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Въведение 
През далечната 1907 год.  американският инженер, изобретател  и пионер Франк Шуман 

създава първия параболичен термичен концентратор, parabolic trough (параболично корито). 
Тогава това устройство е било парогенератор и е генерирало водна пара с помощта на 
слънчева енергия. Това параболично корито открива пътя за използването на слънчевата 
енергия за производство на електроенергия. Смело може да се твърди , че Франк Шуман 
дава на човечеството слънчевата енергетика. Повече от 100 години след създаването на 
параболичното корито , то си остава най-съвременният и най-модерен начин за 
производство на електроенергия. Трябва да се отбележи , че параболичното корито е 
източник на топлинна енергия , която на по-късен етап се преобразува до електрична 
енергия. 

     Франк Шуман построява в Маади, Египет, парна машина с мощност 50 kW. Тя се 
задвижва с пара , която се генерира с помощта на параболични корита. Парната машина е 
задвижвала водна помпа , която е напоявала полетата с памук. След няколко години , с 
експанзията на евтиният нефт и въглища, инсталацията е разглобена и претопена за 
производство на оръжия. Енрико Ферми дава на човечеството Ядрената енергия. Тя е 
скъпа, опасна и мръсна. Франк Шуман дава на човечеството слънчевата енергия. Тя е 
евтина , безопасна и чиста.  

История и причини за възникване на слънчевата енергетика. 
След 70-те години на 20 век се поставиха въпросите за разработването на възобновими 

източници на енергия. Причината е , че енергийната независимост, като част от 
националната независимост на дадена държава е много важна. Същевременно има 
неразрешим проблем с енергоносителите в световен мащаб. След 40-60 години запасите от 
нефт , уран и природен газ ще бъдат изчерпани. Ще останат само залежите от въглища. От 
въглища много лесно се произвежда синтетичен бензин. Световните запаси от въглища 
биха стигнали за около 4600 години. Половината от запасите на въглища се намират в 
Русия, една четвърт са в Китай, една осма са в САЩ, и за целия останал свят остават по-
малко от 10 %. И 3-те цитирани държави – Русия , Китай и САЩ имат ясно изразени 
имперски амбиции. Износът на енергоносители от САЩ е забранен със закон , а Китай 
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изпитва недостиг на въглища. Значи ли това , че в едно недалечно бъдеще, целият свят ще 
трябва да разчита на внос на въглища и бензин от една единствена държава, и то Русия ? 
За да се избегне подобна нежелана ситуация много остро беше поставен въпросът за 
намирането на алтернативни и възобновими енергийни източници. Като най-перспективна, 
поради огромната си мощ и разпространеност, беше определена слънчевата енергетика. 
Ето защо, много държави отделиха милиарди долари и десетки години упорита работа за 
решаването на този проблем. Най-много средства и най-големи успехи бяха постигнати в 
САЩ, независимо , че те са на 3-то място в Света по запаси на енергоносители. В крайна 
сметка, за добив на електрична енергия бяха създадени 2 върхови технологии – 
Фотоелектричен  концентратор и параболичен термичен концентратор (параболично 
корито). И двете технологии работят с пряка слънчева радиация. 

 
 Параболичен термичен концентратор 
   Другата технология е параболичен термичен концентратор, parabolic trough 

(параболично корито). Представлява хоризонтално линейно параболично огледало, 
ориентирано в посока север-юг. Широчината е 2-6 метра, дължината може да достигне над 
150 метра. То е изградено от плоски стъклени огледала, които след това са монтирани 
върху параболични метални носачи.  Във линейния фокус на линейното параболично 
огледало е поставена стъклено-метална вакуумна топлинна тръба със селективно покритие. 
Във вътрешната стоманена тръба се подава синтетично масло, което се загрява до 
температура над 350°С. Над 73% от попадналата върху огледалото пряка слънчева 
радиация се преобразува във високотемпературна топлина (на маслото). Загрятото масло 
се подава в топлоакумулатор. Топлоакумулаторът денонощно произвежда наситена водна 
пара с температура 255 – 275°С. Параболичният термичен концентратор (parabolic trough), 
комплектован с топлоакумулатор напълно заменя водо-воден енергиен реактор. Соларната 
термична електроцентрала е пълноценен енергиен източник и може да спазва товаровия 
график. Слънчево поле с площ 40 кв. км. заменя АЕЦ с мощност 1000 MW и е вечно.  

   Специално внимание трябва да се отдели на възможността за акумулиране на 
енергията. Нека разгледаме една слънчева електроцентрала, която няма акумулатор на 
енергията и директно подава произведената електроенергия в ЕЕС-ма. Електроцентралата 
има площ S, преработва някаква слънчева радиация с годишна сума Σ и има КПД. Средната 
годишна мощност е: 

        К  
          

Максималната моментна мощност е : 

 м          К   

Отношението на мощностите ОМ е: 

    м  

   
               

             

  

 Например, при годишна сума на преработваната пряка слънчева радиация 4600 
МJ/кв.м. за година : 

                 
              

Това означава , че слънчева електроцентрала без акумулатор, с пикова мощност 1000 
MW всъщност доставя в ЕЕС-ма незначителните 1000/6.86=146 MW.Y. При включване на 
1000 MW генерираща соларна мощност в ЕЕС-ма, термичните електроцентрали понижават 
мощността си, за да може при бързото отпадане на тези 1000 MW мощност от случаен 
облак да предотвратят разпадането на ЕЕС-ма. Продължителната работа на термичните 



Топлоенергетика и ядрена енергетика 189

електроцентрали със намалена мощност води до намаляване на текущия КПД на 
термичната централа , увеличаване разхода на въглища и води до бързо износване на 
турбината. В крайна сметка, увеличеният разход на гориво и бързата амортизация на 
турбините не се оправдава икономически от незначителната 146 MW генерираща мощност. 
Такава слънчева електроцентрала, която подава енергия в ЕЕС-ма, без да се съобразява с 
товаровия график е наречена ”недисциплинирана”. Употребата на подобни електроцентрали 
в ЕЕС-ма е грубо нарушение. Употребата на мощни електроцентрали , които не могат да 
спазват товаровия график е недопустима. Слънчевите фотоволтаични централи се нуждаят 
от акомулатори , такива са ПАВЕЦ. Изграждането на ПАВЕЦ с мощност на помпите 1000 
MW за да се осигури целогодишната работа на ВЕЦ с мощност 146 MW е икономически 
силно нецелесъобразно. Самата връзка между фотоволтаична електроцентрала и водна 
помпа с голям напор и голяма мощност е много трудна. Такава ПАВЕЦ струва пъти повече 
от слънчевата централа. 

   Термичните соларни централи притежават топлоакумулатори, които са сравнително 
евтини и с голям капацитет. Голяма слънчева термична електроцентрала, независимо с 
параболични корита или централни кули се състои от много топлоакумулатори и много 
турбини на наситена водна пара. Тези турбини или работят на номинална мощност, или на 
увеличена мощност (изключени ПВН) или са спрени. Термичната слънчева електроцентрала 
може да поддържа голяма мощност дълго време и може да захранва и ПАВЕЦ. Термичната 
слънчева електроцентрала може самостоятелно да захранва ЕЕС-ма и тази ЕЕС-ма може 
да включва и ПАВЕЦ , което повишава надеждността и икономичността на ЕЕС-ма. 
Напоследък масово навлиза в транспорта сгъстеният въздух. Причината е, че карбоновите 
резервоари за сгъстен въздух са по-леки от електрохимичните акумулатори , имат същия 
КПД (50 %), имат значително по-голям пробег, вечни и надеждни са и са с малък разход на 
електроенергия за компримирането на въздуха (25 цента за 100 км. пробег). В момента 
вътрешнозаводският транспорт масово преминава на сгъстен въздух вместо оловни 
акумулатори. ”Бензиностанциите” могат да произвеждат сгъстен въздух нощем. Сгъстеният 
въздух при налягане около 350 бара е ”горивото” на бъдещето за превозните средства.  

  Причината слънчевите електроцентрали да не са разпространени , е високата цена на 
произвежданата енергия: почти 1 USD за киловатчас  и високата цена за инвестиция -около 
20 USD за W, при 2.4 USD за инсталиран W при АЕЦ. Това обаче не е единствената 
причина. Технологията със параболичните корита непрекъснато се усъвършенства, 
подобрява и поевтинява. Технологията със хелиостати и слънчева кула е 
високотехнологична и рискова, и затова много държави с основание се въздържат от 
нейната употреба и развитие. Самият хелиостат е с двуосно следене и точково закрепване 
на огледалния блок. Огледалата на хелиостата задължително са от скъпо флоат стъкло. 
Освен това заеманата земна площ е много голяма и добивът на електрична енергия от 
единица земна площ не е висок. В същото време параболичното корито е с линейно 
многоточково закрепване, едноосно следене, лесно управление и устойчивост на ветрове. 
За производството на параболичното огледало може да се използва евтино не флоатно 
плоско стъкло.   

При технологията с параболични корита почти половината от заеманата земна площ е 
заета от огледала и добивът на електрична енергия от единица земна площ е много висок. 1 
кв.м. параболично огледало има годишен добив на електроенергия 50 Ват.година. 
Електроцентралата с параболични корита SEGS-8 в Калифорния има годишен добив от 28 
W.Y от 1 кв.м. заемана земна площ.  

   Технологията със параболични корита и термична конверсия е най-съвършената 
технология за евтин добив на електрична енергия. Смело може да се прогнозира , че 
нейните икономически показатели трудно могат да се подобрят. Означава ли това , че 
слънчевата енергетика няма бъдеще ? 

    За да се реши този проблем , се въвежда един известен термин, а именно Време за 
енергийно откупуване. От чисто научна гледна точка , когато се интересуваме колко  
”струва” дадена соларна електроцентрала, се има в предвид, какво количество електрична 
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енергия е вложено за създаването на дадения енергиен обект от първични природни 
ресурси – руди и минерали. По определение, Времето за енергийно откупуване е времето, 
което трябва да работи дадена енергийна соларна електроцентрала, за да произведе 
енергията, която е вложена в нейното създаване. Т.е., не се интересуваме от цената на 
труда, цената на суровините, цената на заводите и съоръженията, цената на земята, както и 
от печалбата. Единствено ни интересува времето за енергийно откупуване. 

  Времето за енергийно откупуване може да се разглежда и така: Колко години трябва 
да работи дадена електроцентрала, за да се произведе енергията, необходима за 
построяването на същата нова електроцентрала.  

Ако това време е около и под 5 години си заслужава даден проект да се разгледа много 
задълбочено. 

Параболичното корито има много къс срок за енергийно откупуване. Един кв.м. стъклено 
огледало с тегло 5 килограма и неговият стоманен носач с тегло също 5 килограма 
произвеждат за една година 1500 MJ електрична енергия, с която могат да се произведат 
150 кг стъкло или 150 кг стомана. Вижда се, че времето за енергийно откупуване на 
параболичното корито се измерва в месеци.    

Една соларна електроцентрала може да бъде произведена както от частният бизнес, 
така и от Държавата. Поради различни причини, частният бизнес не може да произведе 
евтина слънчева електроцентрала. Но Държавата може. Държавата разполага с методи и 
похвати при едно промишлено производство, осъществявано от Държавата. Държавата 
разполага с безплатни руди и суровини, безплатна работна ръка, безплатни огромни 
територии, водоизточници, държавни заводи и промишлени предприятия. За 
производството на една слънчева електроцентрала са  налице всички условия и 
предпоставки, освен електроенергията. Логично, тази електроенергия трябва да бъде 
произведена от вече построена слънчева електроцентрала. Веднъж построена, слънчевата 
електроцентрала ще осигури мощен електричен източник за захранване на пещите за 
стомана и стъкло, струговете и фрезите за метал, циментовите заводи. 

  Най-голямата ценност на една слънчева електроцентрала, построена от Държавата е, 
че може ЕЕС-ма да стане държавна, т.е. ЕЕС-ма ще бъде обединител на нацията, каквито 
са въоръжените сили и космонавтиката. 

  За да бъде един човек енергийно независим, той се нуждае от 2 кв.м. плоско огледало 
и 10 кг стомана. 

Изводи: 
1. Необходимо е да се създадат и построят параболични концентратори с цел, 

установяване на техните характеристики в конкретните климатични услови в България. 
2. Необходимо е изследване на различни видове топлоакумулатори за определяне на 

тяхната енергийна ефективност. 
3. Разработване на математически модел на слънчева топлоелектроцентрала с цел 

определяне на оптималната температура на парата. 
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