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Всяка енергоснабдителна система (от енергийния източник през
преобразуването на енергията и до крайния и потребител) е подложена на
несъответствие по време менч’у подаваното и консумирото количество
енергия. Преодоляването на тези несъответствия се постига чрез акумули
ране на енергия. Топлинното акумулиране е пряка стьпка кьм
енергоспестяването, тьй като то изравнява енергийната консумация чрез
премахването на “пиковете” и запълването на “спадовете” на товара при
енергопроизводството. Тона е особено актуално при ВЕИ (слънчева и
вятьрна енергия), кьдето неравномерноспа и непостоянството на
генерираната енергия са характерни особености.

За разлика от класическото топлинно акумулиране в енергийните
съоръжения, инсталациите работещи с възобновяеми енергийни
източници притежават някои съществени особености, които правят
целесъобразно прилагането на комбинирани системи за топлинно
акумулиранеll].Ако при слънчевите инсталации се прилага предимно
топлинното акумулиране, то при вътьрната енергия са вьзможни по-
широк диапазон, но по-прости в техническо отношение решения:
механични акумулатори, хидравлични акумулиращ устройства,
пневматични акумулатори, водородно аку мулиране и др.[21. В тази
публикация ще бъдат разгледани предимно ВЕИ (сльнчева и вятьрна
енергия) и топлинното акумулиране.

При топлоснабдяване със слънчева енергия има редовни денонощни
и годишни графици, при които се отчитат случайните кпиматично-времеви
промени. Така например за Централна Европа и за други региони с уме
рено континентален климат (като Балканския полуостров), осредняването

Топлинно акумулиране-това са физическы или химическъi процеси, чрез които се
осъществява натрупване на топлина в топлинчия акумулатор на енергия (ТАЕ)
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на колебанията за определен сезон със съответните дисперсионни
променливи обхваща един период от З до 4 дни.

В табличен вид по-долу са представени енергийните потребности
от отопление, охлаищане и горещо водоснабдяване и характеристиките
на снабдяването със слънчева енергия за различни периоди.
Обикновено съществува силна обратна зависимост меящу сезонно
получената сльнчева енергия и необходимото количество топлина за
отопляване на помещенията (те. през зимата постьпилата слънчева
енергия е малка, а консугиацията на гоплина за отопление голяма).
Също така зависимоспа между сезонната слънчева радиация и
необходимосна от топлина за охлаящане и изсушаване е силно
пропорционална.

Периодичност йа сяьнчевото нагряване

Консумация на енергия

Период Получена Отопление на I Охлаждане наенергия помещения помещения
денонощно Редовно С известна периодичност Нередовно

Лошо време Нередовно Отрицателна I Положителнавръзка връзка
С известнаСедмично — С известна периодичност периодичнос

Силна I СилнаГодишно Редовно обратна връзка положителна връзка

Типична схема на активна система с ТАЕ за гореща вода е дадена
на фиг.1, където първичният контур е с антифриз, топлообменник в
долната част на акумулиращия резервоар и допълнителен нагревател
в горната му част.Тъй като ефективността на сяьнчевия колектор се
намалява с увеличаване на температурната разлика между първичния
контур и околната среда, то температурата на първичния контур трябва
да се поддържа въз-можно на по-ниско нива. За това е необходимо да
се осигури малка температура разлика в топлообменника, да се
избягва смесване в резервуара и се осигури подаване на топлина само
в най-студената му част [1].
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Фиг. 1 .Типична принципна активна схема на инстапация за
погiучаваполучаване на гореща вода от слънцето:

1 - слънчеви колектори; 2 - първичен кръг с антифриз;
3 - цирi~’пационна помпа; 4 - аl~’мулиращ резервуар; 5 - спънчев когiектор;
6-вход студена вода; 7 - допъянителен нагревател; 8 - изход гореща вода

Съотношението между размерите на слънчевия колектор и акумули
ращия резервуар за кратковременно (БГВ) и дълговременно (нагряване)
акумулиране в ТАЕ е интересна оптимизационна задача. Специфичната
вместимост на акумугiаторите за кратковременно акумулиране обикновено
е 50-100 kg вода на 1 m2 колекторна площ, а за дълговременно
акумулиране в климатичните условия на Централна Европа са необходими
значе-ния за специфичната вместимост 1000 Кg(m2 L3,4,51.

При пасивните спънчеви системи ролята на ТАЕ се изпълнява от
самите конструкционни елементи на сградата. Тези елементи трябва
да при-тежават прозрачни външни повърхности (като прозорци,
прозрачни покрития и др.) и високоефективна топлоемкост. При
правилно подбрани свойства на слънчевата система ТАЕ пропуснатите
слънчеви топлинни потоци могат да се задържат до 12 ч, което е добьр
показател за топлинния баланс на помещението при отоплителен и
охладителен режим на експгюатация.

Системи за слънчево подгряване в по-големите географски ширини
изискват крупни сезонни ТАЕ. Сезонното акумулиране се прилага към
термопомпените инсталации, акумулирането на отработилата топпина
и топлофикационните инсталации. Фиг2 показва такава система за
крупно-мащабно сезонно акумулиране чрез използване на системи от
сондажи в скалисти масиви или глинени скални породи с циркулация на
подаваната и отве~щаната вода [1].
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фиг. З. Сезонно топлинно
акумулиране във водоносни

пластове (подаване на топямна в
сонди при заре~щане и отнемане
на топлина при разрепщане) [7]

При много големи размери на акумулатора загубите в околната
среда и кьм слоевете на почвата през повърхносгга са оносително по
маловажни и по-високите температури при акумулирането стават за
предпочитане. При много големи размери на акумулатора загубите в
околната среда и кьм слоевете на почната през повърхноспа са
оносително по-маловажни и по-високите температури при
акумулирането стават за предпочитане.

друг важен метод за сезонно акумулиране — във водоносен
слой между два ограничаващи земни пласта, като зареждането и
разреждането става чрез системи от сонди (характерно за Лудогорието
и Южна добруджа), фиг.3. Тука са приети следните обозначения:1-
източник на отпадна топлина; 2-неограничен водоносен слой;З-горен
ограничаващ пласт;4-акумули-ращ слой;5-долен ограничаващ пласт;6-
районна топлоснабдителна систе-ма;7-топла зона;8-гореща зона;9-
подвеж’дане на отработилата топлина;1О-връщане на отработилата
топлина;1 1-поток на отработилата топлина;;1 2-поток гореща вода;1 З
обратен поток;

Системите с ТАЕ се използват обикновено кратковременно (от
някол-ко часа до няколко денонощия). Сезонните акумулатори се
прилагат само веднъж в година, поради което цената им трябва да е на
порядък по-ниска от цената на запасената топлинна енергия.Тази
икономическа изгода е характерна за по-мащабните акумулатори. до

Фиг. 2. Система с няколко сонди за
акумулиране в скапни масиви [6]
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сега се разработваха акумулатори с размери от няколко стотици m3 за
един съд и няколко хиляди m3 за инсталация. днес се създават по
света акумулиращи системи с обем от 1О~- 10~ m3 и нагоре.

При енергийните инсталации с топлинно акумулиране на
слънчевата енергия съществуват определени специфични особености
в сравнение с класическите технологии (АЕЦ, КЕЦ, газотурбинни
централи и др.):

— както за вягьрните централи (ВяЕЦ), така и за приливните
(ПрЕЦ) и водните (ВЕЦ) постьпленията на първична енергия тук се
изменят съгласно с денонощните и годишни цикли и зависят от
климатичните условия. Тона означава, че е неравномерен не само
графикът на консума-ция, но и графикът на
производство.Следователно необходимосгга от акумулиране на
енергия се увеличава (с изключение на пълното съвпадане на двата
графика). Разреищането на топлинния акумулатор може да е свьрзано
не само с върховата консумация, но и при дефицит от произведе-на
енергия (ниска или нулева инсолация), а зареищането се оказва
възможно не само при ниска консумация, но и при свръх постьпипа
слън-чева енергия. Така топлинното акумулиране на слънчева енергия
ще служи за иглаждане не само на “пиковете”, но и на “спадовете”.

— Ъистемата на кратковременно топлинно акумулиране е
необходима при много климатични зони за компенсиране влиякието
върху слънчевата енргийна инсталация от страна на внезапни
метеорологични изменения, като поява на облачност, примерно. Тук е
достагьчен акумулиращ капацитет от полвин час от пълния товар.

— коефициектьт на използване на спънчевите енергийни
инсталации без топлинно акумулиране е доста нисък (—3000 ч/год за
пустинните региони, —2000 ч/год за Средиземноморието и —1000 ч/год за
условията на Централна Европа).За сметка на топлинното акумулиране
коефициентьт на използуване на всички останали компоненти на
слънчевите енергийни инсталации може да бъде повишен. По този начин,
пресмятането и компановката на слънчевите панели, турбините и
акумулатора съставляват доста интересна задача [81.

Едноконтурна слънчево-парна инсталация е пряко топлинно
акумулиране е дадена на фиг.4, а двуконтурна слънчево-парна
енергийна инсталация, като типична за Европа технология на фиг.5. Тя
е разработена и внедрена от МеNщународната енергийна агенция (IFA)
в Алмерия, Испания.
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Фиг, 4, Едноконтурна слънчева парна
инсталация с пряко ТАЕ; 1 - слънчев
парогенератор; 2, 3 - турбини НН и
вН; 4 - акумулатор; 5 -

кондензатор;б-сух охладитег4вj;

Бапансът на енергията за топлинния акумулатор се записва така:

~ = Еак,

където: Е8~ е получената енергия;
Е~3~ е отдадената енергия;
Еак е акумулираната енергия;

Общият КПд на топлинния акумулатор се определя по известната
фор-мула, като отношение на отдадената и получената енергия:

~топп.ак. = Е”3~ / ~
При отчитане на неизбежните в практиката съответни загуби

(зарещ’а- не, съхраняване и разреищане) пълният КПд се корегира и
ще бъде:

~Топл.ак. = ~зар . ~зап . ‚аэр ,

където: ~зар е КПд при зареждане на акумулатора, ~зап е КПд при

Фиг. 5. двуконтурна слънчева парна
енергийна инсталация с ТАЕ в

първия топлообменен контур [91
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эапаэване на топлинната енергия и Сразр е КПД при
отдаването на енергия.
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