КОМБИНИРАНА ТОПЛИННА И
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
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Изработка по поръчка
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Най-добрият вариант
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Инсталация за когенерация по време на изграждане

• Фирми с голямо потребление на
отопление при ниски температури
през цялата година, например
парници и т.н.
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2 - Котелно помещение на инсталация за
комбинирано производство на топлинна
и електрическа енергия.

От 1910 година

За кого
Фирми, които би трябвало да помислят
за комбинирано производство на
топлинна и електрическа енергия са:
• Дъскорезници, имащи сушилни
камери и разполагащи с много
налични остатъци от дърво
• Мебелни предприятия, имащи при
производството си големи количества
отпадъчен дървен материал и имащи
потребност от отопление.

1 - Инсталация за комбинирано производство
на топлинна и електрическа eнергия по
поръчка от Кара.

Елекричество от възобновяеми
източници
Пазарът за производство на
електричество от ВЕИ се променя
в Европа поради новите правила,
валидни в Европейската общност,
националните субсидии, зелени
сертификати, Въглеродните
доверителни фондове и повишаващите
се цени на изкопаемите горива. Това
означава, че производството на малки
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количества електроенергия става
финансово привлекателно за фирми,
имащи достатъчно количество налична
безплатна биомаса, или които могат
да купят биомаса на символична цена.
Произведената електроенергия може
да бъде използвана за собствени
нужди, или ако производството и
надвишава собствената консумация
електроенергията може да бъде

продадена като възобновяема енергия.
За фирми с потребление на топлинна
енергия тези нови разработки
могат да бъдат още по-интересни.
Допълнителната енергия при
производството на електричество
може да се преобразува във вид на
топла вода, чиято температура може да
се регулира според индивидуалните
желания. За тези клиенти инсталация

Прегрята или наситена пара
Може да бъде избрана инсталация с
прегрята или наситена пара въз основа
на следните фактори:
• Температура на горещата вода
• Размер на инсталацията
Температура ˚С
Изходна 			
• Ако инсталацията се използва според
		електрическа 		
потребностите от топлина или от
		мощност кВт
електроенергия
45 °C 		
700
90 °C		
500
Чрез прегрята пара, наситената
110 °C		
450
пара подавана от изхода на бойлера
допълнително се нагрява в супер
нагревател, като температурата
достига до над 400 °C. Предимството
изходната електричестка мощност
прави варианта с топлина с ниски
температури най-интересен за
екплоатация на инсталация за
комбинирана топлина и електричество.

на прегрятата пара е, че масата на
паропотока се увеличава и не възникват
кондензационни проблеми при
преминаването на парата през парната
турбина. По този начин може да се
постигне ниско налягане на изхода
и да се използва турбина с няколко
лопаткови колела, вместо с едно. Тези
системи са предпочитаните опции за
инсталации при ниски температури на
водата.
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Cхема на когенерация
1- Cхема на комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия

за комбинирано производство на
топлинна и електрическа енергия
е подходяща опция. Почти цялото
количество енергия се оползотворява.
Това е печалба както за клиента, така и
за околната среда.
Принцип на комбинирано
производство на топлинна и
електрическа енергия
В парен котел, нагряван от биомаса
парата се произвежда от вода. Парата се
отвежда към турбина, където парата се
разширява и по този начин произвежда
механична енергия. Механичната
енергия може да се трансформира в
електрическа чрез генератор. Парата,
излизаща от турбината е с по-ниски
налягане и температура, отколкото
на входа и. Парата с ниско налягане
кондензира като произвежда топла
вода. кондензът се изпомпва обратно
към парния котел.
Инсталации КАРА за комбинирана
топлинна и електрическа енергия
Всяка инсталация за комбинирана
топлинна и електрическа енергия се
произвежда съгласно специфичните
изисквания на клиента. Това е важно,
за да се гарантира, че системата ще
пасне по най-добрия начин на нуждите

на клиента, тъй като всеки клиент
има негова собствена потребност
от топлинна и ел. енергия, тип и
количаство на горивото, възможности
за пространствено разположение, както
и изисквания за опазване на околната
среда. Кара проектира системи за
комбинирана топлинна и електрическа
енергия за всеки тип биомаса – дървени
отпадъци от дъскорезници, прах
от плоскости от дървесни частици,
остатъци от кастрене на дървета – с
влажност до 55%.
Всяка система Кара се произвежда
по индивидуална поръчка и Кара
може да проектира, произведе и
достави инсталация за комбинирана
топлинна и ел. енергия готова „до
ключ“. Всички основни компоненти
като склад за биомасата, транспортната
система, пещта, бойлера и системата
за пречистване на димния газ, с
изключение на парната турбина се
проектират и произвеждат от Кара.
Основната част, която Кара купува
е парната турбина. Кара има добри
отношения с производители на парни
турбини и изборът на парна турбина
се прави според предпочитанията
на клиента. Но само изпълнението
на парния бойлер със захранващия
механизъм и пречиствателната система
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на димните газове от Кара е друга
опция, при която парната верига и/или
парната турбина се доставя и инсталира
от друг производител. Потребността
от топлина и енергия не винаги е
постоянна и затова инсталацията
Кара за комбинирана топлинна и
ел. енергия може да бъде доставена
с въздушен топлообменник, за да
гарантира оптималната потребност
от електричество, независимо от
потребността от топлина.
Съотношение между подаваното
електричество и температурата на
топлата вода
Изходното електричество зависи от
желаната температура на топлата вода.
Колкото по-ниска е температурата –
толкова повече електричество може
да бъде произведено, благодарение на
факта, че налягането на парата на изхода
на турбината може да бъде намалено.
Колкото по-ниско е налягането на
изхода, толкова повече се разширява
парата и толкова по-ефективно работи
турбината. На следващата страница
е даден преглед на ефекта върху
изходното електричество, когато
топлината под форма на гореща вода е
с различни температури при еднакво
количество пара. Намаляването на

4

Решението
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2 - Изглед на инсталация за
комбинирана топлина
и електроенергия
3-4 - Пещта отвътре
5 - Турбина
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