на работа тя е или напълно затворена, или напълно 
отворена. 

Спирателната арматура не се използва за регулиране 
на разхода  

или дроселиране на налягането!!! 



4. Видове спирателна арматура 

4.1. Спирателни 
вентили- 

Монтират се на 
подхранващите, 
продухвателните, 
дренажните, 
горивните и други 
тръбопроводи. 

Спирателен вентил 

 



Спирателен вентил 
 

  

1 Корпус 

2 Капак  

3 Клапан  

4 Уплътнителна повърхност на корпуса 

5 Уплътнителна повърхност на клапана  

6 Шпиндел  

7 Гайка на шпиндела  

8 Болтове  

9 Гайки  

10 Уплътнение на капака  

11 Уплътнение на шпиндела  

12 Ръчно колело 
 



4.2.Спирателен 
шибър- 

Спирателен шибър 

Предназначен е 
за пускане или 
спиране на 
протичането на 
флуид през даден 
тръбопровод 



Шибър стоманен спирателен 

01, 02 Корпус, капак  
14 Уплътнение 
18   Болтове  

 
12 Гайки  
11 Шпиндел  
16 Салниково уплътнение

  
03 Клин   
06 Упътнение на корпуса  
07 Уплътение на клина 



5.Видове регулираща арматура 

Като регулираща арматура се използват само вентили, 
които според разположението  на вретеното могат да 
бъдат: 
       а/ прави 
     б/ наклонени 
     в/ свободно протичащи 

Регулиращата арматура служи  да изменя разхода на протичащия флуид в 
зависимост от режима на работа на топлотехническото съоръжение или да 
изменя налягането на работния флуид. 
 

Обикновено този вид арматура е с електрическо задвижване. 



БЛАГОДАРЯ  
ЗА ВНИМАНИЕТО !!! 


