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Земята е само едно нищожно въгленче сред Слънчевата система,
а нашето Слънце е незначителна искрица в една, внушаваща страх
галактика, една от многото, от които е съставена Вселената. Но
въпреки че енергийните проблеми на отделната страна, та дори и на
цялата Земя, изглеждат микроскопични, те вече добиват
застрашителни размери за обитателите на Земята. Защо тогава да се
занимаваме с по-голямата Вселена, която колкото и да е обширна, е все
пак така далечна? Един от отговорите на този въпрос всъщност се
съдържа в споменатите по-горе проблеми на отделната страна. Колкото
и да са малки нуждите на една страна в сравнение с тези на света като
цяло, сега ние сме така неразделно свързани заедно, че проблемите за
храната, облеклото или подслона в дадена част на света могат да бъдат
повлияни от промени в енергийния баланс другаде. Тук особена роля
може да изиграе добивът на нефт.
Въпреки че отстои от Земята на 150 милиона километра,
Слънцето образува с нея екологическа система. То всекидневно
осигурява топлина, подхранва реколтите, а навремето е създало
въглищата, които сега изглеждат дори по-важни и от нефта. Днес
Слънцето е обект на изследвания, насочени към по-пълноценното
използване на неговата светлина за получаване на полезна енергия
както в електрическа, така и в друга форма.
От жизнено важно значение за нас е влиянието, което Слънцето
оказва върху нашия климат. Отклоненията от правилното протичане на
сезоните ни наказват, като ни карат да изразходваме ценно гориво, за да
се стоплим през сурови зими или да осигурим допълнително охлаждане
през горещи лета. Всъщност не само простите температурни
отклонения, а и всяко лошо време водят до разход на гориво. Ако вали
силен дъжд, е нужно повече гориво за тракторите по полетата, а при
наводнение трябва да се използват помпи, вентилатори, сушилни и
други уреди, работещи с електричество или нефт. Засушаванията
изискват поливане с помпи и напоителни канали, като допълнителни
затруднения създава предизвиканото от тях намаляване на напояваните
земи в резултат на осоляването на почвата. Накрая, когато става въпрос
за земеделието, свързано почти във всяка страна със значително

повишаване на консумацията на енергия, трябва да имаме предвид и
цената на минералните торове, чието производство също консумира
енергия. Използването на минералните торове е тясно свързано с
контролираните от Слънцето климатични фактори както чрез
процесите на обедняване, така и на обогатяване на почвата. Към
първите например спада измиването на хранителните съставки при
силни дъждове или тяхното извличане от почвата от
селскостопанските култури и от друга, нуждаеща се от слънце
растителност. Сред вторите най-важен е процесът на ерозия, който
обогатява почвата чрез освобождаването на минерални съставки като
калий и фосфор при разлагането на повърхностните минерали от
Слънцето и природните въздействия.
Несъмнено важният за човека проблем за енергийния баланс не
може да се разглежда, без да се вземе предвид Слънцето, като не е
трудно да се видят и редица други връзки, произтичащи от това.
Съществува обаче и една по-нататъшна връзка от твърде различен тип,
която изисква специално внимание.
Цивилизацията се е появила на Земята в Месопотамия преди
около 10 000 години. Но откритията в Африка през последните години
показват, че прадедите на човека са съществували там в продължение
на стотици хиляди години. Някои хуманоиди, живели преди милион
години, не са били чак толкова различни от нас. Затова няма съмнение,
че човекът е имал възможност да развие земеделие и цивилизация
дълго преди повече или по-малко стабилното развитие да доведе до
сегашния етап след няколко десетки хиляди години история. Изглежда
твърде вероятно причината за тази закъсняла поява на цивилизацията
да е свързана с ледниковия период, тъй като именно преди 10 000
години ледът се е отдръпвал от земните масиви на Евразия и Америка.
Не е ли възможно тогава цивилизацията да е била вече възникнала, но
после да е била пометена от настъпващия лед? Ако е така,
доказателството може да бъде „изкопано" някой ден изпод тежкия
товар, положен от ледниците, когато са мачкали земната повърхност.
И в двата случая е ясно, че един ледников период, който представлява
крайна степен на климатична промяна, би могъл да предопредели
бъдещето на човека. Или може би не би могъл? Това е въпрос, първо,
на разбиране на системата Слънце - Земя и после на впрягане на
енергията, необходима за съпротива. Разбирането, което се изисква, е
дълбоко астрофизическо; необходимото действие ще бъде техническо,
а може би астротехническо.
Разбирането на необходимите действия ще бъде от решаващо
значение, за да се справим и с непрекъснатите промени, настъпващи в
земната атмосфера поради нарастването на човечеството. Тук роля ще
играят също астрономически съображения, особено тези в областта на
науката за Космоса, когато изследваме атмосферите на Марс и Венера
и разберем как те са били образувани. Въпреки че от време на време се

предлагат отделни експерименти върху земната атмосфера, все още би
било опасно да се експериментира лекомислено с нея, тъй като тя в
никакъв случай не е добре позната. Но що се отнася до атмосферата на
Венера, експериментите биха могли още сега да дадат информация за
картината на циркулацията и валежите ѝ. Уверен съм, че някой ден ще
бъдат направени опити за изменение на атмосферата на Венера, за да
стане тя по-малко враждебна. Въобще с разширяването на нашите
знания за заобикалящото ни пространство нещата ще отидат по
местата си и непрекъснато подобряващото се познаване на жизнената
ни среда ще ни даде по-голям контрол върху силите на природата.
Историята на цивилизацията е била такава и с нейното развитие
използването на енергия ще се разраства.
Нека не забравяме, че освен енергията, добивана от изкопаемите
горива, и слънчевата енергия съществува и ядрена енергия. Тя се
получава както при деленето на ядрата на урана, така и при сливането
на ядрата на деутерия, който се намира в изобилие в океаните.
Сливането на ядрата, което представлява все още неосъществена цел
за бъдещо чисто производство на ядрена енергия, бе открито найнапред във вътрешността на Слънцето.
След това въведение, което има за цел да покаже, че нашата
жизнена среда по същество има астрофизически характер, ще
продължа да разглеждам без по-нататъшни уговорки грандиозния
енергиен кръговрат в цялата Вселена. Ще предоставя на читателя да си
представи как цялата тази картина ще повлияе на живота на хората,
защото несъмнено това някога ще стане.
Предполага се, че първоначално Вселената е била свита в един
невъобразимо малък обем и е имала също така невъобразимо висока
температура. Около една милисекунда след началото налягането е
намаляло, оставайки все още извънредно високо. Температурата също
е била извънредно висока, но вече в границите на представите на
съвременната физика. На по-ранния етап са съществували условия,
при които плътността на енергията е била толкова висока, че е станало
възможно спонтанното образуване на т. нар. екзотични частици. За
съжаление обаче днес не знаем достатъчно за тези частици, за да
можем да опишем най-ранните условия. Всичко, което ни е известно,
е, че при достатъчно високи плътности на енергията частиците могат
да възникват за кратко време, породени от радиационни полета, след
което почти веднага изчезват. Този ранен период, често наричан
адронен*, очевидно е много интересен, тъй като именно в неговото
начало е настъпил актът на зараждането, който вълнува теоретиците,
привърженици на т. нар. Голям взрив. Интересуващият се читател
може би иска да чуе повече за този период, но засега обсъждането на
тези проблеми е затруднено поради липсата на данни от рода на тези,
* Адрони - силно взаимодействащи елементарни частици. — Бел. прев.

които предоставя физиката на високите енергии.
Нека сега да проследим развитието на Вселената с течение на
времето, като започнем от тази една милисекунда след началото. За да
възприемем това описание по-пълно, трябва да се откажем от
представата за една плътна огнена топка, обкръжена от вакуума на
една празна Вселена. По-скоро трябва да си представим, че цялата
Вселена в този момент е представлявала такава топка. Това може би
изисква усилие на въображението, но не повече, отколкото е нужно, за
да си представим днешната Вселена като едно цяло. Хората често
питат: ʺКакво има извън Вселената?ʺ Ако тя е крайна, както често се
казва, какво се намира отвъд нея? Би могло да се отговори, че ако
нещо лежи отвъд, то също е част от Вселената по дефиниция, тъй като
тя е съвкупността от всичко. Но независимо че такова схващане може
да прозвучи логично, трябва да се признае, че то е само начин за
измъкване. Тази трудност не е присъща на теорията за Големия взрив.
Ние си представяме ранната Вселена като много плътна, много
гореща и малка, но разширяваща се. Тя е съдържала главно лъчение
под формата на високоенергетични фотони, но е имало също
позитрони, електрони и неутрино. Електроните са добре известните ни
частици, които удрят екрана на кинескопа на телевизора и създават
яркото петно върху него; те образуват също отрицателно заредените
обвивки на атомите. Ние лесно можем да отделим чрез триене
електрони от една твърдотелна субстанция при условие, че тя е
изолатор, получавайки по този начин статично електричество.
Електроните също така пренасят електричния заряд по кабелите.
Затова можем да кажем, че в известен смисъл те са неотменимо
свързани с всекидневието ни частици, въпреки че са твърде малки, за
да можем да ги видим или да почувстваме тяхното индивидуално
присъствие. Позитронът обаче е нещо съвсем необичайно в днешния
свят. Той е античастицата на електрона - има същата маса като него, но
е положително зареден. По принцип не би било невъзможно да
съществуват атоми, в чиито обвивки електроните да са заместени с позитрони, а ядрата им да са заредени отрицателно. Но Вселената, поне
тази нейна част, в която живеем, не е изградена по този начин.
Неутриното беше предсказано повече от 20 години преди да
бъде открито през 1953 г., и затова винаги е представлявало обект на
любопитство. То притежава нулев електричен заряд и нищожна маса,
но моментът на количество на движение и кинетичната му енергия
имат крайни стойности. Тези частици могат свободно да преминават
през Земята и затова, както можем да предположим, е трудно да се
построи инструмент, с който да бъдат регистрирани. Освен това, тъй
като не се поддават на екранировка, неутринните снопове, създавани в
мощните ускорители на частици, преминават безпрепятствено през
защитните конструкции от олово, бетон и земна маса, инсталирани за
избягване на опасностите от лъчението на други високоенергетични

частици. За хората обаче те не са опасни, тъй като човешкото тяло
също не е преграда за тях. Би било напълно възможно да се
осъществяват съобщения между едната и другата страна на Земята
чрез изпращане на неутринен сноп през нея, но необходимата за това
апаратура ще е скъпа.
Тези именно частици са били главните действащи лица в
началото на Вселената и цялата днешна материя е произлязла от тях.
Протоните и неутроните, които понастоящем съставят по-голямата
част от масата на Вселената, са били образувани в началото на процеса
на охлаждането, а след като температурата е спаднала до около 109
градуса, за което са били нужни само около 100 секунди, са започнали
да възникват и атомните ядра. Измежду първите са се появили
познатите ни ядра на хелия, които в по-голямата си част са останали в
неизменна форма още от онова време. Що се отнася до познатите ни
днес атоми, те не са могли да съществуват тогава освен мимолетно, в
къси интервали от време, когато случайни електрони са били улавяни
от полето на привличане на минаващи покрай тях протони. Но тези
„бракове" са били съвсем кратки, защото съюзът им е бил почти мигновено прекъсван от канонадата на фотонните потоци. С развитието
на процеса на разширяване на Вселената обаче температурата все
повече е спадала и броят на краткоживеещите атоми е нараствал. Найнакрая, след един милион години, когато температурата е била само
няколко хиляди градуса, т. е. малко по-ниска от сегашната
температура на Слънцето, атомите вече са могли да устояват на
въздействието на топлината и бързо се превърнали в преобладаваща
форма на веществото. Сред тях най-разпространени са били атомите на
водорода и хелия, с малък примес на няколко други леки елемента.
Добре известно е, че водородът и хелият представляват силно
прозрачни газове. Причината за това е, че фотоните на обикновената
светлина, каквато е слънчевата, не притежават достатъчно енергия, за
да могат да разрушат водородните и хелиевите атоми и затова
преминават безпрепятствено през съставения от тях газ.
Противоположно на това по времето, когато и температурата, и
енергията на фотоните е била по-висока, те са можели да въздействат
върху частиците, поради което са били поглъщани от тях. Затова е
разбираемо защо тогавашната плазма е била непрозрачна. Използвам
тук термина плазма, за да опиша четвъртото състояние на веществото
в естествената последователност - твърдо тяло, течност, газ, плазма.
Плазмата се отличава от газа, който е съставен от електрически
неутрални атоми, по това, че е изградена от положително и
отрицателно заредени частици.
Междупланетната среда, ограждаща Земята, както и поголямата част от Слънцето с изключение на един доста тънък слой, от
който се излъчва слънчевата светлина, се състоят от плазма. За това
съдим по наличието на спектрални линии в слънчевата светлина,

разкриващи присъствието и природата на много атоми. Нека си
припомним, че именно по този начин е бил открит хелият, и то още
преди да са били открити негови следи на Земята. Затова са го нарекли
хелий - от гръцката дума хелиос, означаваща Слънце. Въпреки че
можем да създадем плазма във вакуумни контейнери чрез вкарване на
енергия в тях, във всекидневието си ние не срещаме нейни форми на
Земята. Причината е в това, че при земните условия съставните
заредени частици бързо рекомбинират под действие на собственото си
взаимно привличане. Но ако изключим планетите и някои случайни
твърдотелни образвания, плуващи из Космоса, цялата Вселена е изградена от плазма и затова трябва да си даваме добре сметка за това
важно състояние на веществото.
При относително бързия преход на Вселената от непрозрачно
към прозрачно състояние за фотоните е станало възможно да се
движат през нея свободно, срещайки само случайни препятствия.
Затова по-голямата част от енергията на лъчението, която е
съществувала по онова време, съществува и днес. Разбира се, към това
първично космическо лъчение днес се прибавя и обилната светлина на
звездите, но тя се е появила на небето много по-късно.
Междувременно в този период веществото на Вселената, която
продължавала да се разширява, започнало да се сгъстява под влияние
на гравитационните сили, за да придобие накрая галактическата
форма, която ни разкриват днешните телескопи. Както може да се съди
от направените с най-големите телескопи снимки, по-слабите и поотдалечени галактики се наблюдават при по-дълги експозиции. Грубо
казано, галактиките са отдалечени една от друга на разстояния,
приблизително равни на един галактически диаметър. Нашата
галактика например има диаметър около 100 000 светлинни години и
се намира на приблизително 1 милион светлинни години от
галактиката Андромеда, която може да се види с просто око в хубава
нощ*.
За нас е важно да знаем как са се образували галактиките,
защото образуването им е свързано с едно основно явление, за което
ще стане дума и при други случаи. Имам предвид гравитационния
колапс - най-големия известен източник на енергия. Още по времето
на Нютон е било добре известно, че една частица вещество привлича
всяка друга със сила, зависеща обратнопропорционално от квадрата на
разстоянието между тях d. Тази зависимост се изразява чрез формулата
Gm1m2/d2,в която т1 и т2 са масите на двете частици, a G е коефициент
на пропорционалност, известен като универсална гравитационна
константа (със стойност 6,67.10-11.m3.kg-1.s-2). Ако извършим пресмятанията в единици на системата SI, ще получим големината на силата в
нютони. Нека пресметнем силата на привличане между Земята (m1 =
* Ясна безлунна нощ. — Бел. ред.

6.1024 kg) и една ябълка (0,1 kg), като имаме предвид, че разстоянието
между центровете на тежестта им е равно на радиуса на Земята (d =
6371 000 m). Тогава силата е равна на 6,67.10-11. 6.1024 . 0,1/6 371 0002 =
0,99 N. Виждаме, че като единица мярка за енергия нютонът е много
удачно избран, давайки теглото на една ябълка. Ако частиците, които
се привличат, могат да се движат свободно, се освобождава енергия.
Така например при падането на една ябълка се освобождава известно
количество енергия, което може да предизвика звук, да вдигне прах и
дори да натроши ябълката. А знаем колко добре дошла за нашите
нужди е енергията, получавана в електроцентралите, разположени в
основата на напорни тръби, през които се спуска вода от височината на
язовирните стени.
Наличната в космически мащаби гравитационна енергия е в
грандиозни количества. Нека да си представим голям облак от частици
разсеяно вещество. Тъй като няма нищо, което да ги държи отделени
една от друга, всяка една започва да се движи под влияние на
привличането на всички останали, в резултат на което обемът
намалява. Бихте могли да си представите, че всички частици ще се
движат към общия гравитационен център, при което ще набират
скорост и накрая ще се сблъскат, отделяйки енергията си в една
огромна „светкавица". Има обаче причини, поради които тази съдба се
избягва, и вместо до това гравитацията довежда до образуване на
галактиките с цялата им чудна структура и съдържание.
Не е трудно да се покаже, че ако един хомогенен сферичен
облак се свие в точка, времето за свиването му би зависело само от
плътността, но не и от размера му. Един от начините да се стигне до
това заключение е да се отбележи, че времето за колапс трябва да е
равно на времето, за което една частица от външната повърхност на
облака би паднала върху точковата маса, разположена в центъра му и
имаща същата маса като облака. Така проблемът се свежда до
орбиталния проблем за две тела, към който можете да приложите
Кеплеровия втори закон за движението на планетите. Този закон гласи,
че Р2 = 4π2a3/GM, където Р е периодът на въртене и a е голямата
полуос на елиптичната орбита около привличащата маса М. В нашия
проблем времето за колапс tc е равно на половината от периода, а
стойността на а - на половината от радиуса на облака. Можете сега да
проверите, че tc = 0,54 (Gd)-1/2, където d е началната плътност на
облака. Това е много интересна формула, която ни позволява да
разберем защо неизбежното не настъпва непременно. Да вземем
например средната плътност на Вселената при условие, че тя се
простира толкова далеч, колкото сме успели да установим чрез
наблюденията. Приблизителната ѝ стойност е d = 2.10-27 kg.m-3, което
съответствува на около един водороден атом на кубичен метър.
Времето за колапс се дава с 0,54 (6,67.10-11.2.10-27)-1/2 = 1,5.1018 s =
=5.1010 години и е по-дълго от възрастта на самата Вселена, която се

оценява на 1,5.1010 години. Следователно, няма непосредствена
опасност за колапс на Вселената като цяло, а и през периода от време,
в който такъв колапс би станал, биха могли да настъпят изменения,
които да направят самото пресмятане невярно.
Ако сега приложим същото разсъждение към средната плътност
на една галактика, която е около 2.10-21 kg.m-3, ще намерим, че времето
за колапса ѝ е 5.107 години. Но това е толкова къс промеждутък в
мащабите на земното геологическо време, че очевидно има нещо,
което предпазва галактиката от саморазрушение и води просто до
изтичането на запасената ѝ гравитационна енергия вместо до
катастрофалното ѝ освобождаване. Фримън Дайсън нарича това
задържащо явление „спинова закачалка". Ако в един колапсиращ
облак съществува дори един малък първоначален ъглов момент на
импулса, той би довел до това, че частиците ще минават покрай
центъра на тежестта, а не през него. Ще станат много сблъсъци и ще се
изгуби голямо количество енергия, но резултатът ще бъде такъв, че
поне за известно време частиците ще останат в повече или по-малко
невзаимодействащи си кръгови орбити. Именно това състояние на
вътрешно въртеливо движение наблюдаваме при галактиките. То е
характерно също и за нашата Галактика, която е повече или по-малко
плоска, и за едно завъртане на тази част, в която ние живеем, са
необходими около 250 милиона години. Благодарение на „спиновата
закачалка" много явления в Галактиката, които иначе биха били
прекъснати от колапса, могат да изиграят своята роля.
Едно от тези явления е образуването на звездите, което общо
може да се обясни със същия процес на гравитационно
самопривличане, който макар и в много по-грандиозен мащаб,
обяснява появата на галактиките. По-малките облаци в галактиките са
се съединили под влияние на взаимното си привличане, като отново е
било избягнато катастрофалното сблъскване, защото виждаме как
звездите и нашето Слънце светят стабилно и очевидно са светили така
в течение на много дълго време. Времето за колапса на Слънцето,
чиято плътност, ако се приеме една и съща навсякъде, би била 1 400
kg.m-3, е само половин час. Колапсът се предотвратява от налягането,
образувано вследствие на високата температура, дължаща се на
термоядрените реакции във вътрешността на Слънцето.
Още преди да се разбере, че съществуват ядрени реакции, в
резултат на които може да се отделя енергия, лорд Келвин пресметна,
че поразителната мощ на излъчване на Слънцето би могла да бъде от
гравитационно естество и да се дължи на свиването му. Сега обаче
виждаме, че отделянето на запасената гравитационна енергия е
временно отложено поради отделянето на ядрена енергия. Тази
отсрочка трябва да трае около 1010 години, половината от които вече са
изтекли. Общото количество ядрена енергия, излъчена за това време, е
1044 J, при условие че мощта на излъчване винаги е била равна на

сегашната - 4.1023 kW. Това е огромно количество енергия. Нека го
сравним с количеството запасена гравитационна енергия, за да добием
представа за отделните големини на двете, макар че сами по себе си
тези количества енергия далеч надхвърлят рамките на нашия опит.
Пресмятането изисква известна находчивост, защото включва в себе си
отчитане на вътрешното разпределение на масата, но ако направим
това отчитане, ще получим, че за да се извърши срещу силата на
самопривличане разширяване на Слънцето до безкрайност, би била
нужна енергия от 6,6.1041 J. Ако Слънцето би могло да се свие до 1
процент от сегашния си радиус, което е приблизително равно на
размера на една бяла звезда джудже, промяната в гравитационната му
енергия, която е обратнопропорционална на радиуса за дадено
разпределение на плътността, ще бъде 100 пъти, т. е. сравнима с
ядрената енергия от 1044 J. Разбира се, ако настъпи по нататъшно
свиване до размера на една неутронна звезда, би се освободила
неколкостотин пъти по-голяма гравитационна енергия, а ако пък
масата се концентрира в една черна дупка, би настъпила окончателна
катастрофа.
Както излиза, нашето Слънце ще изгаря своето водородно
гориво, превръщайки го постоянно в хелий, в продължение на още
5.1010 години. След това сърцевината му ще се свие постепенно за 5.108
години, което ще повиши температурата и излъчваната мощност до
започването на нови ядрени реакции, включващи хелий и други леки
атоми и по-специално въглерод. Когато и това гориво бъде изчерпано,
за което ще са нужни нови 5.108 години и което ще стане с известни
неравномерни прекъсвания, тъй като оставащото гориво ще трябва да
си проправя път към мястото на реакцията, свиването ще продължи,
докато бъде възпрепятствано от несвиваемостта на веществото на бялото джудже. На този етап всички атоми ще бъдат така смачкани, че
ядрата им фактически ще се допират, а електроните от атомните
обвивки ще запълват междините. Оставащата топлина ще се
придвижва бавно към повърхността, докато вътрешността изстива и
температурата ѝ се доближава към абсолютната нула.
Не цялото галактическо вещество обаче ще премине през тази
последователност от събития. Някъде ще се осъществи синтез на потежки ядра, друга част ще участва в избухване на свръхнови звезди и
ще бъде изхвърлена в междузвездното пространство, трета ще бъде
изхвърлена от пулсарите. Този преразпределен в космоса материал би
могъл да бъде основа за образуването на нови звезди и такъв един
сценарий съвсем не е за пренебрегване, тъй като всъщност повечето от
звездите, включително и нашето Слънце, са се образували от материал
от второ и трето поколение, вече участвал в образуването на предишни
звезди. Това се показва чрез спектроскопски анализи.
Следователно, образуването на звездите има за последица
запазването на гравитационната енергия, която иначе бързо би била

изразходвана. Въпреки това обаче по-голямата част от енергията на
слънчевата светлина се пропилява, защото не се улавя и използва.
Дори мъничката част от 4.1023 kW, която пада върху Земята, в поголямата си част също се пропилява.
Ако отчетем, че консумацията на енергия в света е около 1010
kW, ще видим, че в астрономически мащаб земните енергийни нива са
незначителни. По всяка вероятност консумацията на енергия ще
продължи да нараства и след като бъде преодолян кризисният период
на изчерпване на изкопаемите горива. В следващата глава ще видим
как с разкриването на нови източници на енергия на Земята от нашите
предшественици се е стигало до нарастване на консумацията ѝ на
глава от населението. Въобще историческото развитие подсказва, че
човешката раса е взела курс към завладяването на действително
огромните енергийни запаси - звездната енергия и гравитацията.

ГЛАВА II
ЧОВЕКЪТ — ТОВА „МЪРЗЕЛИВО ЖИВОТНО"
P. Н . Бр ей суе л

Досега говорихме свободно за киловатите като за нещо
добре известно, каквото всъщност са те. Но за да добием
количествена представа за тях, е желателно да установим
няколко отправни пункта, които да могат да се запомнят. Един
преносим електрически радиатор за домашно отопление
използва около един киловат електрическа мощност, която
преобразува в топлинно излъчване. Пералната машина също ще
почерпи от електрическия източник около един киловат
мощност, която ще бъде преобразувана главно в механична
работа, но в крайна сметка и в топлина. Изобщо, що се отнася
до затоплянето на въздуха, еднокиловатовата перална машина е
толкова ефективна, колкото и еднокиловатовия радиатор и
цената на консумираната за едно и също време електрическа
енергия ще бъде една и съща. Един работен кон също може да
изразходва около един киловат мощност в зависимост, разбира
се, от придвижвания товар. Конете са били едни от първите
източници на енергия, използвани за увеличаване на
физическата мощ на човешкото тяло, и дори в двадесетия век
продължават да дават важен принос към общата консумация на
енергия в много страни.
Бихте могли да си припомните, че парната машина е била
използвана за първи път като заместител на конската сила за
изкачване на вода от рудниците. Пак с тази цел Томас Савъри е
патентовал през 1689 г. своята аспирационна помпа, наречена
„Приятеля на рудничаря", която е действала с пара, предхождайки с няколко години първите механични машини от този
род. Затова, когато са били продавани на собствениците на
рудниците, мощността на тези машини е била оценявана по
броя на конете, които са могли да заместят. Оттук е дошъл и
терминът „конска сила", който означава мощност, равна, грубо
казано, на един киловат (по-точно 0,745 kW). Един киловат,
разбира се, е равен на 1000W. Виждате как ловкото търгуване е
довело до дефинирането на конската сила като доста по-голяма
от мощността на коня, в резултат на което, когато щастливият

собственик е получавал машина с мощност четири конски сили,
тя е можела да замести доста повече от четири коня.
Конската сила е била дефинирана през 1783 г. от
шотландския приборостроител Джеймс Уат (1736-1819г.).
Въпреки че сега има вкуса на нещо причудливо овехтяло, тази
единица все още се използва при оценяването на мощността на
автомобилите. След време обаче тя ще бъде напълно изместена
от вата - единица в Международната система SI. Хубаво е, че
човекът, пръв внесъл количествена определеност в измерването
на мощността на един първичен двигател или източник на
енергия, ще продължи да бъде тачен с носещата неговото име
международна единица.
Интересно е, че количествените измервания на мощността
датират съвсем отскоро, въпреки че използването на машини,
извършващи работа, е известно още от древността. Тук обаче
трябва да внимаваме, защото самата дума мощност също има
древен произход (поне ако отчетем по-ранните ѝ записи, като
преминем през „poeir” в старофренския език и още по-нататък
— в ранната римска епоха). Така след 1783 г. думата мощност е
получила в добавка към традиционното си значение и явен
количествен смисъл, поради който днес плащаме парични суми,
когато купуваме крушка, оценена на 100 W, или кола със 70
конски сили. Но когато говорим за мощта на ума, на цветето
или за военната мощ, ние не говорим за нещо, което може да се
измери във ватове*.
Наблягам върху примери от историята на техниката
именно поради опасността да се разбере неправилно
техническият аспект на термина „мощност". Въпреки че тази
дума днес е проникнала във всички сфери на живота и всеки
ден я срещаме в пресата, ще открием, че има много хора, които
ѝ придават онзи смисъл, който им диктува интуицията. Това
обаче не е правилно. Трябва да помним, че мощността
представлява способността да се премести някакъв товар на
някакво разстояние и за някакво време. Ако искаме да разберем
смисъла на думата ват, трябва да знаем, че един ват мощност е
способността да се повдигнат 102 грама тежест на височина 1
метър за време 1 секунда**. Щангистът хваща лежащата на
пода 200-килограмова щанга, размисля малко и след това я
вдига до височина 2 метра. Каква е мощността му? На този
въпрос не можете да отговорите. Самият аз мога да изтъркалям
същата щанга по наклонена равнина до височина 2 метра,
* В българския език тези две значения се разграничават — мощ и мощност. — Бел. прев.
** Използвам 102 грама вместо 1 нютон, както е прието, защото на морското равнище,
където повечето от нас живеят, маса 102 грама има тегло 1 нютон, а при тегленето на
предмети резултатът обикновено се изразява в грамове или килограми.

въпреки че мощността ми е много по-ниска от тази на
тренирания атлет. Така стигаме до въпроса за енергията.
Една 200-килограмова щанга има тегло 200.9,8 = 1960 N.
Енергията, необходима за вдигането ѝ на височина 2 m, е
1960.2 = 3920 N.m. Ако щангистът може да предаде тази енергия на
щангата за 1 секунда, неговата средна отдадена мощност ще бъде 3920
N.m/s. Според дефиницията за ват това е 3920 W, т. е. почти 4
kW, или около 5 конски сили. Тази мощност е твърде голяма,
но още по-впечатляваща е максималната мощност, която
щангистът развива по време на изхвърлянето. Тя може да се изчисли от времето, необходимо за повдигане на тежестта до нивото на гърдите. Когато аз търкалям щангата нагоре по
наклонена равнина, ще бъде много добре, ако успея да я
докарам до върха за 30 s. За да го направя, ми трябват средно
3920/30 = 130 W, което е твърде малко спрямо това, с което се
справя щангистът, но е много за мен. Тази мощност би могла да
се сравни с мощността, черпена от мощна електрическа лампа.
Както можем за краткост да заменим един нютон по метър за
секунда с един ват, така можем да заменим един нютон по
метър с един джаул. Джаулът е мярка за енергия в
Международната система. Следователно можем да определим 1
W като 1 J/s.
За да приключим с този преглед на двете основни
понятия, ще отбележим, че мощността е енергията, отдадена за
една секунда.
Историята ни е завещала множество различни единици за
мощност и енергия, но сега сме облагодетелствани да живеем в
епоха, когато дейностите в различните области на технологията
и науката се поставят под общ знаменател чрез международно
съгласуване. Вече не е необходимо да знаем на пръсти нужните
в миналото коефициенти, свързващи калориите за минута с
фунтове въглища за десетчасов ден или с Британските
топлинни единици за час и т. н. Трябва обаче да се отбележи, че
някои странни единици все още са в обръщение и за да можем
да си служим с тях, трябва да разполагаме със справочна
таблица за превръщането им в джаули и ватове. Таблица 2.1 е
дадена с такава цел.
Джеймс Прескот Джаул (1818-1889), на чието име е наречена единицата за енергия, е живял един век след откриването
на парната машина. Затова може да прозвучи изненадващо, че
названието на тази единица е свързано с една толкова късна
епоха.
Причината за това е, че важният принцип за запазване на
енергията е бил формулиран едва в средата на миналия век.

Т а б л и ц а 2.1
Някои единици за мощност и енергия
1 конска сила (33000 фут-фунта за минута)
746 W
Слънчева енергия, улавяна от Земята
1,75.1017 W
Слънчева светимост
3,85.1026 W
Слънчева константа
1370 W/m2
1 електронволт
1,6.10-19 J
1 фут-фунт
1,4 J
1 калория
4,18 J
1 “диетична” калория (килокалория)
4180 J
1 британска топлинна единица (Б.Т.Е.)
1055 J
1 барел* нефт
5.105 J
1 конска сила за час
2,7.106 J
1 киловатчас
3,6.106 J
1 килотон тротил
1012 J
1 куод (1018 Б.Т.Е.)
1018 J
*Американска единица за вместимост, равняваща се на 119 литра; за нефт - 159 литра. –
Бел прев.

Джаул изиграва важна роля на този етап, като определя внимателно еквивалентността между топлината и механичната
енергия, позволяваща ни днес да заместваме калорията с 4,2 J в
енергетичните пресмятания. (Една калория е количеството
енергия, необходимо за повишаването на температурата на един
грам вода с един градус Целзий.)
Както е показано на Фиг. 2.1, могат да бъдат дадени
много добре известни примери за взаимно превръщане на
енергията от една форма в друга и е може би учудващо, че
възгледът за преобразуване на енергията е бил развит толкова
късно. Някои от формите на енергията обаче са известни
отскоро. Освен това, макар че е добре известно, че при
изгарянето на дърва или при триенето на ръцете една в друга се
отделя топлина, до неотдавна все още не бяха изяснени
обратните процеси, които могат да бъдат илюстрирани съответно чрез възбуждането на атомите от пламъка или чрез
парната машина. Следователно голяма част от фиг. 2.1 не би
могла да бъде нарисувана по това време, въпреки че се е
знаело, че такива различни дадености като топлината,
статичното електричество, барута и движението притежават нещо общо. Понастоящем знаем, че всички тези форми на
енергията са еквивалентни и че количеството на всяка една от
тях може да се измери с една обща единица - джаула. Всички
тези процеси на превръщане днес изглеждат ясни и като
упражнение читателят може да добави към фигурата техни
примери в оставените празни места.
Това разглеждане не включва небесната механика, но е
интересно да се знае, че законът за запазването на енергията,
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Фиг. 2.1. Някои видове превръщания на енергията. Много други нейни форми, като
еластичната, магнитната, ядрената и енергията на вълните, могат да се добавят към
диаграмата и да се потърсят примери за процеси на тяхното взаимно преобразуване.
Например къде е най-добре да се преобразува вятърната енергия в енергия на морските
вълни и какъв трябва да е примерът за обратния процес?

предложен през 1847 г. oт X. Л. Ф. фон Хелмхолц (1821-1894),
е възникнал от разглеждания в тази област. Направеното от
Хелмхолц може да бъде илюстрирано чрез позоваване на
обикновените ни знания за земните спътници. Поради триенето,
дължащо се на земната атмосфера, изкуствените спътници на
Земята не могат да остават вечно в орбита, а постепенно слизат
във все по-плътни слоеве, движейки се по спирала навътре с
нарастваща скорост. Това продължава, докато триенето стане
толкова интензивно, че горната обвивка на спътника се разтопи
или изпари и той се разпадне на части. Такава съдба се
предсказва за станцията Скайлаб (небесна лаборатория), която
поради големите си размери ще представлява пищно зрелище,
когато изгаря. Но ако е вярно, че в процеса на триене енергията
на спътника се предава на земните молекули във формата на
топлина, как да си обясним, че той все пак се ускорява и
придобива кинетична енергия? Не е ли странно, че въздушните
молекули, които бомбардират челната повърхност на спътника,
отскачат назад с допълнителна енергия на движение, придобита
от него, а самият той вместо да се забавя, напредва с увеличена
скорост? Този привиден парадокс се разрешава посредством
основаващия се на Нютоновата механика резултат на Хелмхолц,
съгласно който при липса на триене сумата от кинетичната

енергия на движение и гравитационната потенциална енергия
остава постоянна. Един спътник, който се движи към Земята,
както става през единия полупериод на движението м у по
елипсовидна орбита, ще набира скорост и ще придобива
кинетична енергия, но едновременно ще отдава същото
количество гравитационна потенциална енергия. При наличие
на триене орбитата постепенно ще се свива. Ще се печели
кинетична енергия, по количество равна на топлинната енергия
на триене, но общата енергия ще се запазва, защото загубата на
потенциална енергия ще бъде двойно по-голяма от придобитата
кинетична енергия.
Това интересно отклонение може да послужи като пример
за взаимната връзка между научните области. Напредъкът в
небесната механика, която очевидно няма нищо общо с
технологията на парната машина, незабавно доведе до напредък
в термодинамиката и до преки нейни приложения в областта на
двигателите. Това беше направено през 1851 г. от Уилям Томсън
(1824-1907). Томсън, известен още като лорд Келвин, е бил
приятел както на Джаул, така и на Хелмхолц. Той предлага
гравитационното свиване като източник на слънчевата енергия
и става знаменит във връзка с трансатлантическите кабели, чрез
които през Атлантическия океан се пренасяше електромагнитна
енергия, носеща информация, дълго време преди появата на
радиосъобщенията и естествено преди откриването на радиовълните от Хайнрих Херц (1857-1894) през 1888 г.
След като видяхме част от научните първоизточници на
съвременните схващания за мощността и енергията, нека
разгледаме използването на енергията от човека още от найранни времена, за да проследим еволюцията на този процес и да
погледнем малко напред в бъдещето.
В каменната епоха силата на човешките мускули е
осигурявала енергия, необходима за получаване на храна,
облекло и подслон. Тези дейности са били основни по онова
време, каквито впрочем са и днес. Но е имало и други дейности,
като производството на дървени, костни и каменни оръдия на
труда. Тяхното значение се потвърждава от големите
натрупвания в земята на каменни остатъци, които са били
странични
продукти
на
манифактурното
производство.
Множество оръдия, като чукове, длета, шила и точилни камъни,
позволяват да се намали мускулната енергия, необходима за
извършването на дадена работа. Затова и темата на тази глава как обществото е впрегнало енергията в своя полза - е
илюстрирана тук с примери за производството на такива
оръдия. Разбира се, при тях повече се използва запазването на
енергията, отколкото впрягане на нови източници, но към края

на каменната епоха чрез опитомяването на животните е влязъл в
употреба и външен източник. Това е бил първият от многото
видове първични двигатели, различни от мускулната сила на
човека.
Под първичен двигател разбираме нещо, което прави
механичната енергия достъпна за използване от човека. Като
пример можем да посочим група затворници, извършващи
механична работа при изкопаване на ров за строежа на защитна
крепост около военен лагер, или роби, повдигащи камъни при
строителството на стени. Освен това към първичните двигатели,
които възнамеряваме да обсъдим, можем да прибавим и два
други древни енергийни източника. Първият от тях е храната.
Историята на развитието на хранителната енергия е много
интересна. Тя е започнала от плодовете, ядките, корените и
фиданките на събирача, включила е дивеча на ловеца и после
бавно е преминала към зърнените култури на земеделеца, за да
се върне накрая към животинската храна, след като стадата са
били поставени под контрол. Но използваното от човека средно
количество очевидно не се е променило много в сравнение с
първобитните времена. То вероятно винаги се е намирало в
необходимите за преживяването на човека минимални граници,
както впрочем е и сега в света като цяло. Стойността му е около
10 7 J на ден. Друг древен енергиен източник е горивото,
използвано за отопление и готвене, каквото навремето са били
главно дървата и фекалиите. За разлика от консумацията на
храна консумацията на гориво е нараснала необикновено много
и е достигнала около 10 9 J на глава от населението за един ден в
развитите страни.
Сега ще разгледаме въздействието на новите първични
двигатели върху консумацията на енергия. Съмнително е дали
въвеждането в употреба на рогатия добитък е увеличило
значително използваната енергия. По-вероятно е да е била
вършена същата работа, както преди, а само да е оставало
повече свободно време за други цели. Бихме могли също така да
си припомним, че и робът също е първичен двигател, но тук
отново резултатът е повече свободно време за робовладелеца,
отколкото нарастване на енергийната консумация. Това
значително свободно време между другото е позволило
развитието на философските и хуманитарни понятия, започнали
да оказват продължително и широко влияние върху културата в
началото на нашата ера. Както ще видим, появата на нови
видове енергия е създавала условия за социални изменения на
всеки етап от развитието на културата.
Дълго време, чак до първите векове на нашата ера, главни
първични двигатели в Средиземноморската област са били

воловете, използвани за оран, и конете и техните родственици,
използвани като товарни животни и за пътуване. В други части
на света аналогична роля са играли камилата, ламата, бизонът и
кучето. За период от няколко хиляди години не са били открити
други нови източници и развитието на животинската енергия е
вървяло бавно. Можем да получим представа за тогавашната
ситуация, ако разгледаме ръчните мелници, използвани за
мелене на пшенично брашно (фиг. 2.2). Много от тези красиви
предмети днес могат да бъдат видени сред Помпей и техният
брой представлява известно указание, че изразходването на
енергия за мелене на пшеница е представлявало една от
главните дейности в тогавашния ежедневен живот.

Фиг. 2.2. Тези елегантни каменни мелници, които бяха открити навсякъде из
жилищните квартали на Помпей, са побирали голямо количество зърно, което е
изтичало смляно върху каменната полица. За задвижването им са били необходими
двама души или едно магаре

Ръчната мелница е така конструирана, че да бъде
задвижвана от двама роби, но същото би могло да се върши и от
едно магаре, което обаче изяжда почти толкова, колкото те
самите. Методите за използване на впрегатния добитък са се

развивали дълго време, но консумираната от обществото
енергия не се е увеличавала експлозивно, както е щяло да стане
по-късно. Междувременно е бил натрупан опит в конструирането и приложението на такива технически средства
като колела, лагери, зъбчати колела, лостове, винтове,
хидравлични тръби и резервоари и други машинни части и
оръдия, които ще се окажат незаменими при идването на
сцената на следващия първичен двигател - воденицата.
Трябва да си припомним, че меленето на зърно е
представлявало отнемаща време и енергия дейност, която е
доминирала във всекидневното осигуряване на много от
средствата за съществуване на човека като събирач на храна и
по-късно като земеделец. Музеите на реликви от каменната
епоха са препълнени с плоски мелнични камъни, хаванчета и
чукала, използвани за стриване на семена, жълъди и букови
орехи в храна, която се е консумирала като каша и супа или се е
изпичала на питки. На открито могат да се видят скални лавици,
на които, приготвяйки всекидневния си хляб, са седели
поколения мелачи на зърно. Намиращите се в Помпей мелници
са принадлежали на хлебарски магазини, които са задоволявали
нуждите ог мелене на съседните домакинства. По-късно
меленето е било отделено от печенето и централизирано, така
че станало възможно цели градове и даже провинции да бъдат
задоволявани с брашно.
По времето на Цезар обаче меленето е било индивидуално
домашно занимание и римските легиони са носели със себе си
мелниците за брашно, по една за всяка шепа войници. От това
можем да пресметнем, че всяка мелница е бивала в употреба
средно няколко часа на ден, което показва безспорно, че в
лагера войниците са изразходвали повече време и енергия за
светски занимания като приготвянето на храна, отколкото за
военни дела като наточването на сабите. Но ако приготвянето
на храна днес се смята за тягостно, то е било много по-тягостно
в миналото и това ни помага да разберем ползата от
въвеждането на воденицата.
Хоризонталната воденица е съоръжение, което преобразва
кинетичната енергия на струя вода в енергия на доста бавно
въртене на хоризонтално разположен воденичен камък. Фигура
2.3 показва как горният камък чрез вклинена в него ос се върти
спрямо фиксирания долен камък. Зърното се вкарва отгоре
покрай клина и излиза смляно на обръча. Въпреки че това
устройство изглежда доста просто, на фигурата не са
представени много основни детайли. Например как би се
попречило на брашното да изтече надолу в пространството
между оста и долния камък? Освен това се изисква и прецизно

нагласяване вероятно в носещия блок В, необходимо за
получаване на определено разстояние между камъните. Ако
между тях съществува силно триене, в брашното ще се появи
нежелан пясък, а ако разстоянието е много голямо, ще преминат
несмляни зърна. Опитът също е довел до набраздяване на
лицевата повърхност на камъните и до намаляване на
разстоянието между тях към края.

Фиг. 2.3. При тази ранна форма на воденица горният камък, който е вклинен във
вертикалния стълб, се трие в неподвижния долен камък. В ранната земеделска епоха
меленето на зърно е било тягостно дело, поглъщащо голяма част от времето през деня

Този тип воденица сам по себе си не е довел до революционизиране на меленето, тъй като използването му е било ограничено
в хълмисти области, в които подходящи потоци вода са изтичали от
тесни и наклонени пукнатини в скалите. Изменението, което се е
оказало революционно, е описано от римския инженер Витрувиус в
неговата книга De Architectura. Едно перково колело се върти във
вертикална равнина от речната вода, действаща върху долните перки,

или от вода от езерото на мелницата, насочена към върха на колелото.
Воденичните камъни са разположени както преди и за предаването на
мощност от оста на колелото на воденичната ос е необходима
перпендикулярна зъбна предавка (фиг. 2.4). Така въведените
усложнения в механизма и в поддържането му са значителни, но все
пак са целесъобразни, тъй като тук изходната мощност надвишава в
огромна степен мощността при ръчната мелница със или без
животинска тяга.

Фиг. 2.4. Мелница на Витрувиус с вертикално водно колело, движено от речна вода.
Въртеливото движение се предава на горния мелничен камък чрез правоъгълна зъбна
предавка, състояща се от щифтово колело, движещо цевно келело. Зърното се подава на
горния камък през фуния и изтича между двата камъка

Край Венафро, на 80 km северно от Неапол, бяха открити
останките на римско водно колело с диаметър 1,85 m. Според Р.
Дж. Форбс неговата мощност е била около 3 конски сили, а
камъкът му се е въртял с 46 оборота в минута и е стривал 150
kg зърно на час. Това надвишава повече от 20 пъти мощността

на ръчната мелница. Край Барбегал, близо до Арлес, бе открита
истинска фабрика, датираща от III в. от н. е. От акведукт* са
били захранвани 16 мелници с капацитет 28 t брашно на ден,
което е много повече от необходимото за изхранването на жителите на областта. Така възможността за получаване на енергия, възникнала чрез въвеждането на мелничния камък като
първичен двигател, е позволила да се раздава брашно на цели
провинции, облекчавайки по този начин значителната част от
населението от тежък и отнемащ време труд и водейки до
социални изменения с далечни последици.
Жизненият стандарт на намиращите се на това ниво на
развитие селскостопански общини би изисквал всекидневна
консумация на енергия от около 100 MJ, което вероятно е десет
пъти повече от изискванията на първобитния човек. Така че
даже само десеторно увеличаване на наличната енергия прави
възможно процъфтяването на такава цивилизация, каквато е
Римската империя. Освободени са били трудови ресурси за
извършването на инженерни работи като строителство на
кораби, пътища, мостове, пристанища, акведукти, канализационни системи и здания, което е вървяло ръка за ръка с
развитието на търговията, урбанизацията, здравеопазването,
санитарната профилактика и административната власт.
Нямаме за цел тук да проследяваме по-нататъшното
развитие на воденицата, нейното разпространение в Европа и
другите континенти и влиянието ѝ върху индустрията,
продължило чак до наши дни. Нека само да припомним, че
развитието на електрическите машини в началото на нашия век
доведе до използването на водните колела за получаване на
електрическа енергия. След това развитието на електропроводите с мощност стотици киловати позволи ефективното
доставяне на електрическа енергия в места, отдалечени на
няколкостотин километра от мястото на генерация. Така стана
възможно консумиращите енергия центрове да си позволят да
проектират строителството на големи язовири в областите с
вода.
В конструкцията на водното колело последваха бързи
нововъведения, които се развиха в две различни направления.
Колелото на Пелтън с хоризонтална ос, движено от водна струя,
е пряк потомък на подливното колело и се прилага в случаите,
когато водата пада от повече от неколкостотин метра височина.
Реактивната турбина, която се върти около вертикална ос, се
използва, когато налягането на водата е по-ниско, а обработва* Водопровод (от лат.). — Бел. прев.

ният обем вода е голям. Тя функционира дори при много ниски
налягания, получавани при падане на водата само от няколко
метра. Едновременно с това бяха разработени и необикновени
електрогенератори с мощност, надвишаваща 100 MW. Така днес
получаването на водноелектрическа енергия представлява
твърде важно звено в енергийните програми на много страни.
Общата мощност на източниците възлиза на около 1012W и
почти всички от тях вече се използват.
Преминаваме към разглеждане на вятърната мелница,
следващия първичен двигател, позволил получаването на
полезна за човека енергия. Вятърните мелници са навлезли
интензивно в употреба за изпомпване на вода за напояване и за
мелене на зърно преди края на първото хилядолетие от новата
ера в една плодородна област, разположена на ПерсийскоАфганистанската граница. За използването на енергията на
вятъра са допринасяли равнинният терен и силните преобладаващи ветрове. Вертикални платна, въртящи се около
вертикална ос, са били монтирани върху кула, като мелничните
камъни са били разположени над вятърното колело също както
при водното колело с хоризонтална ос. Горният камък е бил
задвижван спрямо долния, който е бил неподвижен. Почти
сигурно е, че въпреки полученото разпространение, тази
конструкция не е предшественик на западната вятърна мелница,
при която платната се въртят в равнина, леко наклонена спрямо
вертикалната, и движат разположено под прав ъгъл зъбно
колело също както при воденицата на Витрувиус. Вятърните
мелници са били много разпространени през XIII в. в една
област, започваща от Източна Англия, минаваща през Холандия
и стигаща до бреговете на Балтийско море и чак до Русия. Цели
500 години там е била добивана по този начин енергията,
необходима за изпомпване на вода, пресушаване на блата и
мелене на зърно. С течение на времето са започнали да се появяват и други приложения, използващи възможностите на
вятърната мелница за спестяване на труд. Например така
започнали да режат на парчета дървените пънове и камъните,
използвани за строителни цели.
Развитието на вятърните мелници продължава и до днес.
Пoзната гледка в много селски райони е мелницата със
стоманени перки, монтирана на вертикална кула и използвана
за изпомпване на кладенчова вода за хора и животни. Тези
мелници също така са в състояние да движат малки
електрически генератори за зареждане на акумулатори, които
могат да доставят осветление за отделни ферми и да захранват
някои малки електрически прибори. Както изпомпването на
вода, така и генерацията на електричество са съобразени с

особеностите на вятъра, който е непостоянен и затова изисква
запасяване с енергия. При тези приложения елементи за запасна
енергия са водните резервоари и акумулаторите.
Една интересна особеност на вятърната енергия е тази, че
количеството ѝ е пропорционално на V 3 , т. е. на куба на скоростта на вятъра. Причината за това е, че кинетичната енергия
на движещото се вещество е пропорционална на V 2 , а допълнителният фактор V се появява, тьй като енергията се доставя със
скорост V. Знаейки, че плътността на въздуха е около 1 kg/m 3 ,
лесно можем да заключим, че вятърът доставя около V 3 /2 W
мощност на всеки m 2 площ. Това означава, че големите скорости на вятъра са извънредно благоприятни за получаване на
енергия, а, от друга страна, малките скорости са сравнително
неефективни поради кубичната зависимост. Например вятър със
скорост 15 m/s пренася мощност 1700 W/m 2 , което е 27 пъти
повече, отколкото при вятър със скорост 5 m/s. През XIX в. са
били използвани мелници с диаметър 30m, имащи модерно
зъбно предаване и платна с променлива стъпка, чиято изходна
мощност при скорост на вятъра 8 m/s е достигала над 100 kW.
През последните 50 години голямо внимание привлякоха
вятърните електрогенератори. Около 1930 г. във Франция и
СССР бяха построени много мощни правотокови генератори;
през 1941 г. във Върмонт (САЩ) бе построен 185-футов*
променливотоков генератор с мощност 1250 kW, а понастоящем
Националното управление за аеронавтика и космически
изследвания (NASA) разполага с друго променливотоково
устройство, което е в процес на изпробване. Всички тези
машини
използват
двуперкови
въздушни
витла.
При
променливотоковите машини съществуваше проблемът за
произвеждане на ток със стандартна честота и затова те бяха
разчетени да работят с постоянна скорост, а промените на
скоростта на вятъра се компенсираха с променлива стъпка на
витлото. Естествено съществува минимална скорост на вятъра,
под която машината изобщо не може да функционира, а при
скорост, по-висока от определена граница, тя трябва да бъде
спряна. При по-малките машини би било възможно да се допусне променлива скорост на въртене и да се използват електронни средства за преобразуване на честотата до определената
ѝ стойност.
Както е интересно да се оцени общото налично количество петрол или енергия на слънчевата светлина, така е
разумно и да се попита колко е общата мощност на вятъра, с
която разполагаме. Отговорът, разбира се, зависи от географ* 1 фут=0,3018 m.— Бел. прев.

ската достъпност на подходящи места, както и от това, доколко
такива места могат да бъдат използвани, като се вземат предвид
и другите възможности за използване, примерно за жилищни
райони. Грубата оценка показва, че вятърните мелници биха
могли да разполагат вероятно с мощност 1013 W. Също такива
неизвестни влизат и в оценката на частта от общата мощност на
слънчевата светлина, улавяна от Земята (1017 W), която би
могла да бъде използвана. Би трябвало обаче да помним, че
мощността на вятъра и тази на слънчевата светлина много
трудно се поддават на сравнение. Разбира се, такова сравнение
пък изобщо не е възможно с въглищата, чието количество
трябва да се оценява в джаули, а не във ватове, тъй като те не
са възстановим източник на енергия и след време ще бъдат
изчерпани, докато Слънцето и вятърът ще продължават
стабилно да доставят енергия.
Дълго време преди възобновяването на интереса към
вятърната мелница, настъпило в нашия век, класическият ѝ
вариант наброяващ хиляди, отстъпи мястото си на парната
мишина - новия първичен двигател, създаден през XVIII в.
Около 1800 г. вече не е било трудно да се доставя енергия
за приготвяне на храна, но в минното дело и в производството
на желязо са се срещали затруднения, свързани с доставянето
на вода. Задвижвани с вода машини са били използвани за изпомпване, повдигане на товари, раздробяване на руда в
топковите мелници и пълнене на големите ковашки мехове,
доставящи въздух в пещите. Водата обаче не винаги е била на
разположение в близост до рудниците. Трудности, дължащи се
на географски ограничения върху енергийния източник, са
възниквали и при пренасянето на руда от рудниците до
металургичните
предприятия.
При
тези
обстоятелства
въвеждането на парната машина, която би могла да бъде
построена навсякъде, където е нужно, е било от изключителна
важност и е ускорило процеса на индустриална революция процес, който напълно измени начина на живот на Земята и
едва сега завършва.
Отделен е въпросът за вълнуващата техническа история
на развитието на парната машина и за ролята на парната
технология за стимулирането на прогреса във физиката,
особено в термодинамиката. Както знаем, след като е станало
финансово изгодно да се произвеждат серийно парни машини за
изпомпване на вода от рудниците, създадените за тази дейност
компании са могли да въведат своето производство и в много
други клонове на промишлеността, земния и морския
транспорт, а след това и в станциите за производство на
електроенергия. Голяма част от новополучената енергия е

отивала направо в металообработващите цехове, в които са
били произвеждани самите машини и съставните им части.
Меленето на брашно и изпомпването на вода също са
съставлявали значителен дял в черпенето на енергия, а от нея
са се възползвали и дърворезниците, фабриките за стъкло,
мелниците за боя, фабриките за хартия и за керамични изделия.
Отначало не са отивали големи количества парна енергия в
интензивно развиващата се текстилна индустрия, която се
свързва с началото на индустриалната революция посредством
въвеждането на предачните машини през 60-те години на XVIII
в. Всъщност невероятно бързото развитие на механизмите за
изпридане, тъкане и обработка на влакната е допринесло за
развитието на парната машина чрез предоставянето на идеите и
възможностите на една изкусна механика. Но очевидно
икономическата сила на производителите на текстил им е
позволила да намират необходимия капитал за подходящи
воденици, много от които са били дълго време задоволително
използвани.
В началото на XVIII в. топлинният коефициент на
полезното действие на парната машина е бил около 1 %. Това
означава, че само 1 % от съдържащата се във въглищата
химическа енергия се е появявала като механическа енергия,
доставена на изходния вал. Към XIX в. този коефициент вече се
покачил до около 5%, а към XX - до около 20%. Изходната
мощност нараснала от няколко kW до 100 kW към XIX в. и до
1000 kW към XX в.
Независимо че след това парното инженерство загубило
инерция за сметка на нови конкуренти, периодът, започнал с
„Приятеля на рудничаря" на Томас Савъри през XVIII в. и
продължил чак до зората на XX в., е бил наистина динамичен.
Дали тези големи промени могат да бъдат приписани направо
на парната машина, или ако тя не се беше появила в Англия,
щеше да бъде открит неин еквивалентен първичен двигател
другаде в света, узрял за нови открития? И още, как щеше да
настъпи прогресът в търговията, съобщенията, пътуванията,
производството, изкуствата, ботаниката, зоологията, геологията, физиката, химията, медицината, литературата, социалните реформи, изобщо в развитието на цивилизацията, ако не
се беше появил нов източник на енергия? Иначе казано, не бяха
ли големите преобразувания на XVIII и XIX в. предизвикани
директно от въвличането в употреба на нов тип механична
енергия ?
Както знаем, машините претърпяха много нововъведения.
През 60-те години на XIX в. бяха разработени газовите
машини, работещи с въглищен газ и осигуряващи евтина

енергия за малки дейности, за които не бяха нужни парни
машини. Използването на машините с течно гориво беше
изследвано от един от пионерите на газовата машина, Никлаус
Август Ото (1832-1891). Към 1885 г. моторните автомобили на
Готлиб Даймлер (1834-1900) и Карл Бенц (1844-1929)
потеглиха по пътя, достигнал връхната си точка с
изобретяването на модерните двигатели с вътрешно горене,
чиято главна особеност е необикновено малкото тегло,
необходимо за генерирането на дадена мощност. Отличното
съотношение между мощност и тегло послужи за приложението
на двигателя с вътрешно горене в създаването на преносими
устройства, по-специално на автомобила. Самоходните полети
с всички техни последствия върху живота на хората също
станаха възможни благодарение на този двигател. С течение на
времето тази насока на развитие доведе до създаването на газовата турбина и на реактивните двигатели - последните постижения, позволяващи генерирането на необикновено голяма
мощност при малко тегло.
Според нас въвеждането в употреба на петролните продукти няма толкова голямо значение, както появата на един нов
първичен двигател. По принцип различните газови и течни
фракции биха могли да бъдат получени и от въглища, въпреки
че не може да се отрече, че нефтът оказа значително влияние
върху енергетиката благодарение на подходящите си свойства и
ниска цена. Но ако петролната ера бъде съвсем кратка, както е
общоприето да се смята, течните горива, получавани от въглища, може би ще започнат да играят роля. Ние сигурно винаги
ще се нуждаем от течни или газови горива, например при
прибиране на реколтата, но е възможно тази вероятна роля на
въглищата да бъде отнета от спирта, получаван от самата
реколта.
Ядреният реактор без съмнение е нов тип първичен
двигател, а предстои да бъдат разработени и първични
двигатели, използващи слънчевата енергия или ядрения синтез.
Не се знае дали следващият нов първичен двигател ще доведе до нов напредък. Някои смятат, че енергийната революция,
обхванала всички значими първични двигатели, приближава
към своя край и че ключът към следващите революционни
изменения ще бъде революцията в информатиката въз основа на
използването на компютрите. Но дори и да е така, много още
остава да се направи, за да могат да се разрешат проблемите,
породени от липсата на енергия, така че предимствата на
енергийната революция да стигнат до всички страни.
Несъмнено е, че революцията в информатиката ще допринесе за
успеха на това дело.

ГЛАВА III
СВЕТОВНИ ЕНЕРГИЙНИ НУЖДИ
X. Бонди
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Първото нещо, което трябва да запитаме, е защо се
нуждаем от енергия. В края на краищата за нас това не е
първостепенна необходимост, освен що се отнася до храната.
Самата храна, разбира се, представлява значителен източник на
енергия за консумация, както ще изясня по-късно, но тя
очевидно осигурява само скромна част от цялата енергия,
използвана от енергийно развитите страни. Във всички други
случаи енергията представлява за нас по-скоро средство за
постигане на някаква цел, а не самоцел.
Ако искаме да пътуваме, можем да използваме кола, влак,
автобус или самолет. Всички те изискват енергия както за построяването и поддържането им, така и за изминаването на
съответното пътно разстояние. Ние искаме да бъдем превозвани
в условията на разумни удобства, безопасно и бързо и
системата е съобразена с тези изисквания. Затова при
конструирането ѝ трябва да се отчита колко енергия е
необходима на всеки етап.
Ние също така се нуждаем от енергия за отопление,
охлаждане и топла вода. В обикновения живот смятаме
удобствата за много желани, но способността ни да ги
постигаме се е изменила забележимо с течение на времето.
Отново ни интересува крайният резултат, а количеството
енергия, необходимо за реализирането му, е по-скоро въпрос на
конструкция
на
системата,
отколкото
на
вътрешна
необходимост. Изключение прави само случаят с топлата вода,
която действително е много необходима.
Без да се изброяват изчерпателно начините за използване
на енергията от нас, бе казано достатъчно, за да е ясно, че почти във всички случаи ние се нуждаем от нея само като от средство. Количеството ѝ, необходимо за определена цел, се определя до голяма степен от избраната система. Какво тогава определя конструирането на нашите системи? Очевидният отговор
е: цената. Цената е много важна мярка за това, което трябва да
вложим, но тя не е единственото, което занимава мисълта ни,

когато купуваме къща, кола или нов костюм. Безспорно е, че
мислим много за нея, но обикновено изборът ни няма да падне
върху най-евтиното, което е на разположение, защото се
грижим и за други неща, като външен вид, удобство и т. н.
Когато гледаме ценообразуването на нещо, което купуваме, или на
услуга, която искаме да ни бъде извършена, виждаме, че се включват
редица компоненти, като обикновено главната е цената на вложения
човешки труд. Но енергията, суровините и необходимите площи също
се включват в цената, всяка със свой принос. Ние използваме цената
като обща мярка за нашите нужди от ресурси, между които енергията е
само един.
Защо тогава сме особено загрижени за енергията? По две
причини. Първата е, че енергията няма заместител. За разлика
от нея повечето от суровините, които използваме, могат да бъдат заменяни и ако тази, която е най-подходяща, липсва, можем
да изберем друга, незначително по-лоша. Енергията от своя
страна е абсолютно незаменима. Освен това много от
енергийните източници, които използваме, са по природа с
ограничени запаси. В продължение на дълги години темпът на
консумацията на енергия забележимо нарастваше и поради това
трябва да сме обезпокоени дали не поставяме на карта
бъдещето си. Трябва да сме обезпокоени, че поне при някои от
енергийните източници оставащите количества ще бъдат
толкова малки, че цените на използваната от нас енергия
забележимо ще се покачат поради налозите за дефицитност.
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Тъй като енергията в повечето случаи не е краен продукт,
един от най-простите и задоволителни начини за икономисването ѝ е по-доброто ѝ използване. Това означава да
достигнем до същия краен резултат, към който действително се
стремим, използвайки по-малко енергия. Тези т. нар. мерки за
пестене на енергия обаче не могат да се разглеждат като
неизменно желани, тъй като засягат и много други видове
ресурси. Ако спестяването на енергия се постигне чрез
прекомерно изразходване на други ресурси, то може да струва
твърде скъпо.
Спестяването на енергия никога не може да бъде самоцел.
Всичко, което можем да кажем, е, че при очакваното нарастване
на относителната цена на енергията някои мерки, които може
би не изглеждат икономични понастоящем, вероятно ще станат
такива в бъдеще. Затова би било разумно да ги вземем още
отсега, тъй като, все едно, ще бъдем принудени да ги приложим
по-късно.
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Консумацията на храна обезателно е свързана със
значително използване на енергия. Всеки от нас непрестанно
изгаря своята храна като гориво за двигател, какъвто всъщност
представлява. Когато не сме физически активни, нашето
топлоотдаване има мощност около 120 W (подобна на мощността на
силна електрическа крушка). Когато сме активни, тази мощност може
да се покачи до 1,5 kW и повече. Следователно просто за да съществуваме като човешки същества, са ни нужни изцяло около 150 W входна
мощност или малко повече.
В действителност енергията, съдържаща се в храната ни,
е значително повече. Основната енергия в растителната храна е
слънчевата и, изглежда, като че ли тя е даром. Но всъщност, за
да отгледаме тази храна, са нужни напоителни съоръжения,
обогатителни торове, трактори, комбайни и други подобни
машини - всички консумиращи много енергия. Преди да се
появи в чинията ни, храната се жъне, обработва, транспортира
и разпределя. После ние я пренасяме вкъщи с колите си,
поставяме я в хладилника или в дълбокия замразител, готвим я,
като през цялото време изразходваме енергия. Така пълната
изразходвана енергия може да бъде 50 пъти по-висока от тази,
която в действителност изгаря в телата ни.
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Има огромна разлика между използването на енергията в
развитите и развиващите се страни. На единия полюс нека да
разгледаме т. нар. фермери на препитанието, които винаги са
представлявали значителна част от населението на развиващите
се страни. Използвайки за добив на енергия своите реколти, животинските отпадъци и дървата, тези фермери са до голяма степен икономически самостоятелни. Общото количество енергия
трудно може да се оцени, но вероятно е около 300 W на глава.
Следователно енергийната консумация на такъв фермер е от
различен вид и е много по-малка от средната консумация на човека от развития свят (от 4 до 6 kW на глава).
Консумацията на гражданина на една развита страна е във
всяко едно отношение много по-голяма от тази на средния
гражданин на една развиваща се страна. Това е причината и за
самия процес на развитие. Естествена и разбираема цел на победните страни по света е да станат по-богати.
За развиващите се страни процесът на забогатяване се
оказва дълъг и труден. Някои от тях успяха да постигнат много,
а в редица други прогресът се оказа бавен и противоречив.

Всички ние се нуждаем от ускоряването на този прогрес,
защото напреженията в един свят, прекомерно силно разслоен
на бедни и богати, почти сигурно ще станат нетърпими. Ясно е
обаче, че развитието на тези страни ще бъде съпроводено с
остро и драматично нарастване на техните енергийни нужди.
Следователно, за да предскажем бъдещата консумация на
енергия в света, ще ни е нужно преди всичко да предскажем
колко бързо или бавно ще нарастват консумативните стандарти
в развиващия се свят. Можем да сме обнадеждени, но не и сигурни
в това, което ще се случи там. Затова енергийното бъдеще на света
съдържа в себе си много голяма несигурност.
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Ако оставим настрана храната, за какво още ни е нужна
енергия? Първо, за наше лично удобство - ние се нуждаем от
облекло, мебелировка, отопление и охлаждане. Производството
на текстилни изделия, обувки, столове, легла и др. поглъща
скромни количества енергия (въпреки че синтетичните влакна и
пластмасите изискват немалко количество нефт като суровина),
но отоплението и охлаждането на нашите жилища, учрежденията, фабриките, училищата, магазините, болниците и др. са свързани с твърде значителен разход. Точно колко е той, зависи от
много фактори. В национален мащаб жизнена роля играят климатичните условия. Отоплението е много по-важно в Аляска,
отколкото в Куинзлънд*, а климатични инсталации се
използват много повече в Луизиана**, отколкото в Исландия. И
все пак това е само един от многото фактори. Не по-маловажно
е изграждането и използването на зданията. В един голям и
препълнен с хора универсален магазин, далече от външните
стени, топлината, излъчвана от хората (по 120 W от всеки) и от
необходимото осветление, изисква непрекъснато и много
интензивно охлаждане дори и при най-сурови климатични
условия. От друга страна, дори навън да е само леко хладно,
едно училищно здание може да се нуждае от много топлина, за
да бъде доведено до удобни за работа условия в понеделник
сутринта, след като през неделния ден е било неизползвано и
неотоплявано.
Изискванията за отоплението на една къща, обитавана от
възрастна двойка пенсионери, които рядко се осмеляват да излязат навън, са съвсем различни от тези при апартамент, зает
от млади хора, които са навън по работа или по социални
* Щат в Австралия. — Бел. прев.
** Щат в САЩ. — Бел. прев.

причини през по-голямата част на деня. Дали къщата е
изолирана добре или не? Изисква ли се поради големия брой
хора и готвенето с подправки основна вентилация, чрез която
през цялото време да се доставя свеж въздух, или пък едно
проветряване на всеки час е напълно достатъчно? Дали къщата
е каменна и задържа топлината (и студа) дни наред, или
представлява дървена конструкция, която бързо изстива или се
затопля? Използва ли се интензивно топла вода, например ако в
къщата има три деца под три години или не, ако, да кажем,
обитателите предпочитат да вземат душ, вместо да се къпят във
вана, и носят прането си в пералня?
Затоплянето на водата и на жилищното пространство си
приличат по това, че и в двата случая се изисква ниска
температура (примерно под 70° С). Това е в сила независимо
дали топлината се разпределя чрез водни и парни радиатори,
чрез горещ въздух, получаван локално във всяка стая, чрез
изгаряне на газ, нефт, въглища или чрез електричество.
Общото количество енергия, необходимо в тази форма за
жилищата, учрежденията, училищата и т.н., може да бъде много
голямо. Във Великобритания то е над една трета от цялата
използвана енергия, а в Скандинавските страни и Канада даже е
по-голямо.
Друга
област
на
приложение
на
енергията
е
термообработката в промишлеността. Производството на
цимент, стомана и алуминий, формуването им чрез коване,
запояването им и т.н., производството на пластмаси и стъкло,
всички изискват висока температура. Точната температура,
която е необходима, зависи от естеството на процеса, но винаги
е стотици градуси Целзий. По-проста форма на термообработка
имаме при готвенето чрез печене, варене и пържене.
Най-характерно обаче, изглежда, е използването на
енергията под формата на организирана енергия за захранване
на двигателите, нашите механични роби. Такива са камионите,
леките коли, самолетите, влаковете, моторните катери,
параходите и танкерите и всички те използват някаква форма на
първична енергия за задвижването на нещо. В много от тези
приложения енергията се получава от дизелово гориво, нефт
или самолетно гориво, а в други - от електричество, самото то
произвеждано в електроцентрали. Електричеството върши
отлична работа при задвижване на двигатели с всякакви
размери, прахосмукачки, хладилници и други електрически
машини.
Главният момент, който тук трябва да се подчертае, е, че
двигателната енергия винаги се получава или от подходящо

гориво в мястото на приложение (кола, самолет), или от
вторичен носител на първична енергия, какъвто обикновено
представлява електричество, самото то получено от първична
енергия в електроцентрала. Подходящи горива като дизеловото
се произвеждат в рафинерии от по-примитивната субстанция на
суровия нефт. В по-ранните времена локомотивите работеха с
въглища, но дори и в този случай беше необходимо известно
сортиране на горивото по размер и вид, преди то да стане
подходящо за използване в парната машина. От друга страна,
във водноелектроцентралите течащата вода директно се
използва за получаване на електричество.
Същественото, което трябва да си припомним, е, че
нужната за човека енергия се подразделя на нискотемпературна
топлина, високотемпературна топлина и двигателна енергия.
Това разграничение е важно, тъй като преобразуването на
топлината в двигателна енергия е по същество и по
необходимост неефективно. Енергията на горивата (въглища,
нефт, дърва, естествен газ, уран) неизбежно се проявява като
топлина. Съгласно един фундаментален закон на физиката - втория
закон на термодинамиката - преобразуването на топлината в
организирана енергия (електричество или енергия, получена от
машина) задължително е неефективно, тъй като голяма част от
доставената при висока температура енергия се освобождава като
нискотемпературна топлина. И действително най-високият коефициент на полезно действие, който би могъл да се получи, е равен на
отношението на температурната разлика към стойността на високата
температура в К. На практика високата температура е ограничена от
способността на формуваните и използвани от нас материали да
запазват исканата механическа устойчивост, когато са горещи.
Ниската температура пък е ограничена от способността на околната
среда, като вода за охлаждане и др., да поглъща топлината. Затова не
бива да ни изненадва фактът, че най-добрите топлоелектроцентрали
имат коефициент на полезно действие под 40 % (при по-старите често
по-близо до 30 %), а при леките коли с тяхното претоварено шаси той
рядко надхвърля 20 %.
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Вече казахме, че необходимата за човека енергия може да
се раздели на нискотемпературна топлина, високотемпературна
топлина и двигателна енергия. Със същата валидност тя може
да се раздели и на енергия за домашно ползване (било за
отопление, климатизиране, пране или осветление), за транспорт
и за промишлени цели. Освен това самата енергетика използва
големи количества енергия било в електроцентралите, където

около 63% от енергията на въглищата отива за затопляне на
охлаждащата вода или в нефтените рафинерии, използващи
значителна част от енергията на суровия нефт за своето
функциониране.
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Ако искаме да съсредоточим вниманието си върху
изчерпването на ресурсите, трябва да се спрем на първичната
енергия. Ако ни интересува целта на използването на
енергията, е необходимо да разгледаме нейната форма. Ако пък
се занимаваме с ефективността на това използване, трябва да
изследваме алтернативите за задоволяване на човешките нужди
и желания. И накрая, ако искаме да проследим вероятното
развитие на нещата, трябва да видим как си представяме
бъдещите стремежи на развитите и развиващите се страни и да
оценим колко бързо и колко добре те ще ги постигнат.
Някои статистики могат да дадат представа за тези неща,
но тяхната стойност, разбира се, винаги зависи от трудностите
при събирането на данни. Не е много трудно да се открие колко
суров нефт се пренася между различните части на света, но е много
по-трудно да се узнае какво количество дърва се използват в Горна
Бирма. Няколко цифри все пак са показателни. Развитият свят (по
същество ОИСР* плюс СИВ) съставлява 23 % от населението на света,
а използва 67% от цялата консумирана енергия. По-точно
индустриално развитите страни са използвали през 1976 г. около 4000
единици енергия (изразени в милиони тонове нефтен еквивалент), а
останалата част от света - около 2200 такива единици. В САЩ
годишно се изразходват 8 тона нефтен еквивалент на глава от
населението, във Великобритания - 4, в Австралия - 5, в Япония - 3,5, а
в Индия - 0,2 тона.
Ако подразделим нещата иначе, във Великобритания за
транспорт се използват 19 % от първичната енергия, за домакински нужди 40%, а останалото е за търговски и промишлени
нужди. В САЩ, както и в Австралия транспортните разходи са
доста по-големи, съответно 23 и 21%. В Австралия домакинската енергия е в малко по-малки количества, защото необходимостта от отопление е по-малка.
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Няма засягащ енергията въпрос, който да е прост или да
има очевиден отговор. От енергетична гледна точка изглежда
* Организация за икономическо сътрудничество и развитие. — Б е л . n p e в .

абсурдно да се използва за отопление електричество, тъй като
средният коефициент на полезно действие на топлоелектроцентралите е само около 34%, докато при изгарянето на
гориво в един малък бойлер той е над 70%. Обаче
електрическите уреди са удобни за поставяне, поради което при
тях се избягва отоплението на излишни пространства, докато
при другите методи за отопление подобни загуби са неизбежни.
Преди да се използва в малкия бойлер, нефтът трябва да се
рафинира, а и за доставянето му в мястото на приложение е
нужна енергия. В същото време загубите от пренасяне на
електрическата енергия са много ниски.
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Очевидно е, че ако развиващите се страни напредваха
икономически по такъв начин, че да използват толкова енергия
на глава от населението, колкото се пада днес в повечето от
развитите страни, консумацията на енергия в целия свят би надхвърлила сегашната два пъти. А развитите страни също имат
стремежи да увеличават своето богатство. Не е очевидно дали
едно подобряване на благосъстоянието на развиващите се или
развитите страни предполага пропорционално нарастване на
енергийната консумация, но през последните 25 години те вървяха
ръка за ръка. Сигурно би ни помогнало по-доброто използване на
енергията (по-добре изолирани къщи, по-ефективни леки коли, посмислени конструкции) но едва ли ще можем да си представим един
приемлив бъдещ свят, в който консумацията на енергия да не е
нараснала значително спрямо сегашната.

ГЛАВА IV
СВЕТОВНИ ЕНЕРГИЙНИ ДОСТАВКИ
X. Бонди

1
Как посреща светът своите енергийни нужди днес, как е правил
това в миналото и как ще се справи в бъдеще? Въпросът е не само в
получаването на суровата енергия, а и в доставянето ѝ на нужното
място, когато трябва и в каквато форма е необходимо.
Главният източник на топлина в периода преди индустриалната
революция са били дървата, а храната е била нужна на хората и
животните отчасти като основа на двигателна енергия под формата на
човешко или животинско мускулно усилие. Енергията, съдържаща се в
храната и дървата, се доставя главно от слънчевите лъчи. Слънцето
действително е източник на огромно количество енергия, падаща
върху Земята. При максимално осветяване (т. е. когато Слънцето е над
главите ни) това количество за горните слоеве на атмосферата е почти
1,35 kW/m2. Ако го усредним по всички географски ширини и всички
часове на денонощието, ще получим една четвърт от тази стойност. Да
се превърне този енергиен поток в нещо полезно за нас обаче не е
толкова лесно. Около три четвърти от цялото количество енергия пада
върху океаните, където можем да го използваме пряко само чрез
риболова. Рибата и раците получават енергия от микроорганизмите на
планктона, които поглъщат слънчевата светлина. Далеч по-важно за
нас е получаващото се в резултат на слънчевото нагряване изпарение,
което води до така необходимите за цялата растителност дъждове.
Обаче по-голямата част от падащата върху сушата слънчева енергия
попада върху области, които са неплодородни поради тежки
климатични условия, липса на вода или на основни хранителни
съставки. Голяма част от тази енергия се отразява обратно в
космическото пространство от атмосферата, а друга накрая се поглъща
от въздуха, причинявайки ветровете. Ние можем пряко да използваме
ветровете само до незначителна степен, но те са жизнено важни за нас
главно защото пренасят изпарената от океаните вода над сушата и по
този начин я правят плодородна.
Съдържащата се във всички храни енергия се получава от слън-

чевата светлина или направо, както е в случая с растителните
вещества, или косвено, както е при месото, яйцата и млечните
произведения.
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Дървата са лесноизползваем източник на нискотемпературна
топлина, а освен това горите се самовъзстановяват, ако ги използваме с
умерени темпове. Но въпреки че са добър първичен източник на
енергия, дървата не позволяват получаването на високите
температури, изисквани при производството и обработката на
желязото. За тази цел е бил нужен вторичен носител на поконцентрирана енергия, какъвто са дървените въглища. Векове наред
те са били основен горивен материал при разтопяването и обработката
на металите. Едва през последните няколко века някои части на света
се индустриализираха, използвайки каменните въглища, които са
много по-добър материал от дървените. Въглищата, разбира се,
представляват изкопаеми дърва и затова тяхната енергия също е
запасена слънчева енергия. Индустриализацията позволи най-напред
да се създадат по-високи плътности на населеност, а след това създаде
условия за хората да живеят и се плодят повече, отколкото да умират
рано. Днес по-голямата част от гъсто населените и по-богати части на
света е разположена в областите на тези дълго експлоатирани каменовъглени залежи.
За разлика от дървата, които до известна степен могат да се
самовъзстановяват, това подчертано не е така в случая с въглищата.
Всеки изкопан тон въглища означава намаляването на количеството им
в земята с един тон. Въпреки това те са нашия най-изобилен и лесно
използваем енергиен запас. Непрекъснато се откриват нови залежи с
въглища и се разработват нови методи за тяхното добиване, които
постепенно ще ни позволят да ги получаваме от по-дълбоки и
труднодостижими пластове, евентуално и под водата на моретата и
океаните. При сегашните темпове годишният добив на въглища е
около 2700 милиона тона (600 милиона тона в САЩ, 900 в СССР и
Източна Европа, 300 в Западна Европа, от които 100 във
Великобритания, 88 в Австралия и 20 в Япония).
Известно е, че при тези темпове на добиване в земята ще има
достатъчно въглища за още около 250 години. Ако се осмелим да
предскажем какво количество вероятно ще бъде открито и каква част
от него ще бъде технически и икономически използваема, тази цифра
може би ще нарасне три или даже пет пъти. Картината обаче не би
изглеждала така розова, ако отчетем нарастването на темпа на
добиване. В периода между 1950 и 1973 г. това нарастване бе слабо
(1,5-2% годишно) и почти липсваше в САЩ и Западна Европа. В
следващите 25 години обаче то се очаква да стане значително. Ако
това нарастване продължи безпрепятствено да бъде приблизително 4%

на година, дори според най-оптимистичните прогнози запасите ще
бъдат напълно изчерпани след не повече от 100 години. Но въпреки че
през следващото десетилетие се очаква удвояване и даже утрояване на
темповете на добиване, можем да се съмняваме, че ще се отиде подалеч. Известните понастоящем запаси могат по този начин да бъдат
изчерпани в рамките на около 150 години, но отчитайки включването
на нови попълнения, не би трябвало да се тревожим за дълго време
напред.
За разлика от лесното добиване на въглищата от пластове,
близко разположени до земната повърхност, получаването им от
дълбоки мини, както е във Великобритания, Източните САЩ и
Япония, струва скъпо. Въпреки че въглищата се транспортират
сравнително лесно, изгарянето им в малки количества (примерно за
домакински цели) лесно може да доведе до значителни замърсявания
като известните лондонски мъгли в периода между 1830 и 1960 г.
Модерните методи на горене на въглищата в големи количества
намалиха значително степента на замърсяване, а някои нови методи за
извличането им, като втечняването на слоевете, вероятно ще доведат
до много ниско съдържание на замърсителите, които се освобождават
в атмосферата.
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Въглищата бяха изместени от нефта, което е характерен белег
на индустриализацията през 50-те години. Подобно на тях суровият
нефт представлява смес от въглеводороди, но тъй като е малко побогат на водород, той е течен и това го прави значително по-удобен за
експлоатация. Нашата технология просто не е така добре развита за
работа с твърди тела, както с течности, независимо дали става дума за
транспорт, химическа обработка в рафинерия или управляемо горене в
пещ или двигател с вътрешно горене. Освен това в много нефтени
залежи, особено тези в Средния изток, които са извънредно обширни,
докарването на нефта до повърхността на земята и пренасянето му с
тръбопровод до танкерно пристанище е много евтино. Но поради
тежките такси, наложени от страните износителки, цената на суровия
нефт сега е толкова висока, че става изгодно да се експлоатират
залежи, при които цялата операция е далеч по-скъпа (Северно море,
Северният склон на Аляска и др.).
Когато през 50-те години данъците не бяха така високи, нефтът
беше евтин и ставаше с всяка измината година все по-евтин, а
произвежданите количества скокообразно нарастваха. По това време
никой не се безпокоеше за енергията и всеки, само да поиска, можеше
да получи достатъчно от нея, при това на твърде ниска цена. Ниската
цена на нефта изпрати на втора позиция въглищата, които преди бяха
основата на индустриалната цивилизация. Едва към 1979 г. хората
започнаха да разбират, че световните запаси от нефт са ограничени и

че всяка година от тях се изразходва повече, отколкото се открива в
нови залежи. Затова и действията на страните - износителки на нефт
през 1973 - 1974 г., довели до остро покачване на цените, почиваха на
засилващото се разбиране, че нефтените запаси са ограничени.
Нефтът няма да се свърши за една нощ, но, изглежда,
действително съществуват обезпокояващи граници на неговото
количество. Пресмятанията на периода от време, през който той ще
бъде изчерпан, са неточни поради най-различни причини.
1. Колко нови нефтени залежи ще бъдат открити? Безспорно понататъшните търсения ще доведат до откриването на нови
нефтени находища, но оставащите за изследване области са все
по-неудобни (джунгла, тундра, по-дълбоки участъци в океаните
и т. н.).
2. Възможността за получаването на нефт от неудобни места
нараства с развитието на технологията. Дълбоките водни
басейни и негостоприемните области стават по-малко
отблъскващи, но все пак не е ясно до какви граници ще се
развие технологията и какви могат да се окажат цените на така
получавания нефт.
3. Съвременните методи позволяват на повърхността на един
резервоар да се извлича само около 35 % от съдържащия се в
него нефт. Би било извънредно ценно този процент да бъде
увеличен, но въпросът се оказва труден за разрешаване въпреки
големите ресурси, които се влагат в това дело.
4. Как ще се променя консумацията на нефт? Тя все още нараства,
а икономическият прогрес на развиващите се страни ще води до
засилване на този процес. Ако цената на нефта продължи да
нараства, това ще се отрази много тежко върху тези страни и
все пак само по-нататъшното нарастване на цените ще направи
смислено извличането на нефта от действително трудни места.
При съперничеството на въглищата използването на нефта
може би постепенно ще се ограничи в сферата на транспорта,
където възможностите му наистина са неповторими, както и
като суровина за нефтохимическата промишленост. Все пак е
учудващо, че специалното гориво за транспорта е било така
дълго време и най-евтиното за използване в електроцентралите, фабриките и жилищата.
Цифрите могат да изяснят само някои аспекти на тази плетеница
от въпроси. При сега известните запаси и при сегашните темпове на
консумация би имало достатъчно нефт за 30 години напред. Ако обаче
темповете на консумация нарастват ежегодно с 4%, запасите биха
стигнали само за около 40 години, дори и да бяха пет пъти по-големи.

Но дори настоящите постоянни темпове на използване, да не говорим
за непрекъснато нарастване, са невероятни в една ситуация на
недостиг.
Вероятната прогноза е, че консумацията на нефт ще достигне
връхната си точка към края на века, след което ще навлезе в период на
дълъг спад, който ще продължи нови 40 години. На пръв поглед това
звучи успокояващо, но ако си припомним какво донесе на световната
икономика незначителното ограничаване на консумацията по време на
нефтената криза през 1973-1974 г. ще разберем, че едно такова
непрекъснато намаляване на консумацията може да има ужасни
икономически последици, ако не бъде съпроводено с други
балансиращи мерки.
Общо се предполага, че суровият нефт е произлязъл преди
много дълго време от морските организми и тъй като те са доставяли
своята енергия от Слънцето, той, както и въглищата, представлява
„изкопаема" слънчева енергия.
Запасите от природен газ, които сега са в процес на експлоатация, приличат на нефтените по редица показатели. Те осигуряват
един по-чист и по-малко замърсяващ източник на енергия, който обаче
се транспортира далеч по-трудно (енергията на единица обем е в помалко количество). Някои големи залежи природен газ се оказват
близо до нефтените залежи, но други се срещат и самостоятелно.
Газовите запаси имат приблизително същото очаквано време за
изчерпване, както и нефтените. Днес обаче някои учени подозират, че
освен този газ, който откриваме на умерени дълбочини и за който
също се смята, че е от органичен произход, съществуват и огромни
находища на по-голяма дълбочина (но все пак използваеми), чийто
произход води началото си от произхода на самата Земя. Такива
неорганично образувани газове, чиято енергия не може да бъде
свързана със Слънцето, биха могли да осигурят значителни
допълнителни ресурси.
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Слънцето обаче е пряк или непряк първоизточник на различни
„възстановими" форми на енергията, като слънчевата, водната,
вятърната и вълновата. Дълга е историята на експлоатирането на
енергията на вятъра до заместването ѝ с енергията на въглищата, която
се оказала по-удобна и далеч по-евтина. Водната енергия пък се
използвала обикновено в стари воденици и стана отново конкурент
едва преди 50-60 години, когато беше възможно да се строят големи
язовири и по този начин да се преодоляват капризите на
водоизточниците.
Освен това всички тези възстановими източници на енергия
страдат от непостоянство (било поради изчезването на слънчевата
светлина през нощта или пък поради хаотичната природа на вятъра и

на вълните) и най-вече от ниска плътност. Сега съществуващите
технологии впрягат в един литър обем от бензинов или дизелов
двигател много kW мощност, позволяват скорости на пренасяне на
енергията през повърхността на нагревателите в електроцентралите от
десетки kW/m2 и т. н. Ще са нужни много усилия, докато започнем да
разполагаме с технологии, които да са в състояние да впрегнат тези поразсеяни и непостоянни възстановими ресурси на разумна цена и поудобно.
Друга възстановима форма е енергията на приливите. Тя се
черпи не от Слънцето, а от кинетичната енергия на въртенето на
Земята. Въпреки че приливи настъпват във всички океани, местата, в
които те са достатъчно високи, за да бъдат използвани, са малко.
Сегашната турбинна технология е отлична при използване на вода,
падаща от стотици метра височина (както в Снежните планини в
Австралия или в Алпите), все още върши сносна работа при падове от
5 до около 10 метра, но е доста безнадеждна при по-малки разлики във
височината. Това ни прави неспособни да използваме енергията на
големите, но бавно течащи реки като Меконг и ограничава изгледите
за приливна генерация до използването на относително малък брой
места, чиято локална топография спомага за значително увеличаване
на приливната енергия.
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Използването на ядрената енергия е свързано както с предимства, така и с недостатъци. Присъщата ѝ радиоактивност изисква
солидна защита и по този начин ограничава приложението ѝ само до
атомните електроцентрали, докато при колите и самолетите то е
неподходящо. Но за разлика от горенето на въглища, нефт или газ, при
което се образуват поне СО2 и почти неизбежно малки количества
азотни и серни окиси, тук такова неизбежно замърсяване няма.
Разбира се, всичко, което напуска атомните електроцентрали в
газообразна, течна или твърда форма, изисква специално внимание
поради радиоактивния му характер. Капиталните разходи за атомните
електроцентрали са малко по-високи от тези за електроцентралите,
използващи изкопаеми горива, но, от друга страна, при тях горивото е
много по-евтино. По този начин получаването на ядрена енергия е
сравнително евтино и много чисто. Източниците за нея в една или
друга форма са почти неизчерпаеми, но ако бъдат изразходвани с
много интензивни темпове, ще възникнат неудобства, свързани с
въпроса за обезвреждането на отпадъците. За нещастие в много страни
съществува яростна съпротива срещу използването на ядрената
енергия, въпреки че има всички основания да се смята, че като форма
на енергията тя е сравнително безопасна и чиста. Тази съпротива води
до сериозно забавяне на темповете на развитие и разпространение на
средствата за получаване на ядрена енергия.
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След всичко това виждаме, че всяка форма на доставяне на
енергия има своите естествени ограничения и води до неблагоприятни
въздействия върху околната среда. Все едно е дали те ще са
предизвикани от кацнали на всеки хълм вятърни генератори, рудници
за въглища, обезобразяващи пейзажа, язовири, променящи ландшафта
(особено ако нивата на водите в езерата им са ниски), замърсяващи
въздуха петролни пушеци и серни окиси или пък течове от атомните
електростанции, повишаващи нивото на радиоактивност. Затова
първостепенна цел на икономическата политика трябва да бъде
ограничаването на прекомерния растеж на енергийните нужди. Би
било неправилно обаче, ако това ограничаване се отрази тежко върху
икономическото развитие на развиващите се страни.
Както и да чертаем диаграмите, ясно е, че няма защо много да се
безпокоим за следващите десетина години, но за 30 - 40 години
занапред трябва да сме сериозно загрижени. Довеждането на новите
технологии до етапа на зрелост, строителството на нови заводи и
промяната на навиците при консумацията на енергия са мъчително
бавни процеси, изискващи не години, а десетки години. Следователно
никак не е рано да формираме решително, но и с необходимата за едно
такова несигурно бъдеще гъвкавост нашата икономическа политика.

Фиг. 4.1. Световните нужди от горива за света (освен социалистическите страни, СОСС)
за периода 1960÷2020 г. при висок темп на икономически растеж; 1 mbdoe = милион
варела нефтен еквивалент на ден; 1 EJ = l Exajoule = 1018 J. - Бел. прев.

Най-добрият начин, по който мога да резюмирам всичко това, е
да кажа, че ако направим всичко необходимо (пестене, увеличаване на

добива на въглища, развитие на ядрената енергетика, усилване на
търсенето на нефт, разработка на възстановими източници) и ако в
добавка имаме малко късмет, трябва да успеем да се справим.
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Фиг. 4.2. Световен енергиен баланс за периода 1960-2020 г. при висок темп на
икономически растеж (за СОСС)
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Фиг.4.3. Световна консумация на енергия (тонове нефтен еквивалент на глава
населението)
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Фиг. 4.4. Световни запаси от водноелектрическа енергия
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Фиг. 4.5. Разпределение на консумацията на енергията и населението в света

ГЛАВА V
ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА СЪЩЕСТВАНЕТО НА ЗЕМЕН ГАЗ,
ПОЛУЧЕНИ ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ
Т. Го л д

Всички знаем, че от време на време стават силни земетресения,
които разрушават градове и убиват десетки хиляди хора, но
обикновено нямаме представа за всичко, което се случва по време на
едно такова събитие. По-голямата част от щетите, разбира се, се причинява от силното разтърсване на земята и срутването на зданията. Но
и други явления могат да бъдат също така впечатляващи. Ето едно
описание на кореспондент, присъствал на огромното земетресение,
станало през декември 1811 г. по средното течение на Мисисипи земетресението в Ню Мадрид.
„Ужасни и непрестанни експлозии, наподобяващи артилерийски обстрел, се
чуваха от отсрещния бряг по време на първите четири труса… Там, където
преминаваха вените на земетресението, имаше вулканично изхвърляне на
горяща маса на голяма височина, отдолу се чуваше непрекъснат грохот, речното
корито беше извънредно раздвижено, а водата придоби вид на мътна, вряща
течност. Близо до нашата лодка, пробивайки си път през водата, изникна стълб
сгъстен въздух и със силен трясък изхвърли от коритото на реката кал, пръчки и
др. най-малко на 30 фута над повърхността.“

Такива съобщения съвсем не са рядкост и повечето от гигантските земетресения са описани по подобен начин. Яростни звуци,
наподобяващи съскането на парен котел, оглушителни експлозии,
изригване на кал и пясък, силни серни изпарения, бълбукане на водата
в океана и реките, пламъци, изстрелвани от пукнатините в земята и
горящи яростно и неравномерно на много метри височина,
задушаващи пушеци, силна топлина — всичко това се повтаря в
съобщения за различни земетресения, станали по всички краища на
света както в миналото, така и в наши дни.
Можем ли да вярваме на тези разкази? Разбира се, да се изследват гигантските земетресения, е трудно. За времевите представи
на човека те се случват рядко (макар че съвсем не са редки за
времевите мащаби на геологията) и затова не може да бъде проведено
никакво систематично изследване. Никой не може да организира
нещата така, че да бъде точно на даденото място, с множеството
инструменти, готов да наблюдава и измерва. Затова, ако не се доверим
на описанията на очевидци, не бихме имали никаква информация за

всичко това.
Вярно е, че хората измислят какви ли не неща, особено ако са
преживели нещо, което ги е изплашило, или пък биха искали да
направят сензация. За някои това е шансът в живота им - да станат
известни, да се прочуят. Няма съмнение, че съществува изкушението
да се преувеличават и поукрасяват нещата. Най-вероятно е да се
публикува съобщението на онзи, който се появи с най-драматичното
описание. Затова описанията на очевидците не трябва да се приемат
съвсем безрезервно. Но, от друга страна, като единствен източник на
информация те не трябва да бъдат отхвърляни. Забележително е, че
историите, които идват от различните части на света и от различно
време, са твърде подобни една на друга. Шумове, експлозии, пламъци,
повдигане на почвата, миризма на сяра - всичко това едва ли би могло
независимо да бъде измисляно един път в Китай, друг път в Индия,
Европа, Америка или другаде. Преглеждал съм подробните съобщения
за повече от 100 големи земетресения, станали през последните 300
години. Сходството им е толкова силно, че главните им особености
трябва да се приемат много сериозно.
Тези явления, изглежда, са били доста добре познати по времето
на древна Гърция и Рим и за тях са писали тогавашните
натурфилософи. Те са смятали, че причината за земетресенията са
„ветровете във вътрешността на Земята“ и че газовете, които излизат
отдолу, се опитват да намерят изход от подземни кухини. В тази
насока са писали много от античните автори, като Аристотел, Плиний
и Лукреций.
Днес смятаме, че познаваме причините за земетресенията. Това
са внезапни откъсвания на скална маса, настъпващи, когато тя бъде
подложена на напречни сили, които не може да издържи. Скалата се
разчупва и се хлъзга по протежението на някоя пукнатина, при което
се освобождава голямо количество натрупана еластична енергия. Това
води до силно разтърсване на земята, а също така до отделяне на
топлина по протежение на пукнатината поради триенето. Навън се
разпространяват сеизмични вълни, поради които областта над
пукнатината може да бъде сериозно разлюляна. Вълните, разбира се,
значително отслабват с разстоянието, но все пак могат да бъдат точно
регистрирани от съвременните чувствителни сеизмографи. Така могат
да бъдат възпроизведени подробностите на процеса на разпукване и
хлъзгане на земна маса. Но въпреки че тези обяснения са без съмнение
правилни, те все пак не отговарят на всички поставени въпроси. Какво
предизвиква първоначалните напрежения, по каква причина се
развиват те, на какво се дължи натискът?
Ако зададете тези въпроси днес, вероятно ще ви отговорят, че
това се дължи на тектониката на пластовете, т. е. на движението на
големи пластове от земната кора, които се хлъзгат върху по-меки
слоеве под тях. Това може би е вярно, но все пак не обяснява защо те

се хлъзгат и какъв е източникът на енергията, подхранваща тези
процеси и в крайна сметка земетресенията. Също така не се дава
отговор и на въпроса за произхода на останалите явления, които токущо описахме.
При съвременните изследвания на земетресенията, извършвани
със сеизмографска апаратура, която не е необходимо да бъде
разположена точно в мястото на земетресението, ударението вече се
поставя само върху сеизмичните вълни, а не върху другите явления. В
по-ранни времена един геолог щеше да отиде на мястото на
земетресението и да разпита много хора, за да открие подробностите.
Днес той просто получава сеизмичните записи и пресмята какво трябва
да се е случило. Може би заради това в съвременната литература се
пренебрегват хорските разкази за чуто и видяно при голямо
земетресение.
Вероятно би било интересно да се чуят още няколко съобщения
за големи земетресения. Например има следното описание на
станалото на 5 февруари 1663 г. по реката Сейнт Лорънс:
„Грохот като гръмотевица ... огнени копия, лъкатушещи във въздуха и горящи
главни, падащи върху къщите ни... От земята се изпускаха огнени факли и кълба
от пламък, ту падайки обратно върху нея, ту изчезвайки високо във въздуха като
балон... Голяма част от земята беше повдигната и отнесена в реката; от зеещите
отвори в местата, където тя се разделяше, изникваха кълба от дим и пламък.
Реката промени цвета си... Цели осем дни поред изглеждаше жълто-зелена. През
цялата нощ от почвата се отделяха знойни облаци дим.“

Най-голямото земетресение в Европа, за което разполагаме с
добри сведения, е това в Лисабон, станало на 1 ноември 1755 г. Сред
многото съобщения можем да прочетем описания като следното :
„На 1 ноември денят започна с чисто небе..., но около 9 часа Слънцето започна
да се замъглява и след около половин час чухме грохот като от карети, който
нарасна до такава степен, че заприлича на гърмеж на най-тежко оръдие; веднага
след това усетихме първия трус, който бе последван от втори и трети; при него,
както и при четвъртия, видях ярки пламъци като тези при разпалването на
въглища да изскачат откъм планината... Видях, че от един от хълмовете, наречен
Фохо, край брега на Адрага (около Коларес) излиза голямо количество пушек,
много гъст, но немного черен, който при четвъртия трус нарасна още повече, а
след това продължи да излиза на по-големи или по-малки порции. Щом чуехме
подземен грохот, знаехме, че при Фохо ще стане изригване, тъй като
количеството на пушека бе винаги пропорционално на силата на грохота.“

А ето какво е записано за земетресението в Калабрия през 1783 г.:
„През нощта по време на земетресението се виждаха пламъци, които излизаха от
земята в околностите на града в посока към морето. Експлозииите там толкова
се разраснаха, че много селяни побягнаха от страх; тези пламъци излизаха точно
от същото място, на което преди няколко дни бе усетена невероятна топлина.“

И още:
„Забелязано бе, че водата в кладенците, морето, а също в рибарниците покачи
нивото си няколко часа преди земетресението на 5 февруари, поразило Козенца
и съседните села. Тя се пенеше, сякаш ври, без да се забелязва да е по-топла от
обикновено.“

Или в Кумана, Венецуела, на 14 декември 1797 г.:
„Един час преди труса беше усетена силна миризма на сяра, а по време
на земетресението по бреговете на Мансанарес се появиха пламъци.“

И отново за земетресението в Ню Мадрид:
„ ...залпове, сякаш изведнъж експлодираха хиляди артилерийски
заряди, ...силен рев и съскане... като при изпускането на пара от
бойлер, придружено с... ужасно врене на водите на Мисисипи, съпроводено с огромни вълни... От земята изскачаха множество огнени
искри..., светкавици, както при експлозия на газ..., пълно насищане на
атмосферата със серни изпарения... Виждаше се как земята се огъва на
вълни, високи няколко фута, с видими пропадания между тях, тези
вълни се разбиваха, изхвърляйки големи количества вода, пясък и въглища.“

За земетресението в Оуънз Вали, Калифорния, през 1972 г., четем:
„Живеещите близо до Индипендънс хора... казваха, че при всеки
следващ трус са можели ясно да видят как на стотици места от
цепнатини в скалите изведнъж са избухвали големи огнени езици, на
вид 30 - 40 фута дълги, завивали се за миг в спирали и след това
изчезвали.“

Или:
„Веднага след големия трус хора, чиято разсъдителност и честност не
будят съмнение, видели огнени езици над скалистите склонове на
планините Инио, отдалечени само на около една миля разстояние.
Тези пламъци, забелязани на няколко места, се виели насам-натам над
земята като огромни факли; те се задържали само няколко минути.“

В съобщение за това земетресение също се казва, че през
цялата нощ голяма част от долината е била запълнена със задушаващи
серни пушеци.
Подобни описания са дадени и за земетресението в Чарстън,
Южна Каролина, на 31 август 1886 г.:
„В Самървил (близо до епицентъра) се чуха тежки експлозии на 27 и
28 август.“ След земетресението в Самървил: „През целия ден имаше
непрекъснати детонации... от всички възможни посоки. Приличаха на
изстрели на тежки оръдия, идващи на интервали от около 10 минути,
като при далечна бомбардировка. Само от време на време земята се

разтърсваше от подземни трусове. Нивото на водата в почти всички
кладенци беше ниско, но после изведнъж се покачи... Непосредствено
преди всяка от детонациите можеше да се види как водата се изкачва
по стените на кладенеца, а след труса отново се спуска надолу.
Незабавно след големия трус... във въздуха се разпространи силна
миризма, свидетелстваща за присъствие на серни газове, която се усещаше през цялата нощ.“

Голямото земетресение в Сан Франциско през 1906 г. е станало
в ранните утринни часове и в много съобщения се говори за пламъци,
изскачащи от земята. Според обичайните обяснения тези пламъци са
възникнали в резултат на спуквания на газопроводи под улиците. Няма
съмнение, че в много случаи това действително е било така, но в
съседните области, където не е имало газопроводи, също са
наблюдавани такива пламъци. Има съобщения за сини пламъци в Сан
Хосе, над Петалъма Крийк, а също за такива, въртящи се над ниските
части на предпланините западно от Сан Франциско.
Дълго може да се продължава със съобщения от този род,
всички подсказващи, че по време на земетресение от земята излизат
големи количества газове. Често пъти или обикновено газът е горящ и
в този случай не е трудно да се разбере как е бил запален. Ако в газов
поток, движещ се с голяма скорост, има частици прах, както е със
сигурност в този случай, те произвеждат при триенето си
електричество, достатъчно да предизвика големи искри. Всеки
индустриален процес на изпомпване на прах трябва да бъде обезопасен
срещу този ефект, ако при него са включени и запалителни материали.
От някои съобщения излиза, че газовете са горещи, а от повечето - че
са с миризма на сяра. Количествата им трябва да са били достатъчни,
за да променят температурата на цели области или да им придадат
силна сярна миризма, а също да накарат огромни пространства от
морето да бълбукат. Видимите вълни по земята, за които така често се
съобщава, че изглеждат като морските, могат да бъдат обяснени само
като повдигане на земната повърхност от огромни количества силно
сгъстен газ, излизащ от деформирани отдолу скали. Биха могли да се
направят някои оценки на количествата газ, които вероятно са
участвали във всеки отделен случай, и заключението е, че са най-малко
няколко милиона тона.
Откъде се е взел всичкият този газ и каква връзка има той със
земетресенията? Дали той е причината за тях, както са смятали
древните, или просто обикновено се съдържа в порите на земната кора,
откъдето се освобождава при земния трус?
Моето становище е, че никое от тези прости обяснения не е
правилно. Мисля, че сеизмолозите правилно разглеждат земетресението като откъсване на пренапрегнати скали, но че такова
откъсване може да стане само тогава, когато скалата се е просмукала с
вода и е станала пореста в резултат на нахлуването на газ с високо
налягане. Без влиянието на газа намиращите се на значителна

дълбочина скали никога не биха се разчупили.
Всъщност за сеизмолозите вече дълго време това е голям
проблем. Те не могат да обяснят една съществена особеност на
процеса: скалите никога не биха могли да се разчупят по този начин
при налягането, на което са подложени. Една скала, намираща се на
дълбочина 5 km, се притиска с налягане от 1500 atm, или 1,5 t/cm2. При
такова или по-високо налягане просто не е възможно да стане
внезапно счупване и хлъзгане на скалата. Силите, притискащи я от
всички страни, са толкова големи, че никакво хлъзгане по
повърхността на пукнатината не би могло да стане. Напротив,
пукнатината по-скоро ще се затвори, отколкото отвори. Не би се
случил никакъв трус, никакво внезапно освобождаване на цялата
натрупана еластична енергия. Ако е притисната достатъчно силно,
скалата би се изкривила, но това тя би направила само постепенно, в
съответствие с нарастването на приложената сила.
В действителност земетресения стават не само на 5 km дълбочина, но и много по-дълбоко, чак до 700 km. Там температурата и
налягането са толкова високи, че според пресмятанията неочакваният
процес на „крехко счупване“ на скалата е хиляди пъти по-малко
вероятен. Може би самите пресмятания не са точни, но изглежда
немислимо те да са чак толкова погрешни. Трябва да има нещо друго,
което да позволи вместо очаквания процес на бавна („пластична“)
деформация да стане неочаквано счупване и хлъзгане. За тази цел няма
смисъл да се измисля каквото и да е специфично свойство на някой
особен тип материал, тъй като в действителност земетресенията стават
в множество коренно различни скали, при най-различни температури и
налягания. Ефектът, който въпреки високото налягане позволява на
скалите да претърпяват крехки счупвания, трябва да има съвсем
универсален характер.
Смятам, че такава допълнителна особеност е наличието на газ
под високо налягане в порите на скалата. Ако тези пори са достатъчно
много и газът е при същото налягане, както скалата, всяка пукнатина
ще се напълва с него при образуването си и така ще се държи
разтворена. Газът ефективно разтоварва скалата и поема
претоварването върху себе си. При това положение скалата може да
остане така, сякаш не е подложена на налягане, и това означава, че
може да се разчупи. Необходимото за този процес условие е газът да
бъде в достатъчно количество и порите да са свързани помежду си,
така че той да е в състояние да запълни всяка образуваща се
цепнатина. Загубата на налягане при преминаването на газа от порите
във формиращата се цепнатина трябва да бъде малка и това поставя
изисквания към свиваемостта на газа и към достъпния за него обем на
порите.
За да стане земетресение, най-напред е необходимо в скалата да
съществува такова напрежение, че тя да бъде близо до точката на

разчупване. Освен това в гъстата, взаимосвързана система от пори
трябва да има силно сгъстен газ. Скалата може да се разчупи с онази
внезапност, която е необходима, за да предизвика земетресение, само
ако са изпълнени и двете условия. Тогава, разбира се, е ясно защо при
настъпването на всяко голямо земетресение в почвата се съдържа газ
под високо налягане. Щом веднъж земетръсните сили освободят
скалата от претоварването, голяма част от този газ може да си
проправи път навън, предизвиквайки всички онези внушителни
явления, за които се съобщава.
Възможно ли е целият този газ да се е съдържал винаги в
земята? Може ли да се докаже, че той е бил там в продължение на
дълго време, а се е променило само напрежението в скалата?
Не мисля, че това обяснение е добро. При използване на
природния газ знаем от опит, че само при съвсем особени условия
можем да го черпим от земята продължително време. Човек би
помислил, че тези условия са съществували някъде, където са ставали
земетресения. Не е неприемливо, обаче, да се смята, че на всяко място
по земетръсните пояси, като, например, в Япония или Калифорния,
големи земетресения се случват на всеки няколкостотин години. Това
би означавало за период от няколко милиона години да стават около
10 000 земетресения на всяко място. Естествено, в този случай не
бихме могли да очакваме, че газът ще остава затворен там. Може би
едно единствено земетресение няма да е в състояние да го изчерпи
напълно, така че ще има и за още няколко, но едва ли няколко хиляди
или няколко десетки хиляди земетресения ще започнат при едно и
също начално съдържание на газ в скалите. Единствено приемливата
гледна точка, изглежда е, че газът излиза отдолу и че един и същи
обем земя многократно се запасява от този огромен резервоар. Появата
на газ може би става епизодично, като всеки път подготвя скалите за
ново земетресение.
Ако този възглед е правилен, бихме могли да си представим,
че някои наблюдения ще ни позволят да забележим кога скалите,
намиращи се на земетръсни дълбочини, са запасени с ново количество
газ. Може би тук-таме ще изтича малко газ от почвата? Може би
цепнатините в скалите ще се увеличават малко и ще карат цялата
област забележимо да се повдига? Или пък водата в почвата ще се
измества донякъде от изкачващи се нагоре газове? Вероятно бихме
могли да използваме някои от тези признаци като предупреждение за
земетресение.
Всъщност всички тези неща наистина се случват. Но не е
очевидно, че преди голямо земетресение трябва да настъпи някаква
определена поредица от събития, тъй като скалите в различните
области имат съвсем различни свойства и могат да имат съвсем
различно поведение. В някои случаи скалите от горните пластове
могат да бъдат много порести или натрошени, при което

предупреждението за надвиснала опасност от земетресение може да се
очаква под формата на излизащ газ. В други случаи върху скалите
може да има здрава изолация и тогава не трябва да се очаква да се
забележи много нещо преди земетресението, освен може би леко
повдигане на почвата. Различните области се различават и по типа на
излизащите газове и това трябва да се очаква, след като целият
химически състав на газа има локален характер. Всичко, което може да
се каже, е, че сред всички излизащи отдолу газове горимите често имат
достатъчно висока концентрация за предизвикване на пламъци.
Нека сега обсъдим различните предшестващи земетресението
фактори, които са ни известни. При някои земетресения е било
забелязано, че преди започването им от почвата се отделя в
необикновено големи количества радиоактивният газ радон. Радонът
се образува в широко разпространените в земята радиоактивни скали и
поради много късото си време на живот (3,8 дни период на
полуразпадане) по принцип не е в състояние да измине дълъг път в
земните пори, преди да се разпадне. Засилването на радонното
отделяне на повърхността свидетелства, че през порите е минал общ
поток от газ, който е носел със себе си и малките количества радон. В
тези случаи е съвсем ясно, че земетресението е било предшествано от
някакво необикновено изтичане на газ към повърхността.
Някои земетресения са били предшествани от промени в нивата
на почвените води. И тук може със сигурност да се смята, че
причината е отделящ се отдолу газ, който изтласква водата в порите
наоколо. При такава промяна на нивата на водите се изменя и
електропроводността, тъй като тя е силно зависима от разпределението
на водата. Следователно едно измерване на електропроводността,
което лесно може да се направи, е един от възможните начини за
наблюдение на измененията в земните води. Наистина известни са
много случаи на земетресения, които са били предшествани от такива
промени на електропроводността.
В различни части на света е говорено много за странното
поведение на животните, които, изглежда, знаят кога настъпва земетресение или някакво друго бедствие за разлика от хората, които нямат
и представа за това. Казват, че преди голямото земетресение в Сан
Франциско през 1906 г. кучетата виели през цялата нощ, а конете били
изплашени. В Китай е общоприето схващането, че трябва да се обръща
внимание на всички видове животни, които могат своевременно да
предупредят хората. Склонен съм да мисля, че животни като кучетата,
прасетата и много други, които имат добро обоняние, биха усетили
изтичането на някои газове от почвата във въздуха. За тази цел не е
необходимо дълбоките газове да са достигнали до повърхността, а
само да са изтласкали нагоре намиращите се по-наплитко, така че найгорните да бъдат изхвърлени в атмосферата. Такива газове обикновено
съдържат богата за животните с чувствително обоняние гама от

миризми, точно като тази, която може да се усети във въздуха над една
прясно изорана нива. В света на миризмите това вероятно е крайно
поразително явление, също каквито са за човешките сетива
ослепителната светлина или силният шум.
Други животни могат да усетят излизащите газове по различен
начин. Говори се, че спящите през зимата змии напускат своите дупки
в земята, както впрочем правят и мишките, плъховете и други земни
обитатели. В Китай казват, че ако по средата на зимата видите
замръзнали на повърхността змии, ви очаква приближаващо се
земетресение. Смятам, че във всички тези случаи причината е една —
жилищата на тези животни стават необитаеми поради изместването на
въздуха в тях от земни газове, които са твърде бедни на кислород и
твърде богати на въглероден двуокис, за да позволят дишането.
Животните излизат на въздух и в много случаи не могат да оцелеят
при условията на повърхността.
Още един начин, по който излизащите газове могат да бъдат
забелязани от животните, е чрез звуците, които те предизвикват при
излизането си. Ако силно сгъстените газове излизаха през малка
цепнатина, бихме чули съскане. Ако те излизаха по-разсеяни,
разпределени в множество малки пори в почвата, не бихме чули нищо,
но и тогава биха предизвикали силен шум, само че в област, понискочестотна от тази, в която чуваме. Птиците, поне някои от тях,
чуват ниските честоти много по-добре от нас и тяхното поведение
преди земетресение, за което често се съобщава (те също изглеждат
изплашени), може да се дължи на нискочестотните звуци, свързани с
излизащия газ.
Съобщава се и за много случаи на земетресения, предхождани
от звуци, които сами хората са могли отлично да чуят. В някои области
са възниквали силни шумове, подобни на грохот, които не са били
обяснени и които понякога са били последвани от земетресения. В
много от тези случаи е трудно да се каже със сигурност, дали между
шума и земетресението е имало някаква връзка, но в други тази връзка
изглежда много вероятна. Някъде грохотът започвал само няколко дни
преди голямо земетресение, а другаде са се чували в продължение на
години дълги серии от такива гърмежи, които, изглежда, са се
усилвали само ден преди земетресението и са преставали след него. В
наше време сме склонни да смятаме, че всеки чут грохот е предизвикан от човешка ръка и затова е много по-трудно да се получат
съобщения за такива явления тогава, когато те са от естествен
произход. По тази причина тяхното значение до голяма степен се
пренебрегва.
Това природно явление вероятно също може да се обясни с
излизането на газове. Ако при излизането си отдолу газът предизвика
чрез извънредно високото си налягане разчупването на някоя малка
цепнатина, той може да излети в атмосферата със скорост, много

близка до тази на звука, и това, разбира се, би предизвикало силен
пукот. Но дори извънредно силен звук, възникнал при излизането на
газове от няколко цепнатини на повърхността, би могъл да остане
съвсем незабелязан. Някой трябва да застане точно до такава
цепнатина при настъпването на явлението, за да може да го
идентифицира. В някои случаи гърмежи и светкавици са наблюдавани
не само по време на земетресенията, но и преди тях. Вероятно тогава
горимият газ е излизал в достатъчни количества, за да може да се
запали, и звукът може би е бил усилван от експлозията му.
Понякога обаче предшестващите земетресенията явления,
които са свързани с излизането на газ, са толкова интензивни, че
човек не може да не ги забележи. Преди земетресението в Хай-Ченг в
Китай през февруари 1975 г. цялата област е била покрита от гъст
облак необикновено топла и задушаваща мъгла. Два часа преди
трусовете тя станала толкова неприятна, че някои хора загубили
съзнание, а много други се въздържали да излязат вън от къщите си. В
този случай предшестващите явления са били възприети сериозно и
хората са били евакуирани от опасните места, с което несъмнено са
били спасени хиляди човешки живота.
За да се разбере всичко това, би трябвало да се познават поподробно не само местата, от които газът излиза, и неговият състав, а
също така причините, поради които има тенденция той да излиза на
отделни тласъци, т. е. в големи количества в определени моменти и
съвсем слабо през останалото време. Смятам, че тази последна точка
има съвсем логично обяснение. Можем да предположим, че на някаква
дълбочина газът се образува с постоянна скорост било в резултат на
някакво химическо въздействие, или просто като дифундира вън от
твърдотелната маса и се натрупва в порите. Така пространството на
порите постепенно ще се запълва и разширява и в момента, в който
обемът му стане достатъчен, този „пространствен домен“ от
взаимосвързани пори ще стане нестабилен и ще започне да се надига.
Това се дължи на факта, че плътността на скалата е по-висока от тази
на газа в порите и заради това налягането в скалата се стреми да
затвори порите на дъното на домена, а налягането на газа - да отвори
тези на върха му. По този начин доменното образувание ще си
проправя път нагоре през скалата, като вероятно ще са му нужни
няколко години, за да се изкачи от дълбочина няколкостотин
километра до нивото, на което е в състояние да причини земетресение.
При развитието на този процес усредненото налягане на газа
естествено ще спада, тъй като трябва да бъде в съответствие с
налягането върху скалата на всяка дълбочина, поради което обемът на
газа ще нараства.
Именно на това трябва да се дължи постепенното повдигане на
земната повърхност, което понякога е било наблюдавано в продължение на години преди земетресението. Такива повдигания стават

за десетки години и само до височина не повече от няколко
сантиметра, но тъй като засегнатите области са твърде обширни, може
да се пресметне, че участващите количества газ са от порядъка на
стотици милиони тонове. Разбира се, да се открие повдигане от
няколко сантиметра не е много лесно, освен близо до морския бряг,
където то се проявява като видима промяна на нивото на водата. Във
вътрешността на сушата наблюденията трябва да са много точни, а ние
не винаги разполагаме с възможност да ги извършим. В последно
време една област северно от Лос Анжелос изпита необикновено
голямо повдигане от 25 сантиметра на разстояние над 200 километра.
Наричат я „Палмдейлското подуване“ по името на града Палмдейл,
който се намира по средата ѝ. Има сериозни основания, че това може
да предвещава земетресение.
Цялата тази дискусия на въпросите за земетресенията, разбира
се, е интересна сама за себе си и може да доведе до подобри методи за
предсказването им и вероятно даже до възможност за
предотвратяването им. Но аз бих искал да наблегна върху един друг
въпрос. Земетръсното явление показва, че от дълбините на Земята
постоянно излизат газове и че те често са горими. Естествено не може
да се смята, че земетресения са започнали да стават едва през късния
период на човешката история, и затова трябва да се заключи, че през
дългите периоди на геологическото време от земята са излезли
огромни количества газ. Но ако дълбоко лежащите газове са горими и
от тях в миналото са излезли големи количества, очевидно за нас би
било извънредно интересно да знаем дали можем да черпим още от
онова, което е останало. По-нататък ще дискутираме именно този
аспект.

ГЛАВА VI
СНАБДЯВАНЕТО С ПРИРОДНИ ГОРИВА
Т. Голд

Колко газ е излязъл от вътрешността на Земята в миналото?
Произходът на земната атмосфера и на океаните е обсъждан и се
смята, че всички тези летливи вещества са излезли в продължение на
дълги геологически периоди. Повечето хора, които са се занимавали с
този въпрос, предполагат, че главните източници на такива газове са
вулканите. Лесно е да се види, че вулканите изхвърлят големи
количества пари и въглероден двуокис, както и различни други газове.
Те могат да бъдат посетени, могат да бъдат взети образци от тях и така
да се научат много подробности. Много по-трудно е да се анализират
газовете, които излизат при непредвидени обстоятелства от неизвестни
преди това места или пък дифундират към повърхността.
Трудно е да се оцени количеството газ, което сега излиза от
всички вулкани на Земята и затова не може със сигурност да се реши
въпросът, дали вулканичното изхвърляне на газове през цялото
геологическо развитие е било достатъчно, за да се образуват
атмосферата и океаните. Никакви наблюдения в продължение на
няколко години, десетилетия или дори хилядолетия не биха позволили
да бъде решен този въпрос, защото активността на Земята изглежда е
била твърде непостоянна през дългия геологически ход на времето.
Следователно не можем да знаем дали вулканите са главните
източници или не, докато не разполагаме със сигурен начин за
наблюдение на дифундиралите газове. Вулканичните области
представляват малка част от земната повърхност и би изглеждало
изненадващо, ако всички газове, отделяни дълбоко във вътрешността
на Земята, успяват да се измъкнат на повърхността само през тях. За
мен би било по-приемливо предположението, че вътрешните газове
излизат равномерно по цялата земна повърхност, а при вулканите те
излизат в по-големи количества на отделни места.
Установено е, че земетръсните центрове са съсредоточени по
някои особени линии, наречени „тектонски линии“, като слабите
земетресения са много по-разпространени по тези линии, отколкото
другаде. Силните земетресения обаче не се характеризират с такова
разпределение. Например в САЩ слабите земетресения се срещат
повече от 1000 пъти по-често в Калифорния, отколкото в другите части
на страната, но само две от петте най-силни земетресения, отбелязани
в историята, са станали там. При най-голямото от тях, това в Ню

Мадрид, вероятно се е отделила повече енергия, отколкото при всички
останали, взети заедно. Не е трудно да се приведат доводи в подкрепа
на твърдението, че газовете излизат по-лесно по тектонските линии и
тези на вулканите и че там отделните изпускания са по-чести, но и послаби. В същото време от по-устойчивите области на земната кора
излиза съизмеримо средно количество газ, но там трябва да се натрупа
много повече, преди да може да си пробие път навън.
Какво знаем за природата на газовете, излизащи на
повърхността в различните области? Във вулканите, където
излизащите газове могат да бъдат лесно изследвани, те обикновено не
са горими и имат малка търговска стойност. Най-често в тях се
съдържа голямо количество въглерод, но преобладаващата част от
него е във формата на въглероден двуокис - напълно окислената форма
на въглерода, а не на въглеводороди като метана (СН4), който е найшироко известното газообразно гориво. От това наблюдение хората са
направили заключението, че газовете във вътрешността на Земята не
съдържат
въглеводороди,
поради
което
възможността
за
съществуването на значителни запаси от гориво дълбоко в земните
недра е била отхвърлена. Този довод обаче въобще не звучи
убедително. Ако например въглеводородните газове излизаха,
бълбукайки в лавата на един вулкан близо до повърхността, където
температурата е висока, а налягането ниско, те биха били обезателно
окислени. В горещата лава се съдържа достатъчно кислород от
метални окиси и даже от вода, за да изгорят газовете още преди да се
появят горе. (Понякога малка част от горимите газове оцелява и във
въздуха над езерата от лава мъждука слабо горене.) Следователно, ако
дълбоко в недрата на Земята съществуват въглеводородни газове, те не
могат да бъдат открити във вулканите. Ако можеше да се намерят не
толкова горещи места на изпускане на газове, те биха били по-удачни
за търсене на неокислени газове.
Такива места за щастие съществуват във формата на „кални
вулкани“. Това не са вулкани в общоприетия смисъл на думата, тъй
като при тях няма нито лава, нито горещи скали, а просто големи
количества кал в земните недра. Калта се изтиква на повърхността от
повтарящи се газови избликвания отдолу, натрупва се, изсъхва и
постепенно образува около дупката, през която излиза, все по-голяма,
приличаща на вулкан структура. Такава кал служи като подходящ
индикатор за областите, в които стават газовите избликвания, и тези
места трябва да се държат под наблюдение. Съществуват и други
места, в които е възможно газовете просто да се отделят през
цепнатини в скалите, но те много по-трудно могат да бъдат открити.
В различни области на Земята съществуват стотици кални
вулкани, от които получаваме интересна информация. Основната част
от тях изпускат газове с високо съдържание на метан, които често се
възпламеняват спонтанно. Газовите количества са много големи и

създадените от тях планини имат значителни размери. Някои от
калните вулкани достигат напречни размери 10 километра и повече от
400 метра височина. Отделни изригвания са извънредно силни. Така
например едно изригване, станало на брега на Каспийско море в
Съветския съюз, е предизвикало огнен стълб с височина 2 километра,
изхвърлян от гърло с диаметър 120 метра. То е горяло в продължение
на няколко часа, достигайки повече от 500 метра височина, и сигурно е
най-голямата известна бунзенова горелка.
Има убедителни признаци, че при тези кални вулкани газовете
обикновено излизат дълбоко изпод почвата, а не просто от областта на
самата кал. Изригванията са неочаквани и силни, което показва, че
газът излиза под действие на значително по-високо налягане от това,
което би могла да издържи калта. Освен това тези вулкани често
възникват по протежение на линейни структури, които могат да бъдат
оприличени на линиите на дефектите в дълбоко лежащите скали. От
всичко това, както и от доказателствата, получени от земетресенията,
можем да стигнем до извода, че горимите газове представляват
основен компонент на газовете във вътрешността на Земята, като сред
тях особено широко е разпространен метанът.
Ако не сме били в състояние да измерим какви газове са
излизали дифузно над Земята, поне можем да видим колко се е
натрупало върху нея - в атмосферата, в океаните и в отлагания,
произлезли от атмосферата. Така можем да получим известна
представа за количеството и вида на газовете, които трябва да са били
доставени отдолу. Можем също да погледнем към другите планети нашите съседи Венера, от една страна, и Марс, от друга, и да получим
представа за субстанциите, които са излезли там. Атмосферата на
Венера е най-плътна и налягането върху повърхността ѝ е почти 100
пъти по-голямо от това на Земята. Газът се състои главно от
въглероден двуокис, но съдържа и известен брой по-малки съставки,
между които и водна пара. В атмосферата на Земята, чиято маса над
всеки квадратен сантиметър от повърхността ѝ е около 1 kg, се
съдържат около 4/5 азот, 1/5 кислород и някои други съставки. На
Марс също има главно въглероден двуокис, но общото му количество
е значително по-малко от това на Земята. Масата на газа над всеки
квадратен сантиметър там е само около 15 g, като отново има и малко
водна пара.
Дали планетите са образувани от различни материали, така че
видът и количеството на съществуващите газове да се определят от
съвсем различни обстоятелства, или пък можем да разберем разликите
като резултат от различни процеси, които са се развивали
непрекъснато след тяхното образуване?
Много от различията могат да се припишат на протичащите
процеси. Изглежда че на всяка планета основната газова съставка,
която се е отделяла, е била въглеродният двуокис и е твърде възможно

тя да е била пропорционална на масата на планетата. Много вероятно е
въглеродният двуокис да излиза през скалите при тяхното нагряване и
свиване заедно с други газове, които го пораждат. На Венера той все
още съществува в атмосферата като газ. Подобно количество също под
налягане от порядъка на 100 atm, изглежда, е било доставено отдолу и
на Земята и това очевидно е станало през четирите милиарда години
геологическо време. Но тук действа процес, който постоянно отнема
въглеродния двуокис от атмосферата. Това е процесът на разтварянето
му във водата на океаните, последван от свързване с разтворен калциев
окис, което води до отлагане на скалата, наречена варовик, или на
подобни материали. Оценява се, че количеството на тези скали, които
сега са близо до повърхността на Земята и са произлезли от такива
процеси, е изисквало въглероден двуокис с налягане между 50 и 100
atm. Понастоящем този процес на отлагане можем да проследим
главно при малките морски животни, чиито черупки се образуват от
калций и от въглероден двуокис. След смъртта им тези черупки
потъват на дъното и се натрупват там. Но дори такива малки животни
да не съществуваха, въглеродният двуокис все пак би се свързвал във
водата с калция и би се утаявал, образувайки без намесата на живите
организми подобни варовикови скали.
На Венера няма океани и такива процеси там не биха могли да
протекат, тъй като върху твърда повърхност (а Венера има само
такава) няма възможност за свързване на въглеродния двуокис, той все
още е в газообразно състояние. Това, разбира се, повдига въпроса,
защо на Венера няма океани, незабавният отговор на който е, че тя е
твърде гореща и водата би завряла. Това обаче не е пълният отговор,
тъй като общото количество на водната пара в атмосферата на Венера
е далеч по-малко от еквивалентното количество вода в земните океани.
Водата или не се е образувала в подобни количества, или пък е била
изгубена впоследствие.
На Марс първоначалните условия може би са били твърде
подобни на земните. Тук главната атмосферна съставка също е
въглеродният двуокис, но общото му количество е малко и може да се
смята, че това се дължи на ниската температура. На полюсите нощно
време е достатъчно студено (-125°С), така че е възможно замръзването
на въглеродния двуокис и образуването на твърди отлагания от него
или негови смеси с вода, които поддържат оставащото в атмосферата
количество малко, каквото го наблюдаваме сега. Разбира се, същото е
вярно и за водата, тъй като студената атмосфера не може да съдържа
много водна пара. На повърхността тя би била във формата на лед, и то
не само на полюсите, а и навсякъде върху планетата. Изглежда ледът е
бил в голямо изобилие, защото върху повърхността се наблюдават
много особености, присъщи на една извършена от ледници ерозия.
Всичко това ни показва, че газовете или парите, които са
станали въглероден двуокис и вода, са се появили на повърхността на

тези три планети вероятно в пропорционални на масите им количества.
На Венера, чиито размери са доста близки до тези на Земята, сега има
много по-малко вода, но не можем да сме сигурни дали тя винаги е
липсвала там, или просто е преминала в околното пространство в поранни времена. Водните молекули могат да бъдат дисоциирани от
слънчевата светлина, а леките водородни атоми лесно биха напуснали
полето на гравитационно привличане на планетата. Оставащият в
наличност кислород би могъл тогава да окисли други материали в
атмосферата или на повърхността. Можем ли да определим формата, в
която летливите субстанции са стигнали до повърхността, и поспециално дали въглеродът е дошъл окислен като въглероден двуокис
или във формата на въглеводородни газове като метана? „Дотогава,
докато в атмосферата се съдържа кислород, крайният продукт ще бъде
един и същ - въглероден двуокис, а това води както до плътно
насищане на атмосферата на Венера, така и до натрупване на тежкия
товар от варовик върху Земята. Днес кое да е количество метан,
появило се в земната атмосфера, се преобразува под действието на
слънчевата светлина във въглероден двуокис за около седем години.
Той от своя страна би просъществувал там много дълго време,
обикновено хиляди години, преди да бъде преобразуван във варовик.
Очевидно трябва да има доставяне на въглерод в атмосферата, но
сегашните ни представи за нея и за темповете на процесите там не са
достатъчни, за да ни позволят да разграничим в каква форма се
извършва това - просто като въглероден двуокис или като метан, или
пък комбинация от двете. Бедата е там, че ние виждаме не само
резултата от доставянето на газове отдолу и отнемането им като
варовик. Ние виждаме и голямо количество от тези субстанции да
извършват биологическо взаимопревръщане в атмосферата, което
макар че е несъществено за всички тези разглеждания, внася голяма
неопределеност в измерванията.
Не всичкият въглерод на Земята се отлага като варовик. В
утаечните скали се съдържа в различна форма и неокислен въглерод,
чието общо количество се оценява на една трета до една четвърт от
това на въглерода във варовиците. В по-голямата си част този въглерод
е силно свързан и не може да се използва. Малка част от него е във
формата на въглища, нефт и газ. Но този неокислен въглерод все пак е
в огромно количество в сравнение с онзи, който се съдържа във
въглеродния двуокис на атмосферата или в растенията на
повърхността на Земята. Можем с основание да запитаме откъде се е
взел толкова много неокислен въглерод. Ако всичкият той е бил
доставен като въглероден двуокис и после една трета или една четвърт
от него се е отложила в свързана форма, тогава би трябвало да е
останал много кислород.
Никак не е трудно да се предположи как въглеродният двуокис
е могъл да бъде преобразуван до неокислен въглерод поне откакто

действа фотосинтезата в растенията. Обаче е трудно да се разбере къде
е отишъл целият излишен кислород. Общото му количество би
трябвало да се равнява на много кислородни атмосфери, а не само на
тази една пета част, която сега съществува. Една част от този излишък
е могла да бъде погълната чрез допълнително окисляване на утаечните
скали, но това не е достатъчно. Много по-лесно бихме разбрали
сегашния състав на утаечните скали и на атмосферата, ако
предположим, че една значителна част от въглерода е излязла направо
в неокислена форма, приблизително съответствайки на утаените в тази
форма количества.
Може да се спори, че всички тези количествени оценки не са
много верни, главно защото голяма част от утайките са дълбоко в
Земята и са неизследвани, поради което общото им количество, както и
детайлният им състав не са известни. Но тази дискусия е важна поне
затова, защото показва, че от съществуващите данни не би могъл да се
направи противоположният извод: не може да се каже дали данните
говорят изцяло в полза на предположението, че целият въглерод е бил
доставен като CO2.
Има още много въпроси, които могат да бъдат дискутирани в
тази връзка, но никой от тях не изглежда окончателно решен. Ако
познавахме началния състав, който Земята е имала при образуването
си, вероятно бихме решили какъв вид газове да се очакват. Но ние,
разбира се, не знаем това, най-малко пък в подробности, а имаме
понастоящем и много доказателства, че веществото не е било много
добре смесено поне в последната фаза на процеса на образуване. В
сравнение с материалите, от които са се образували вътрешността на
Земята, скалите и черните метали, въглеродът е само незначителна
съставка и би могъл да се появи по най-различни начини.
Ако днешните метеорити изобщо могат да ни насочат към вида
на наличното при образуването на планетите вещество, тогава
главният източник, изглежда, е неокисленият въглерод във формата на
сложни въглеводородни молекули. Много често срещан е метеоритът
от типа въглероден хондрит, чийто общ химически състав е
показателен за ранния стадий на процесите на образуване в
Слънчевата система. Ако в Земята е включено известно количество
въглеродни хондрити, бихме очаквали, че под влияние на налягането и
топлината от тях ще се образува метан. Тогава би могло да се очаква и
отделянето му на дълбочина от неколкостотин километра.
Действително при съществуващите на такава дълбочина температура и
налягане метанът е най-стабилният газ от всички въглеводороди,
поради което неговото образуване би могло да става чрез разлагане на
големите въглеводородни молекули.
За обяснение на образуването на метана дълбоко в Земята са
правени и много други предположения като, да речем, свързване на
графит и вода - такива процеси също са вероятни. Трябва обаче

Фиг. 6.1. Схематична диаграма на снабдяването с въглерод. СН4, СО2 и Н2О са показани
като основни летливи съставки под повърхността на земята. Химическите процеси са
означени с малки букви. Биологичните цикли са изпуснати. Диаграмата показва, че СН4
може да достигне повърхността без изменение, а ако пътят облагодетелства окислението
(процес а), въглеродът може да излезе като СО2 (или СО, който не е отбелязан).
Необходимият кислород може да бъде доставен или от водата, или от метални окиси в
скалите. (Водородът може да излезе в атмосферата в молекулярна форма, да се окисли
до вода в почвата или да образува хидриди в скалите.)
Атмосферният СН4 ще бъде окислен и въглеродът накрая ще се превърне в СО2
(процес b) с използуване на атмосферния кислород. Водородът може да избяга от
атмосферата или да се свърже до вода. Атмосферната вода пък се фотодисоциира и се
създават пресни доставки от О2 (процес с). За да може при този процес да се получи чист
кислород, е необходимо водородът да напуска атмосферата. Атмосферният СО2 накрая
се изгубва, образувайки карбонатни отлагания при взаимодействие с калциев окис от
еродирани скали, или се отлага като неокислен въглерод, редуциран при фотосинтезата в
растенията (процес d)

да се подчертае, че все пак най-вероятният начален източник на
въглерод на Земята са въглеводородите. Това е така не само защото се
подкрепя от състава на днешните метеорити, но още и защото сме
разбрали, че голямото изобилие на водород в ранната Слънчева
система е могло да направи въглеводородните съединения много поразпространени от въглекислородните.
Каква връзка има всичко това с количествата гориво, които
може би притежава Земята? Общите количества въглерод, които са се
появили на повърхността, разбира се, неимоверно надхвърлят всякакви
възможни нужди от гориво. Ако вземем като мярка за общото
количество въглерод, съдържащо се в утайките, 20 kg на квадратен
сантиметър от повърхността на Земята (въглеродът в атмосферата и

биосферата дава незначителен принос към тази цифра), бихме
получили 1020 kg, или 1017 l. От друга страна, всеобщата консумация
на гориво днес е от порядъка на 1010 t. Ако целият, пробил си път
навън, въглерод беше произлязъл от метан, това при сегашните
темпове на консумация щеше да ни осигури гориво за 10 милиона
години. Но цялото това количество сега вече е изгубено и
единственото, което трябва да ни интересува, е колко още е останало.
Земята е била огромен резервоар и е, разбира се, невероятно той да се е
изпразнил точно когато ние сме се появили на сцената. Освен това ние
няма защо да се безпокоим за милиони години напред, а бихме били
съвсем доволни да се подсигурим само за неколкостотин. През това
време сигурно бихме открили други начини за получаване на енергия.
Геологическите наблюдения в никакъв случай не показват, че
процесът на газоотделяне е отслабнал, така че няма защо да
съжаляваме за онова, което вече не е в Земята.
Големият въпрос е дали бихме могли достатъчно умело да
черпим от този главен източник на гориво. Можем ли да дълбаем
много по-дълбоко, направо в областите, в които се освобождават
газовете? Или бихме могли да намерим естествени пролуки, през
които те излизат, и използвайки тези естествени пътища, да дълбаем
по-плитко. А може би можем да намерим места, в които големи
количества газ, преминали през някоя цепнатина, са се натрупали в
порести скали? Ако съобразим, че търсим газ, който се е промъкнал
нагоре от дълбоко, а не такъв, образуван от биологически отлагания,
както обикновено си представяме, бихме променили стратегията на
търсенията си по много начини. Големи области от Земята още не са
изследвани както трябва за наличие на такъв тип газ; древните
континенти като Австралия, Африка, Сибир и Канада са особено
добри кандидати за това.
Не можем обаче да правим всички тези разглеждания без да се
запитаме дали вече не сме черпили нещо от този дълбоко лежащ газ.
Действително ли е вярно, че нефтът, въглищата или естественият газ,
които използваме, изцяло са продукт на биологически отлагания? Найнапред има много места, в които са намерени горива без наличието на
някакви биологически материални източници, които да ги обуславят.
Големи количества газ са образувани в много стари скали,
несъдържащи никакви изкопаеми, и това често или винаги става в
близост до „тектонските линии“ на земната кора. Изобщо главните
тектонски линии по Земята показват силна връзка със залежите на
горива. Как да разберем примерно такива ситуации като наличието на
дълбоко лежащ газ в старите скали на област с много по-плитки и
богати на нефт или въглища находища? Би ли могъл газът да се е
преселил надолу? Сигурно не! Смислено ли е да се смята, че една и

Фиг. 6.2. Показани са деформационните пояси, чието разположение е изведено въз
основа на данни от тектонично естество. Ще бъде показано колко много от известните
резервоари на въглеводородни горива лежат по протежение на тези линии. Залежите по
северния склон на Аляска, в Карибско море, Мексико, Венецуела, Персийския залив,
Ява, Нова Гвинея, Борнео и Камчатка лежат върху по-нови пояси на огъване, докато тези
в Западен Тексас, Урал и Сибир лежат върху по-стари. (Според X. Дъглас Клеме,
„Геотермални градиенти, топлинен поток и възстановяване на въглеводородите“ в
„Петролът и общата тектоника“, под редакцията на Алфред Фишър и Шелдън Джадсън
(издание на Университета в Принстън, 1975 г.), фиг. 9, с. 266. Препечатано с
разрешението на Издателството на Университета в Принстън.)

съща област е станала особено богато биологическо хранилище в две
съвсем различни епохи, отстоящи на 200 милиона години една от
друга? Та тогава всички обстоятелства - повърхнина топография,
климат, географска ширина - са били различни. Защо е станало така, че
отново е било облагодетелствано същото място? Ако това е станало
веднъж, бихме могли да го смятаме за случайност. Но има толкова
много случаи, че очевидно ни е нужно по-добро обяснение.
Аз смятам, че биологическите процеси имат голям принос в
образуването на твърдите и течните горива, но че те може би често и
до голяма степен са били подхранвани от постъпващия отдолу метан.
Има още много да научим за развитието на тези процеси в миналото, а
е възможно някои от тях, които протичат със слаба, но постоянна
интензивност, да са убягнали от нашето внимание, въпреки че може би
са били отговорни за много големи натрупвания на газ в дългия ход на
геологическото време.
Какъв е изводът от всичко това? Струва ми се, че е ясно: за да
разберем по-добре всички въпроси, които дискутирах, и да възприемем
най-добрата, произтичаща от това стратегия, трябва да оправдаем

Фиг. 6.3. Една област северозападно от Ню Мексико, богата на въглища, за които се
смята, че са от кредов произход главно в слоеве от късния стадий (на възраст около 100
милиона години). Същата област съдържа и газ, като цяло много по-дълбоко в
палеозойските слоеве (на възраст около 300 милиона години). Това е един от многото
примери за регионално съжителстване на дълбоко лежащ в древни слоеве газ с нефт и
въглища, разположени отгоре, в много по-късни утаечни слоеве (Според Американския
отдел за геоложки наблюдения)

необходимостта от една изключително интензивна програма за
търсене и изследване. Основна задача трябва да стане сондирането за
търсене на газ в места, които досега се смятаха за безперспективни.
Мисля, че е твърде възможно в близките няколко години газът да стане
използваем в обилни количества в по-голямата част на света и да стане
основно гориво за всички стационарни средства за получаване на
енергия. По своя ефект върху околната среда горенето на метана е наймалко замърсяващият от всички такива процеси на горене, а в повечето
случаи доставянето му също е най-удобно. Нефтът, който ще остане,
ще бъде предназначен за транспортни цели, за които ще стигне за
дълго време, а след това може да бъде разработено и превръщането на
газа в течни горива.
Това, което прави човека глупак, не е неговото незнание, а
онова, което неправилно смята, че знае. Всеобщият недостиг на
енергия според мен просто е резултат от схващането, че сме опознали
нашата Земя и сме изследвали всички вероятни за наличие на гориво
места. Пред нас се разкриват могъщи нови възможности и те очевидно
трябва да се търсят, ако тази широко възприета гледна точка не е
правилна. Много по-важно е да разберем нещата по-добре, да
направим нови открития и да дадем на човечеството възможност да
живее по-добре, отколкото да защищаваме една теория за произхода на
горивата в Земята, която може би е неправилна.

ГЛАВА VII
НУЛЕВО ЕНЕРГИЙНО НАРАСТВАНЕ
Л. К. Бърч
„Енергията е основният ресурс
и в същото време основният замърсител“
Ерлих и др., 1911 г., с. 391
В далечна перспектива неизбежно ще се достигне до общо
нулево нарастване на енергийната консумация, тъй като както
нарастването, така и намалението ѝ се самоограничават. Единственият
спорен въпрос е кога и при какво ниво на използване на енергията ще
стане това.
Причината, поради която нарастването на консумацията на
енергия е самоограничаващо се, е съвсем проста. Няма средство за
добиване на енергия или за използването ѝ, което да е напълно
застраховано от обратно влияние върху околната среда. Всяко
използване на енергия включва експлоатирането на невъзстановими
ресурси, някои от които сами са горива. Всъщност енергията затова се
и използва. Чрез нея се експлоатират други ресурси като минерали от
морското дъно и прясна вода от морето. Освен това всяко използване
на енергия води до замърсяване. Основният замърсител, който никой
не може да избегне, е топлината и това се явява следствие от втория
закон на термодинамиката. Както веднъж каза американецът Кенет
Боулдинг: „Никой не ще отмени втория закон на термодинамиката,
дори и демократите!“ Дори слънчевата енергия, която попада върху
Земята и се преобразува в топлина директно или чрез слънчеви
елементи, създава известно замърсяване, тъй като направата на тези
съоръжения изисква енергия от други източници.
Причината, поради която енергийното нарастване трябва найнакрая да спре, е в това, че съществуват граници, които са наложени от
крайните размери на Земята, а това означава, че са ограничени нейните
ресурси и способността ѝ да понесе замърсяване. Тези ограничения
обаче се чувстват дълго преди да се стигне до някаква абсолютна
граница. Все още не ни липсва енергия, но вече ни липсват евтин нефт
и газ. Не ни достигат средства, за да заплащаме удвояването и
учетворяването на една вече огромна световна система за енергийно
доставяне. Недостатъчни са възможностите на природната среда, за да
можем да се оправим с отпадъците от производството на енергия. А ни
липсва и време да се приспособим към тази нова реалност.

ИСТОРИЯ НА НАРАСТВАЩОТО ИЗПОЛЗВАНЕ
НА ЕНЕРГИЯ
Нарастването на общата енергия, използвана от цялото
човечество, бе 2,6% на година за периода от 1880 до 1950 г. От 1950 до
1975г. то бе 3,5% на година. В същото време нарастването на
населението се покачваше постоянно от 0,6% до 1,5% годишно през
първия период и достигна средна стойност 2% на година между 1950 и
1975 г. Така световният темп на нарастване на използваната (на глава
от населението) енергия остана приблизително в интервала от 1 до
1,5% на година в продължение на един век. По-големият дял от
нарастването на световната консумация на енергия след 1900г. е
свързан с по-интензивното използване на изкопаемите горива. То бе
най-бързо след 1950 г., около 5% на година, докато за периода от 1880
до 1950г. бе 3,1% на година. През последните 25 години световната
консумация на гориво се утрои, на нефт и газ нарасна 5 пъти, а
използваното електричество - почти 7 пъти. Такива тенденции не
могат да бъдат поддържани безкрайно. Природата „ненавижда“
експоненциалните криви, както и празните пространства.
Общото количество на използваната енергия в САЩ през 1975г.
беше 15 пъти по-високо, отколкото през 1880г. (фиг. 7.1).
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Фиг. 7.1. История на използването на енергията и източниците за доставянето ѝ в САЩ в
периода 1880 – 1975 г. Обърнете внимание на продължаващото господство на ископаемите горива

Населението на страната през 1975 г. беше 4,3 пъти по-голямо,
отколкото през 1880 г. Следователно използваната енергия на глава от
населението нарасна през този период 3,5 пъти. Затова може грубо да
се каже, че нарастването на населението и нарастването на

използваната енергия на глава от населението са били еднакво
отговорни за общото нарастване на използваната енергия. Обърнете
внимание на спада в използването на дърва и на голямото нарастване
на използването на изкопаеми горива през този период.
Основната причина за бързото нарастване на използваната
енергия на глава от населението през изминалите десетилетия е, че тя
бе по-евтина от това, което заместваше, например човешки труд и
време. Сега излизат наяве два фактора, които преди бяха скрити изчезнаха богатите и лесноусвоими горива и нарасна цената на победните и по-отдалечени залежи. Освен това последиците върху
околната среда и върху икономическата сфера, които някога се
пренебрегваха, сега проникват навсякъде и се чувстват мъчително.
Тези факти неизбежно ограничават темповете на нарастване на
енергийното използване. Кривите трябва да станат хоризонтални. Ако
сегашните годишни темпове на нарастване в САЩ, които са около 3 4%, се запазят, не би имало друг изход, освен да се приеме всяка
открила се възможност, без да има много време да се мисли за
влиянието върху околната среда. Но насока все още не значи
предопределеност. Бъдещите енергийни нужди не са свързани с нищо
неизбежно. Енергийното нарастване е въпрос на социална намеса, а не
научен закон. Ако обществото не харесва картината на бъдещето,
очертана от такова развитие, то е свободно да го промени. Големият
въпрос е дали то ще поиска да стори това навреме.
КОЕ Е ПОЛОЖИТЕЛНОТО В НАРАСТВАНЕТО
Прекият отговор е: положителното е много. Но има и една
уговорка: при условие, че нарастването не продължи до безкрайност.
Хубаво е, че всяко човешко същество расте от деня на зачеването си до
средата на двадесетте години (фиг. 7.2). Но е лошо, ако растежът
продължи дълго след този период. Продължаването на растежа на
човека показва, че има нещо съвсем нередно. Нормалният човек спира
да расте, както става и с всички негови органи; мозъкът престава да
расте много по-рано от тялото като цяло. Продължаващото нарастване
на органите след около 25 години показва, че има патологично
отклонение, примерно рак. Живите организми са решили въпроса за
нулевото нарастване отдавна. Това, което е вярно за всяко човешко
същество, също така е вярно и за всеки друг жив организъм. Ако не
беше така, днес вероятно изобщо нямаше да има живот на Земята.
Всички ние преминаваме през фаза на растеж и после през фаза на
съзряване. Във фазата на растежа се използва енергия за изграждане на
тъканите - ние растем. Във фазата на съзряването ние вече не растем, а
вместо това енергията отива за поддържане на зрелия ни организъм.
Ето как е решен въпросът за растежа в живия свят.
При еволюцията на живите организми е бил решен и още един

въпрос на нарастването. Граници съществуват не само по отношение
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Фиг. 7.2. Растеж на човешкото тяло (и на мозъка)

на индивидуалното нарастване, но и по отношение на населеността на
Земята с организми. Именно заради тези граници се води борба за
съществуване, в която всеки се стреми да оживее и се възпроизведе.
Това може да се види много ясно в джунглата или в тропическите
гори, каквито има в тропическата източна част на Австралия и в
басейна на Амазонка. Всяка тропическа гора е започнала развитието си
от семена, които първо са израснали във фиданки, а после в храсти и
дървета. По време на този процес е нараствала биомасата, за което от
слънчевата светлина е била улавяна все повече и повече енергия.
Накрая гората е достигнала кулминационната точка, или фазата на
зрелост. Тогава енергията е била използвана главно за поддържане на
това зряло съобщество. Много семена са продължили да се
произвеждат, но в борбата за съществуване повечето от тях не са
успели да станат дървета. Зрялата гора, която виждаме днес, е
достигнала своите граници на нарастване. И все пак тя отлично
продължава съществуването си.
Човешкото общество също има своя история на нарастване,
което днес все още продължава при 2% на година (фиг. 7.3). Трите
главни периода на неговия разцвет са: възникването на земеделието
преди 10 000 години, индустриалната революция преди само 200

години и по-късно биомедицинската революция, въвела хигиената и
контрола върху заболяванията. На фиг. 7.4 са показани трите бъдещи
възможности за населението на света. Кривата на постоянно
нарастване предполага, че темпът на нарастване от 1978 г. ще се запази
непроменен в бъдеще. Кривата на бавно ограничаване на
раждаемостта е построена при предположението, че към 2040 г. ще се
достигне до възпроизводство чрез просто заместване, а бързото
ограничаване на раждаемостта - че това ще стане към 2000 г. Ако се
положат постоянни и успешни усилия за ограничаване на
раждаемостта, особено в развиващите се страни, кривата на
населението на света би могла да се установи някъде между кривите на
бързо и бавно ограничаване, което съответства на население от 8 до 15
милиарда при нулево нарастване. Но това също предполага, че светът
има възможност да понесе този брой хора, а може и да не е така.
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Фиг. 7.3. Нарастване на населението на света в последните половин милион години

Населението на света не може да нараства до безкрайност с 2%
на година, защото ще се стигне дотам, че няма да има място за стоене.
А още дълго преди това ще трябва да се заплати и цена за
нарастването. Страните от третия свят трудно изхранват нарастващото
си население. Развитите страни пък развалят местностите с пътища,
фабрики, паркинги и всякакви форми на замърсяване. Точно такъв е
случаят на град Сидни. Съгласно решението на Комисията за контрол
на замърсяването в щата Нов Южен Уейлз цялото индустриално и
урбанистично развитие на Сидни ще трябва да спре за няколко години.
Първоначално заложеното в плана за района на града предложение за
население от 5,5 милиона души към 2000 година сега е неосъществимо
поради индустриалните и транспортните замърсявания.
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Фиг. 7.4. Проекти за населението на света, показващи три възможности за бъдещето.
Кривата на постоянното нарастване предполага запазване на темпа на нарастване от
1978 г. Другите две криви предполагат непрекъснато ограничаване на раждаемостта,
докато се стигне до възпроизводство чрез заместване

НАРАСТВАНЕТО И КАПАЦИТЕТЪТ НА ЗЕМЯТА
Земята има определен капацитет за хората. Това е аналогично на
капацитета на една ферма за овце. Пренаселете фермата и капацитетът
ще спадне, а може и да бъде сведен до нулев. Същият принцип важи
по отношение на населеността на Земята с хора и способността ѝ да
понесе тази населеност. Самото нарастване на населението ограничава
капацитета (фиг. 7.5). Да предположим, че днес нуждите на хората от
доставки от околната среда са еквивалентни само на 5% от капацитета
на цялата екологическа система. Това, разбира се, е силно принизена
оценка. Нека сега да отчетем цялостното влияние на околната среда,
което според американското изследване SCEP (Изследване на
критичните проблеми на околната среда) от 1970 г. нараства с 5% на
година. Тогава точката на насищане ще бъде достигната към 2036 г.,
като освен това предполагаме, че самият капацитет не отслабва в
процеса на енергийно нарастване. Но ние знаем, че той намалява
поради обедняване и влошаване на ресурсите.
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Фиг. 7.5. Растежът като функция на капацитета на Земята. Растежът води до деградация
на околната среда и последващо намаляване на капацитета

Много еколози дори смятат, че капацитетът на Земята вече е
надвишен. Ние или вече сме достигнали границата, или сме близо до
нея, или пък вече отвъд нея.
Нашият най-оскъден ресурс вероятно е времето. Бавната ни
реакция на влошаването на условията на околната среда и
стремителността на нарастването предразполагат света към надвишаване на нивата, които биха могли да се поддържат за дълъг период
от време. От това надвишаване неизбежно ще последва остра криза.
Описаната на фиг. 7.5 насока не може да бъде следвана в реалния свят,
тъй като нуждите ни не могат дълго време да превишават капацитета.
На фиг. 7.6 са изобразени три основни възможности, стоящи пред
реалния свят:
А. Бавно приближаване към едно ниво на използване на
природни ресурси, което може да се поддържа. Това е
невероятно да стане.
В. Надхвърляне на нивото, което може да се поддържа, и рязко
спадане до едно все пак относително високо ниво на
използване на природни ресурси.
С. Надхвърляне и спадане до едно значително по-ниско от
оптималното за поддържане ниво поради това, че
капацитетът е бил остро понижен от разрушителното
действие на надвишаването.

Фиг. 7.6. Три сценария на прехода от растеж към равновесие:
A.Плавен преход към равновесие, придружен с минимално разрушаване на капацитета.
B.Надхвърляне, придружено със значително разрушаване на капацитета.
C.Надхвърляне, придружено с драстично разрушаване на капацитета

Оскъдността на екологически възможности означава, че нямаме
друг избор, освен да изградим едно стабилно общество, или, по-добре
казано, общество, което може да се поддържа екологически, като
хората и техните нужди са балансирани с околната среда и нейните
ресурси. Това именно състояние е описано с хоризонталните участъци
на кривите. Нашето поколение носи отговорността да изясни какви са
възможностите за бъдещето, които желаем да поощрим. Основните
възможности, стоящи за избор пред нашата политика, са показани
графически на фиг. 7.7. През по-голямата част от историята, която

Икономическа активност

познаваме, нарастването на икономическата активност се е извършвало с почти нулева скорост. Кривата започва рязко да се покачва
след индустриалната революция и продължава така и до днес. Първата,
възможност (1) е да се извърши ранен и пряк преход към едно
стабилно стационарно състояние. Ако тя не се реализира, ще се получи
надвишаване на темповете, предизвикващо преход към състояние, пониско от онова, което би се достигнало с внимателно планиране и
навременно действие (2). А може дори да се стигне и до по-ниско
ниво, равносилно на връщане към първобитния, земеделски начин на
живот (3). При тази перспектива цялата индустриална революция става
кратък и аномален пик върху иначе гладката крива на екологическото
развитие на човечеството. Ние стоим на истински кръстопът, при
който е възможно сега да започнем да създаваме стабилния
слединдустриален етап на развитие на земната цивилизация. Но
„слединдустриален" не означава отсъствие на индустрия. Това
означава нов тип индустрия, приспособена към възможностите на
Земята да я осигури. Епохата, в която навлизаме, е повратен момент в
екологическата история на човешката раса, който може да се сравни с
революцията през неолита.
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Фиг. 7.7. Екологическата история на света, изразена чрез икономическата активност:
I – директен преход към стабилно състояние с високо ниво на активност;
II – закъснял преход към стабилно състояние с малко по-ниско ниво на активност;
III – завръщане към първобитния земеделски начин на живот

Означава ли идеята за стабилното общество, че бедният трябва
да си остане беден, а богатите страни просто са имали късмет първи да
стигнат до него? Това може да стане, ако тази идея не се обвърже с
представата за справедливост. Справедливостта изисква плодовете на
производството на Земята да бъдат разпределени по-равностойно. А
това значи, че богатият трябва да живее по-просто, така че бедният

просто да може да живее. Понастоящем 32% от населението на света,
което се равнява на населенията на САЩ, СССР, Европа, Япония и
Австралия, взети заедно, консумира 85% от използваната в света
енергия, като 95% от това количество е във формата на изкопаеми
горива. Бедните страни използват съвсем малко количество енергия на
глава от населението в сравнение с богатите; някои от богатите страни
пък не се нуждаят от цялата енергия, която използват. Всъщност при
богатите страни връзката между богатство и използване на енергия е
слаба. Така например Швеция има по-висок общ национален продукт
на глава от населението от САЩ, а енергийната ѝ консумация на глава
от населението е два пъти по-ниска. Същото е при Нова Зеландия
спрямо Великобритания. Едно стабилно и справедливо бъдеще изисква
богатият свят да намали нуждите си от енергия, за да може бедният
свят да получи по-сносен дял от това, което е в наличност.
ВЛИЯНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
ЕНЕРГИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
Има два начина, по които използването на енергия влияе върху
околната среда. Единият е обедняване на ресурсите. Другият се състои
във влиянието на енергийната технология, което се осъществява
директно или посредством отпадъците, и в последиците от това
влияние. Сега ще разгледаме тези два аспекта малко по-подробно.
ТЕМПОВЕ НА КОНСУМАЦИЯ
И СЪСТОЯНИЕ НА РЕСУРСИТЕ
След като доставките на един невъзстановим ресурс са ограничени, единственият ефективен начин да ги направим стабилни е да
имаме нулев или съвсем нисък темп на нарастване на консумацията.
При продължаващите спорове около обедняването на
невъзстановимите ресурси се отделя учудващо малко внимание на
централния проблем за самия процес на обедняване при
продължаващото експоненциално нарастване на консумацията.
Въглищните запаси на САЩ например се равняват според една щедра
оценка на 1,49.1012 тона. Въглищата се описват като единственото
гориво, с което САЩ са самоосигурени. Това обаче е вярно само ако се
запазят безкрайно дълго време темповете на консумация от 1972 г.
Тогава и ресурсите биха стигнали завинаги. Нека обаче да увеличим
темпа на нарастване на консумацията с 1% на година. Тогава всичките
въглища ще стигнат за 342 години. При темп на нарастване от 7% на
година това ще стане за 80 години! Ако САЩ искат техните въглищни
запаси да стигнат за вторите 200 години от историята на нацията,
темповете на нарастване на консумацията на въглища не трябва да
надвишават 2% на година. Да вземем друг пример - при сегашните

темпове на консумация световните резерви от въглища биха стигнали
за 5000 години. Ако те нараснат с 4%, всичко ще бъде изчерпано за
135 години.
Често пъти настъпва объркване, когато се прави разграничение
между времената на живот на ресурсите при статични и
експоненциално нарастващи темпове на консумация. Например в
своята енергична защита на икономическия растеж английският
икономист проф. У. Бекърман често пъти не успява да направи това
разграничение или пък използва статичното време на живот тогава,
когато трябва да използва експоненциалното. Това води до сериозни
грешки в направените оценки.
На фиг. 7.8 и 7.9 са представени „профилите на обедняване" за
различни по големина ресурси. Те ни разкриват много страни на
процеса на обедняване, които рядко се оценяват. На фиг. 7.8
големината на ресурса е показана в термини на броя години, през
които той ще бъде изчерпан при „сегашното ниво на консумация".
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Фиг. 7.8. Профили на обедняване на ресурси с различна големина (изразена в термини
на продължителност на съществуване на ресурса при „сегашните темпове на
консумация") при темп на обедняване 3% на година

Най-големият от показаните ресурси ще стигне за 1000 години, а наймалкият - за 100 години. Нека сега към всеки от ресурсите да
приложим един темп на нарастване консумацията (т. е. на обедняване)
на ресурса от 3% на година. Ефектът върху продължителността на
съществуването му е поразителен. Този от 1000 години ще изтрае сега
само 116, а 100-годишният - само 47 годни. Увеличаването на

големината на ресурса с определена стойност се отразява прогресивно
по-слабо на нарастването на времето за съществуването му. Така
увеличаването на големината от 100 на 200 години прибавя към
времето на живот около 20 години, а от 400 на 500 - само около 7
години. Еднаквото относително нарастване на големината дава
еднакво абсолютно нарастване на времето. Удвояването на големината
от 100 на 200 и от 500 на 1000 години дава само около 20 години
нарастване на времето. При по-високи темпове на нарастване на
обедняването нарастването на големината има прогресивно по-слаб
ефект върху времето на живот. Например при темп на обедняване от
0,5% на година нарастването на началната големина от 1000 на 10 000
ще увеличи времето с 430 години, а при 8% на година десет пъти поголемият ресурс ще издържи едва 30 години по-дълго.
Да разгледаме сега ефекта от промяната на темпа на консумация
на ресурс с определена големина. Този ефект е показан на фиг. 7.9 за
ресурс с големина 10 000 (т.е. такъв, който при сегашните темпове на
консумация ще издържи 10 000 години). Още със самата поява на
каквото и да е нарастване на темпа на консумация влиянието му става
действително впечатляващо. Така едно средногодишно нарастване
само с 1% намалява времето за живот от 10 000 на 464 години. Слабо
намаление на темпа на консумация увеличава живота на ресурса, но в
относително малка степен. Например едно намаление от 8% на 6% на
година води до разлика в живота на ресурса от само 23 години. За да се
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Фиг. 7.9. Профили на обедняване на ресурс с дадена големина (10 000 години
продължителност на съществуване при „сегашните темпове на консумация") при
различни темпове на обедняване (от r=8% до r=1%)

достигне до значително увеличаване на времето на живот на ресурса,
трябва да се извърши огромно намаление на темпа на нарастване на
консумацията. Чак при приближаване към нулевото нарастване
икономията в живота на ресурса става поразяващо голяма.
Ако съставим таблица на темповете на обедняване на ресурси с
различна големина при различни годишни темпове на нарастване на
консумацията, можем да оценим различни разменни варианти.
Например, ако началната големина на ресурса е 10 000, неговото време
за живот би било 153 години при темп на нарастване на консумацията
от 4% на година. Едно намаление на темпа до 3% на година има същия
ефект върху живота на ресурса, както десеторно увеличаване на
големината му спрямо първоначалното ниво при запазване на същия
темп на консумация (4%). Смисълът на тези варианти е очевиден.
Колкото по-висок е темпът на нарастване на консумацията, толкова
по-нечувствително е времето на живот на ресурса към грешки и
преоценки на „истинската" му големина. Вторият и по-важен извод е,
че от гледна точка на увеличаването на времето за живот на един не
възстановим ресурс печалбата от едно умерено намаление на темпа на
нарастване на използването му е същата, както при една огромна
преоценка на големината на ресурса в посока към по-големи
стойности.
В надпреварата за пълно изтощаване на ресурса спадането на
големината му отначало изглежда бавно, но накрая става
лавинообразно. На финалната права костенурката се превръща в заек.
Всичко това означава, че „предупредителните сигнали" за
приближаващо изчерпване на ресурсите идват късно. Изводът е ясен.
Онова, което е станало в миналото, ни дава малка или никаква насока
към това, което ще се случи в бъдеще по отношение на процеса на
обедняване на невъзстановимите ресурси. Действително, би било
гибелно да се разчита единствено на предишни насоки. Едновременно
с това, че печелим повече, когато се стремим да увеличим времето за
живот на ресурса чрез намаляване на темпа на консумацията му,
отколкото, когато правим това чрез увеличаване на големината му,
бихме могли да получим и по-ранни предупредителни сигнали, тъй
като „периодът на свободно вдишване" би бил по-дълъг и в него биха
могли да се предприемат коригиращи действия.
Когато нещо започне да става все по-оскъдно, имаме следните
възможности за избор: а) да се опитаме да увеличим големината на
ресурса; б) да намалим темпа на неговата консумация; в) да
рециркулираме ресурса; г) да увеличим ефективността на производството чрез въвеждане на нови технологии.
Доказах, че подходът „б)“ е по-ефективен, отколкото „а)“.
Подходът „г)“ се насърчава, тъй като цените нарастват, а могат да се
обработват по-нискокачествени руди и отпадъците да се преработват
отново. Подходът „в)“ се практикува вече дълго време при

производството в някои страни. И двата подхода „в)“ и „г)“ обаче
често пъти сами изискват повече енергия, а енергията не може да бъде
рециркулирана. Освен това рециркулацията никога не е пълна. Да
предположим, колкото и невероятно да е, че тя е 100%. Ако общата
консумация нараства експоненциално, началният ресурс ще продължи
да обеднява, макар и с по-бавен темп, отколкото, когато изобщо няма
никакво рециркулиране. Накрая (дори и при 100% рециркулация) ще
се стигне до критичната точка, в която целият ресурс ще се състои
изцяло от рециркулиран материал. Консумацията ще може да
продължи, но вече без по-нататъшно нарастване.
Когато невъзстановимите ресурси бъдат изчерпани, целият
бъдещ икономически растеж ще трябва да се поддържа от
възстановимите ресурси, а те могат и да не съществуват!
Най-важният извод, който може да се извлече от тези
разглеждания, е, че с оглед на удължаване на живота на ресурса и на
увеличаване на периода от време, в който можем да си поемем дъх
след първите предупредителни признаци, усилията да се намали
темпът на нарастване на консумацията ще бъдат точно толкова
ефективни, а в много случаи и по-ефективни, отколкото тези да се
увеличи големината на ресурса.
Понякога се доказва, че избавлението от нарастването на
цените, свързано с обедняването на ограничените ресурси, ще дойде от
използването на възстановимите източници на енергия. Очаква се, че
Слънцето ще подсигурява Земята с постоянен поток от енергия в
продължение на милиарди години. Но в действителност нещата не са
толкова прости. Броят на удобните за разполагане на слънчеви
елементи места, които да имат 300 дни в годината безоблачно небе, е
ограничен. Повечето от тях се намират далеч от областите, които
непрекъснато се нуждаят от енергия. А използването на по-отдалечени
места ще доведе до покачване на цените. Освен това експлоатирането
на възстановимите източници на енергия по правило е скъпо. Голяма
част от огромния капитал, отиващ за тези цели, би бил използван пополезно за преобразяване на околната среда, в която живеем,
реконструиране на транспортните системи и изобщо придаване нова
форма на производството, която да отстрани нуждата от толкова много
енергия. Никое от тези съждения няма за цел да принизи важността на
търсенията в областта на слънчевите елементи. Но не е нужно тази цел
да се преследва в такава степен, че нашият избор да стане зависим от
нея. Едва ли би било непременно добре, ако утре светът бъде
подсигурен с неограничени количества достъпна слънчева енергия.
КАК ВЛИЯЕ ЕНЕРГИЙНАТА ТЕХНОЛОГИЯ
ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
Освен че води до обедняване на ресурсите, енергийната

технология оказва непосредствено влияние върху състоянието на
околната среда. То може да бъде класифицирано под следните три
заглавия :
Изтичания. Това са системни отделяния във въздуха, водата и
почвата, свързани с нормалното действие на енергийните системи:
неизгорели или непълно изгорели остатъци от горива като
въглеводороди, въглероден окис и плутоний; продукти от горене като
въглероден двуокис, азотни и серни окиси; продукти от ядрено
разпадане; малки количества замърсители като частици пепел и
различни тежки метали във въглищата и петрола и радон в урановата
руда; а също шумът и топлината.
Аварии. Експлозии на газ в мините, изтичания от танкерите,
пробиви в язовирните стени, пожари в рафинериите, пробиви в
защитата на ядрените реактори, изтичания от складирани
радиоактивни отпадъци.
Видоизменения на околната среда. Кариерно добиване на
полезни изкопаеми и загуба на повърхностния слой на почвата и
растителността, промяна на коритата на реките, заселване на градските
околности благодарение на използването на леки автомобили,
обезобразяване на пейзажа с далекопроводни линии.
Свеждането до минимум на рисковете, свързани с влиянието
върху околната среда и социалната сфера, би трябвало да бъде основна
задача. Това е скъп и бавен процес. Понастоящем няма такава
комбинация от технологии, която да подсигури през следващите 10 до
30 години енергийно нарастване с 2 до 4% годишно в развитите
страни. Затова е съществено да се изследват възможностите за
избягване на това нарастване чрез разумно пестене на енергия.
ПЕСТЕЛИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ
В последните години повечето хора свързват пестенето почти
изключително със съкращения, тъй като прекъсванията на доставките
на нефт и други горива ги накараха да съкратят част от използваната
от тях енергия. В своя доклад от 1978 г. Съветът по съхранението на
енергията в САЩ към Комитета за нови енергийни ядрени системи
(GONAES) показа, че пестенето не означава на първо място
съкращение. То включва технологически и процедурни изменения,
които позволяват да се намалят нуждите от енергия без съответно
намаляване на стоките и услугите. Пестенето е средство за
подобряване благосъстоянието на потребителя на енергия. То означава
по-добро използване на наличната енергия, а не лишаване от енергия
или пък връщане към епохата на „пещерите и свещите".
В развитите страни се пилее много енергия при строителните и
индустриалните процеси, тъй като те са били замислени във време,
когато днешният енергиен недостиг и днешните цени не са били

предвидени.
Има четири категории на пестене на енергия:
Ограничаване на изтичането на енергия и техническо
усъвършенстване. Това включва по-добро изолиране на зданията, поефективни коли и двигатели, поправяне на неправилно изградените
връзки между източниците на енергия и целите на тяхното използване.
Координация на действията. Изпълняват се същите общи
услуги, но се иска от консуматора да промени някои от своите навици,
без непременно да се чувства по-зле от това; намаляване на товарите
по влаковете, подобряване на обществения транспорт, налагане на
таван върху консумацията на нефта и увеличаване на цената му,
завишени изисквания към ремонтите, преминаване от сегашните
опаковки за напитки към такива, които могат да се връщат - в
Австралия това би позволило да се спести енергия, по количество
равна на 88% от общата промишлено консумирана енергия в Сидни.
Умело боравене с крайните продукти. Променя се съотношението между стоки и услуги - повече услуги за здравеопазване и
образование и по-малко продукти на тежкото производство, повече
съобщителни връзки и по-малко командировки, повече книги и по
малко филми.
Затягане на коланите. Изискват се промени в стила на живот,
които много консуматори смятат за разрушително действащи и
нежелани - по-малки жилища, разположени по-близо до работното
място; къщи, по-студени през зимата и по-топли през лятото, много
по-висока ефективност на използването на леки коли - в Австралия
45% от градската площ е заета от уличното движение във формата на
пътища, гаражи и паркинги, въпреки че самите коли прекарват в
движение само 2% от живота си. По-малко на брой и по-малки коли
биха работили по-добре. Ако всички шест- и осемцилиндрови частни
коли в Австралия се заменят с четирицилиндрови, би се получило
общо спестяване на 2000 милиона литра нефт на година, като се
възприеме средногодишен пробег на кола от 14 000 километра. Това е
около 25% от годишната консумация на нефт от частни коли в
Австралия.
Едно задълбочено изследване на възможностите за запазване на
енергията бе направено и от Фондацията „Форд“ през 1974 г. Бяха
анализирани три сценария: 1)продължаване на тенденцията на растеж
от периода 1950 - 1970г.; 2)техническо усъвършенстване, включващо
ограничаване на изтичането на енергия и по-добро координиране на
различните действия, без обаче да се променя съотношението на
крайните продукти и да се затягат коланите; 3)нулево енергийно
нарастване, при което към мерките за техническо усъвършенстване се
прибавят промени в съотношението на крайните продукти и промени в
стила на живот, които някои биха окачествили като затягане на
коланите. При този сценарий нулевото енергийно нарастване се

достига към 2000 година при ниво на консумация с около една трета
част по-високо от това през 1975 г.
В доклада на Националната академия на науките на САЩ от
януари 1977 г. се показва, че с цената на много големи усилия за
повишаване ефективността на енергийното използване е възможно
през 2010 г. да се достигне ниво на използване на енергията, равно на
това от 1975 г , без да се стига до икономически крах. По подобен
начин заключението в доклада на Комитета за нови ядрени енергийни
системи от 1978 г. е, че технически е осъществимо през 2010 г. в САЩ
да се използва приблизително същото количество енергия като днес и
въпреки това да се осигурява по-високо равнище на задоволеност дори
при условие, че населението е нараснало с 35%. Този сценарий
предполага интензивно пестене и поставя много високи изисквания
към осигуряването на нови доставки на енергия, които да компенсират
обедняването на ресурсите. В него също се отговаря на въпроса: „Дали
едно бъдеще на ниска задоволеност с енергия е също така бъдеще на
посредствени технологии?" Казва се, че може би точно обратното е
вярно, тъй като ниското ниво на енергийно използване създава силни
стимули за търсене на технологически нововъведения. При развитието
на икономиката в посока към слединдустриалното общество
определящи стават дейностите, които изискват по-малко енергия и
материали, като услугите, включващи запълване на свободното време,
образование и здравеопазване. Следователно нулевото енергийно
нарастване не означава нулев икономически растеж. То обаче означава
понижаване на растежа в някои области на производството.
ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ АСПЕКТИ
НА НУЛЕВОТО ЕНЕРГИЙНО НАРАСТВАНЕ
Това, което е неправилно в капиталистическия свят и трябва да
се поправи, е съотношението между производствената, икономическата и екологическата сфера. Икономическата сфера трябва да
отговаря на изискванията на производството. С други думи, трябва да
определим нашите нужди и така да приспособим производството, че
то да ги задоволява. Икономическата сфера трябва да бъде
организирана с оглед на тези цели. Второ, производствената сфера
трябва да отговаря на изискванията на екологическата сфера. Всичко
това, разбира се, е идеалното, което можем да измислим. В
действителност нещата стоят точно наопаки. Кризата в състоянието на
околната среда ни показва, че екологическата сфера е драстично
повлияна от начина, по който е устроена производствената сфера,
който пък от своя страна се определя от икономическата сфера без
оглед на екологическата сфера.
Трябва да осъществим значителни промени в нашата
икономическа и социална политика, ако искаме да придвижим света

към едно екологически стабилно общество. Икономиката на
традиционното нарастване няма да успее да направи това и затова
трябва да намерим онзи курс, който ще бъде в състояние да го стори.
Професионалните икономисти отделят учудващо малко внимание на
тези въпроси. Причината сигурно е в това, че не ги считат за важни.
Самата концепция обаче не е нова. Още преди повече от век Джон
Стюарт Мил разгледа с голяма яснота въпроса за стабилната
икономика, а в наше време книгата на Хърман Дейли „Стационарна
икономика" (1977 г.) е блестящо изложение на тази концепция в
съвременния свят.
Надеждите, че основните слабости във взаимодействието между
екологическата, производствената и икономическата сфера могат да
бъдат преодолени чрез повишаване нивото на производството, се
оказват илюзорни. Те се основаваха на идеята, че икономическата
сфера би могла някак да отстрани вътрешноприсъщите си грешки, ако
работи достатъчно бързо. Тези грешки обаче се задълбочават от
същите фактори, които водят до нарастване на производствените
темпове - създаване на капитали и на интензивно използващи енергия
средства на производство с оглед на увеличаването на производителността на труда. Ние бягаме колкото можем по-бързо по една
безкрайна повърхност от все по-изтъняващ лед, надявайки се така да
избегнем все по големия брой пукнатини, които създаваме.
Пропадането в дълбоките и студени води на реалността е неизбежно.
След Втората световна война традиционната икономическа
теория разглеждаше растежа като средство за избавление от всички
социални проблеми. Днес виждаме, че той всъщност е основна
причина за тях. В материалния смисъл на думата щастието се разбира
като отношение на консумацията към желанията ни. Под влияние на
рекламата това отношение винаги е било по-малко от единица.
Индустриалното общество се стреми да го направи колкото се може
по-голямо чрез увеличаване на материалните придобивки и
превръщане на луксозните средства в необходимост.
Така се връщаме към въпроса, какво е мястото на
икономическия растеж и на заетостта на работната ръка при сегашното
ниво на консумация на Запад? Както стоят нещата сега, корпорациите
се нуждаят от растеж, тъй като иначе не могат да получат печалба. Те
просто продължават да използват все по-вредни средства за все пообикновени цели. Обикновените хора пък се нуждаят от работа, тъй
като иначе не могат да просъществуват. Почти всички техни нужди
изискват пари, поради което те трябва да приемат все по-отегчителни
видове работа. Какво обаче искаме от гледна точка на обществото?
Как би станало възможно използването на удивителната
производителна мощ на съвременната научна технология в полза на
намаляването вместо на задълбочаването на вредата, нанесена вече от
нея на земята, въздуха и атмосферата? Как нарастващата

производителност на работниците в съвременните индустриални
предприятия би могла да се използва за увеличаване на свободното
време и повишаване на образованието на населението вместо за
засилване на безработицата и мизерията, от която мнозина се спасяват
само с цената на престъпление? Това са големи въпроси на днешния
ден, които изискват много по-сериозно обмисляне и някакво
решително действие.
Сегашният исторически момент може да бъде характеризиран
като период, в който трябва да придобием достатъчно знания,
позволяващи ни да се оправим с ограничените ресурси. Това е вярно
както в локален, така и глобален мащаб. Главният въпрос е дали в
процеса на изчерпване на ресурсите лишаването от удобства и
покачването на цените ще стимулират развитието точно на ония
знания, и то в необходимите за това места, които биха довели със
сигурност до преход към екологически стабилно общество.

ГЛАВА VIII
РИСКОВЕТЕ, СВЪРЗАНИ
С НЕРАЗВИВАНЕ НА ЕНЕРГЕТИКАТА
Дж. Б. Ъркууд
ВЪВЕДЕНИЕ
В съвременните индустриални страни се разчита на енергията за
увеличаване на земеделското производство, за захранване на
фабриките, за пренасяне на стоки и хора, за отопление и охлаждане на
жилища и обществени сгради и за поддържане на стандартите на
здравеопазването. Доставянето на енергия е съществена и всеобхватна
особеност на индустриалното общество.
Влиянието на енергията и на нейната наличност се проявява в
самата форма и структура на обществото. Ако мнозинството от хора
трябва да прекарват повечето от своето време в работа просто за да
получат необходимата за оцеляването им храна, обществото ще
притежава характерните черти на икономиката на препитаване чрез
земеделие. Ако обаче едно обилно доставяне на евтина енергия
позволява на няколко души да произвеждат достатъчно храна за
изхранването на много хора, усилията на последните могат да бъдат
насочени към второстепенното производство и обществото би имало
характерните черти на една развита икономика.
В тази глава се изследва връзката между използването на
енергия и функционирането и бъдещето на човешкото общество. Тя
разглежда присъщите на неразвиващата се енергетика рискове и
вероятните ѝ последици върху стандарта на живот.
НЕРАЗВИВАНЕ НА ЕНЕРГЕТИКАТА
Какво означава това да не развиваме енергетиката? За да
отговорим на този въпрос, е необходимо да разгледаме накратко
историята на използването на енергията и бъдещите възможности пред
него.
През цялата история на човечеството са били разработвани найразлични източници на енергия. По различно време преобладаващо
гориво са били дървата, въглищата и през последните години нефтът
(фиг. 8.1). Днес преобладаващи източници на енергия са изкопаемите
горива.
Изглежда че за да се възприеме широко едно ново гориво са
нужни от 50 до 100 години. Такова време е било необходимо на
развитите страни за да преминат при задоволяване на по-голямата част

от своите енергийни нужди от дърва към въглища и от въглища към
нефт. И в двата случая обаче промяната се е дължала повече на
привлекателността, присъща на новото гориво, отколкото на
изчерпването на старото. Задачата за получаването на енергия и двата
пъти е била опростена. Обратно на това преходът от петролните
горива към какъвто и да е внушаващ доверие заместител ще бъде
принудителен. Технически е много по-трудно да се получат полезни
количества енергия от уран или от Слънцето, отколкото да се получат
същите количества от нефт или от природен газ. На тази основа би
трябвало да се очаква, че преминаването към нови форми на енергия
ще трае дори по-дълго отпреди, но изчерпването на запасите от нефт
може да тласне света към една много по-бърза промяна.
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Фиг. 8.1. Световни енергийни модели: процентен принос към общите доставки

Все по-голяма популярност придобива проучването на
бъдещето чрез създаването на т. нар. „сценарии". Това са въображаеми
картини, обединяващи широк спектър от предположения за ключовите
елементи на бъдещото общество.
Един сценарий, който привлече значително внимание в
последно време, е този за „нулевото енергийно нарастване". Той
представя едно бъдеще, в което изразходването на енергия за кратко
време нараства и след това се установява на едно ниво. Смята се, че
обществото ще вземе доброволно решение, че е достигнало края на
своето нарастване и ще може да се установи определено ниво на
заселеност, изразходване на енергия и съвкупен обществен продукт.
Тази програма би довела например САЩ до консумация на енергия на
глава от населението вероятно с 50% по-висока от сегашното ниво и
три пъти по-висока от тази на Великобритания днес.
Някои наблюдатели предполагат, че в света има запаси от
изкопаеми горива, които са достатъчни за задоволяването на тези нива
на консумация дори в далечно бъдеще. Те посочват факта, че през

последните 120 години известните световни запаси от нефт винаги
едва са стигали при предвижданите темпове на нарастване, за да
задоволят нуждите за 30 години напред. Освен това търсачите на нефт
нямат никакъв стимул за откриване на резерви за повече от 30 години,
тъй като нефтът дълго време не би могъл да се продаде и разходите за
търсенето му биха се покривали твърде бавно.
Поддръжниците на тази гледна точка посочват много примери
на правени през последните 100 години предвиждания за зловещо
изчерпване на суровини, като се почне от медта и се стигне до
въглищата. Почти винаги тези прогнози са се оказвали погрешни.
Новите открития са увеличавали запасите по-бързо, отколкото те са
били изчерпвани от консумацията. Например между началото на
1973г. и сегашния момент световните запаси от суров нефт нараснаха,
въпреки че темпът на консумация през този период беше около 50 - 60
милиона варела дневно.
По такъв начин изглежда, че една възможност за бъдещето е да
се остави пазарът да определя цената и търсенето на горива, както е
било в миналото. Защитниците на тази философия с готовност се
съгласяват, че един ден световните запаси от изкопаеми горива ще
бъдат практически изчерпани. Те обаче не вярват, че този ден е вече
близък или пък ще дойде в срок от време, който чувствително ни
засяга. Според тях нормалната скорост на технологическо развитие ще
бъде достатъчна, за да бъдат намерени нови източници на енергия,
когато те станат действително необходими или дори и преди това.
В останалата част от тази статия са разгледани рисковете, с
които е свързана тази философия на „неразвиване на енергетиката".
НАСОКИ НА ЕНЕРГИЙНАТА КОНСУМАЦИЯ
Задачата за доставяне на енергия в света днес е извънредно
сложна, тъй като се е развивала в продължение на дълъг период от
време под действието на голямо многообразие от сили и фактори.
Нарастващата консумация на енергия от човека може да бъде
представена в термини на различни етапи от неговото развитие (фиг.
8.2). Преди около един милион години първобитният човек е
консумирал без да използва огъня около 2000 kcal на ден. Въвеждането
на огъня в употреба може би е повишило това количество до 4000 kcal.
При първобитното земеделско общество, използващо някои домашни
животни, се е стигнало вероятно до 12000 kcal, а по-напредналите
селскостопански формации вероятно са удвоили тази консумация. В
разцвета на нискотехнологическата индустриална революция,
примерно между 1850 и 1870 г., дневната енергийна консумация на
глава от населението в Англия, Германия и САЩ е достигнала 70 000
kcal. През 1970 г. високоразвитите нации консумираха над 200 000 kcal
на ден на глава от населението, като по-голямата част от това

количество бе във формата на електричество или производни продукти
на нефта.

Фиг. 8.2. Исторически аспекти на консумацията на енергия

Освен че показва ненаситния глад на съвременния човек за
енергия, фиг. 8.2 илюстрира удачно и идеята за експоненциалното
нарастване. За да разберем световните енергийни проблеми на
днешното време, е от съществено значение да разберем и оценим
значимостта на такова нарастване. Когато дадена величина, например
темпът на консумация на един ресурс, нараства с определен процент
на година, се казва, че нарастването е експоненциално. Важна
особеност на това нарастване е, че за удвояването на величината е
необходимо постоянно време. Това време се нарича време за
удвояване (Т) и се свързва с Р - нарастването на величината в проценти
за единица време, чрез уравнението
T =

70
P

Например един темп на нарастване от 5% на година ще доведе до
време за удвояване 14 години. Въпреки че не е точно, това уравнение
описва задоволително интервала от темпове на нарастване, които се
наблюдават на практика, т.е. до около 10% на година.
Експоненциалното нарастване се характеризира с удвояване, а
няколко удвоявания могат бързо да доведат до огромни цифри. Друго
свойство, което трябва да се отбележи, е, че количественото
нарастване, включено в дадено удвояване, е приблизително равно на
сбора от всички предшестващи нараствания. На много хора се струва

трудно да повярват, че когато темпът на консумация нараства с
някакви 7% на година, консумацията в продължение на десет години
превишава всичко, което е било консумирано преди това.
Изследването „Границите на нарастването", проведено преди
няколко години в Масачусетския технологически институт (MIT) и
финансирано от Римския клуб (Club of Rome), фокусира вниманието
върху няколко важни въпроса и накара хората да се замислят върху
ограничеността на земните ресурси. Според разработения от този
колектив математически модел предстои експоненциално нарастване
на населението на света, консумацията на храна, замърсяването на
околната среда и индустриалното производство, съпроводено със
съответно намаляване на ресурсите, което неизбежно ще доведе до
катастрофално разрушаване на цялата система някъде в следващия век.
Бъдещето обаче не е със сигурност предначертано от миналото.
Възможно е хората да променят своето поведение. Такива изследвания
като „Границите на нарастването" значително опростяват нещата в
реалния свят. Работата е там, че световните ресурси не са равномерно
разпределени. Някои страни вече имат сериозни проблеми с
пренаселението и недостатъчните ресурси, докато други имат
достатъчно ресурси, за да продължат да се развиват без проблеми в
течение на много години. Освен това е малко вероятно технически
развитите страни да планират своето бъдеще на основата на
съзнателно понижаване на енергийната консумация до някакво ниво на
минимални „нужди". Бедните страни пък трудно ще се съгласят, че
силно различаващите се в различните страни стандарти са приемливи
за дълъг период от време.
В една страна може да настъпи недостиг на енергия и без да е
необходимо общото ѝ налично количество в света да спадне. Една
промяна в начина на разпределение може да доведе до трудности в
такива страни, които преди са имали достатъчно енергия. Друга
възможност за поява на недостиг е по-бързото нарастване на търсенето
в сравнение с доставките.
Ясно е, че светът няма да разполага с достатъчно енергия, за да
задоволи исканията на всички свои народи през идващите десетилетия.
Факт е, че днес енергийната консумация във всички страни усилено се
покачва. Едно нулево нарастване на енергийните нужди би обрекло
онези страни, които сега имат ниски нива на консумация, на
неизменно същото положение. Дори и да можеше да се постигне
нулево нарастване, изчерпването на изкопаемите горива не би се
избягнало, а просто би се забавил денят на равносметката.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА
В ЕДНО ИНДУСТРИАЛНО ОБЩЕСТВО
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Фиг. 8.3. Съотношение между индекса БТЕ за търговското използване на енергия
(петролен еквивалент, изразен в долари) и съвкупния обществен продукт.

Индустриалното общество се основава на използване на енергия
в големи количества, а неговото непрекъснато функциониране изисква
непрекъснати енергийни доставки. Основна характеристика на
съвременните индустриални градове е високата степен на използване
на енергия. Не само хората, живеещи в тях, използват много енергия
по домовете и работните си места, но и самият град поради основните
правила, по които е проектиран, изисква големи количества енергия, за
да функционира. Тези градове са изградени при безусловното
предположение, че винаги ще има енергия в наличност, за да се
задоволят изискванията на населението им. Съвсем доскоро на
градските архитекти даже и през ум не им минаваше да разгледат
възможността за липса на енергийни доставки. Наличието на енергия
се подразбираше от само себе си за осигурено, когато се разглеждаха
различните възможности за доставянето ѝ. Въпросите на планирането,
които се решаваха, бяха свързани единствено с икономическата
конкурентоспособност на различните видове горива. В миналото
икономическото развитие се характеризираше с непрекъснато
нарастване на консумацията на енергия в продължение на толкова
дълъг период от време, че се предполагаше, че ще бъде така и
занапред.

Съвременните градове са проектирани с основната цел да се
централизира производството и търговията и да се извлече изгода от
една многомащабна икономика. Типично за тях е наличието на една
силно натоварена централна търговска улица, оградена от простиращи
се надалеч предградия с общежития. По-нататък са разположени
земеделските и селскостопански области, които осигуряват основната
храна за цялото население.
Централната търговска улица обикновено се състои от
многоетажни здания, които се захранват от външни източници на
енергия за охлаждане, отопление и вентилация. Сложни пътни системи
осигуряват както бързото лично предвижване на хората, така и
доставките на храна от околните земеделски области чрез услугите на
транспорта. Обслужващите системи като захранването с електричество
и вода, канализацията, хигиенизирането и съобщенията са разпростряни върху големи разстояния и изискват значителни количества
енергия. Интегрираната здравна помощ, осигурявана от големи
болници и клиники, също зависи от енергийните доставки. От
енергията зависи и обхващащата съвременния индустриален град
комплексна система за масова информация като телевизията, радиото,
вестниците и списанията.
Широко разпространеното използване на обогатителни торове и
усъвършенстването на селскостопанската техника позволяват на
сравнително малък брой селскостопански работници чрез интензивно
земеделие да изхранват цялото население на съвременните градове.
През последните 100 години частта от населението, пряко заета в
селското стопанство, намаля в почти всички страни на света. Не
случайно във Великобритания, която въведе света в етапа на
индустриалната революция, в началото на века тази част бе по-малко
от 10%.
Приблизително една трета от консумираната в една съвременна
индустриална страна енергия се използва за домашни и търговски
цели. Големи количества енергия изисква строителството и
функционирането на днешните жилищни и търговски сгради.
Въпреки че е възможно такова проектиране на сградите, че те да
използват енергията по-ефективно, и в тази насока се полагат все поголеми усилия, факт е, че почти всички построени в миналото сгради
не са били проектирани по този начин. За тяхното непрекъснато
обитаване и използване съществено необходими са доставките на
енергия.
Съвременните индустриални страни се радват на най-добрите в
световната история стандарти на здравеопазване. Но и тук всеки
елемент в системата разчита на енергийните доставки. Съвременните
болници с тяхното специално оборудване, контролирана среда,
изисквания за чистота, както и с необходимостта от осигуряване на
многобройни услуги са големи консуматори на енергия.

Производството и опаковката на съвременните лекарства е също
интензивно използващ енергия процес.
Ако ефикасната съобщителна система е нервният център на
съвременното индустриално общество, транспортът е неговата
кръвоносна система. Мобилността е най-очевидната особеност на това
общество. Транспортът използва една трета от цялата консумирана
енергия. Възможно е да се намали нивото на индивидуалното
придвижване на хората в градовете, но да се ограничи
транспортирането на стоки би било по-трудно, защото съвременният
град се простира върху една голяма площ и за да се снабдява с
основните жизнени продукти, трябва да осъществява търговски връзки
с околността.
Появата на международните авиолинии като главно средство за
пътуване между различните страни бе може би най-голямата промяна
в транспорта на нашия век. Възможността хората да пътуват бързо и
евтино от страна в страна бе реализирана единствено чрез
разработката на съвременните пътнически самолети. В един труден
свят като нашия тази възможност повлия съществено върху
разбирателството между страните и повишената толерантност между
народите. Използването на енергия по този начин доведе до смесване
на културите и нарастващо разбиране на проблемите, с които се
сблъскват други народи в други области на Земята, а също до
възприемане на света като същност, което иначе нямаше да бъде
възможно.
Останалата приблизително една трета от консумираната от
индустриалните страни енергия отива за нуждите на самата индустрия.
Главните клонове на индустрията (като минното дело и обработката на
рудите) и второстепенните (като масовото производство) са силно
зависими от доставките на енергия. Индустриалната революция се
основаваше на използването на въглища и нефт. Въглищата промениха
облика на Великобритания, а САЩ откриха пътя за развитие на
високоенергийно общество, като и днес са негови типични
представители.
Тези ефекти заедно водят до едно общество, което, най-общо
казано, е добре нахранено, здраво и добре информирано. Хората
използват своето обикновено значително свободно време за
развлечения и интелектуално развитие. Всъщност една особеност на
съвременното индустриално общество е времето, което трябва да се
отдели за образование с цел да се осигури възможност отделният човек
да добие уменията, необходими за постъпване на работа в рамките на
комплексните технологически и социални системи, които
характеризират това общество.
В индустриалните страни съвременните тенденции сочат
нарастване на използването на електричеството в сравнение с
останалите форми на енергията. Производството на електричество не е

самоцел: то е подходящо средство за пренасяне и използване на
енергия, но е особено полезно, защото може лесно да се преобразува в
светлина, топлина и работа. Наблюдава се също тенденция към
нарастване на използването на енергия в домакинството и търговския
и транспортния сектор в сравнение с използването ѝ за индустриални
цели. Тези тенденции са показателни за повишаването на жизнения
стандарт в индустриалните страни.
Така нареченият третичен сектор, включващ услугите,
развлеченията, образованието и съобщенията, също увеличава своя дял
в общото количество на използваната енергия, което е друг сигурен
признак за напредъка на индустриалното (или може би
слединдустриалното) общество.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ
В ПО-СЛАБОРАЗВИТИТЕ СТРАНИ
В противовес на високата консумация на енергия на глава от
населението в индустриалните страни, в по-слаборазвитите страни
тази консумация е ниска. Да се извърши директно статистическо
сравнение е трудно, тъй като цифрите за енергийната консумация,
които се цитират, обикновено се отнасят само за търговските
продукти. При събирането на данните за националната енергийна
консумация обикновено се пренебрегват дървата и торът, събирани на
ръка, а в по-слаборазвитите страни тези горива са значителен и важен
източник на енергия. Подобно на това в енергийните статистики
обикновено се пренебрегва и енергията, участваща в процесите на
фотосинтезата, чрез които се образува реколтата, а също и тази,
участваща в процесите на израстване на минерали чрез изпарение на
солта. Този ефект обаче е безспорно много по-важен за една
селскостопанска, отколкото за една индустриална икономика.
По различни причини много страни и части на света не са имали
възможността да се отърсят от предимно селскостопанския начин на
живот, установен преди векове. Това разграничаване между развити и
неразвити страни за първи път стана очевидно някъде в края на XVIII
в. Докато днес в развитите страни са впрегнати енергийните потоци,
повишила се е плътността на населението и са нараснали градовете и
големите центрове, голямата част от местното население в останалата
част на света все още живее с енергийна консумация на глава от
населението на нивото, което е било типично за Великобритания преди
два века.
Този тип общество се характеризира със сравнително големи
човешки усилия, влагани в производството на храна. Интензивното
селско стопанство е непознато и употребата на обогатителни торове е
рядка. Земята обикновено остава безплодна през два от трите сезона.
Не могат да се задоволяват нуждите на интензивно нарастващото

население, а добивите на реколтата силно зависят от капризите на
времето.
Такова общество по необходимост трябва да обитава малки
селища с близко разположени обработваеми земи. Без енергия за
транспорт движението на хората всеки ден към полето и обратно
трябва да се ограничава до малки разстояния. По подобен начин стои
въпросът за превозването на реколтата до пазарите, което се извършва
без помощта на хладилници и високоскоростен транспорт и е още една
демографска характеристика на нискоенергийното общество.
За простия стил на живот на селскостопанското общество е
типичен недостигът, примесен с периоди на изобилие, ниски стандарти
на обществено здравеопазване и относително ниско ниво на знанията и
информацията. Системите на държавно управление и обществен
контрол обикновено са опростени, тъй като няма достатъчно излишни
човеко-часове, които да бъдат посветени на една по-сложна система.
НИСКОЕНЕРГИЙНО БЪДЕЩЕ
Световните енергийни ресурси могат да се подразделят на
възстановими и невъзстановими. Възстановимите източници зависят
от всекидневния и сезонния приток на слънчева енергия на Земята,
докато невъзстановимите са крайният продукт от природни процеси,
развивали се в продължение на милиони години и включващи
слънчевата енергия.
Не може да има съмнение, че световните ресурси от изкопаеми
горива ще съществуват кратко време. Те се консумират с темпове,
които накрая трябва да доведат до ефективното им изчерпване. Не е
възможно да се каже кога ще стане това, но що се отнася до суровия
нефт, това вероятно ще бъде в рамките на следващите няколко
десетилетия. На фиг. 8.4 са показани количествата на невъзстановимите ресурси на глава от населението за различни страни.
Интересно е да се отбележи, че Австралия е особено богата и
единствените други области, сравними с нея, са Северна Америка и
СССР.
Възстановимите енергийни източници гарантират непрекъснати
доставки на енергия за дълъг срок от време. Единственият значителен
принос, който те даваха към световните доставки на енергия в
миналото, бе от използването на водноелектрическите централи и
вятърните турбини. Въпреки че общото количество на
водноелектрическата енергия нараства с развитието на нови проекти,
процентният ѝ принос към световните доставки спада, след като подостъпните места се овладеят. Напоследък навсякъде по света
привличат голямо внимание други видове възстановими източници.
Получаването на слънчева енергия по-специално е обект на
интензивни изследвания и усилия за развитие в много страни и вече

дава известен принос към енергийните доставки. Други такива ресурси
са вятърната, вълновата и приливната енергия.
Количеството енергия, получавано от тези източници с
днешните методи, е малко. Възможно е в бъдеще напредъкът на
технологията да позволи да се получават по-големи количества
полезна енергия. Но е малко вероятно те да бъдат достатъчни, за да
могат напълно да бъдат заместени изкопаемите горива.

Фиг. 8.4. Енергийни запаси в нефтен еквивалент на глава от населението (1974г.)

Ако не бъдат развити нови енергийни източници, които да
заместят сегашния принос на изкопаемите горива, бъдещето може с
голяма вероятност да се окаже бъдеще с доста по-слабо използване на
енергия. Наличието на такава възможност заслужава сериозно
разглеждане.
Индустриалното общество на Запад, което познаваме днес, не би
могло да се поддържа. Националните икономики няма да бъдат в
състояние да се разрастват. Обществото ще бъде принудено да се
върне към една система, при която се полагат повече индивидуални
усилия за производството на храна и строежа на жилища - двете
основни необходимости на живота.
Днешните градове биха станали фактически необитаеми, тъй
като съществуващите в тях сгради зависят по критичен начин от
съответните доставки на гориво. Би станало принудително връщане
към селскостопанската форма на обществото. Стандартът на живот в
развитите страни би се понижил драстично. При тези обстоятелства
проблемите за националното оцеляване биха придобили истински

заплашителен характер. Земята не би могла да издържа същото
население и глад или дори гладна смърт биха били съдбата на
мнозина.
Върху по-слаборазвитите страни ефектът не би бил толкова
суров просто защото тяхната сегашна зависимост от енергията е послаба. Главният ефект би бил ограничаване на стремежите на тези
страни да подобрят стандарта си на живот. Би имало и важни
странични ефекти, тъй като всички страни по света, развити и по-слабо
развити, биха били обхванати от обща икономическа депресия.
Въпреки че всички тези неща могат да се случат като резултат
от внезапно намаляване на наличната енергия, не се предвижда светът
наистина да тръгне по този път. Страните вече започват да планират
промени в енергийните доставки. Проблемите могат да се предвидят и
да се вземат мерки за намаляване на влиянието на отслабващите
доставки на изкопаеми горива. Някои страни например вече
пристъпиха към заместване на нефта, към програми за запазване на
енергията и възприеха в значителни мащаби производството на ядрена
енергия. Вероятно е възможно загубата на изкопаеми горива да бъде
компенсирана с развитието на нови енергийни източници.
Ако например в изследването на термоядрените реакции се
напредне до етап, на който те да станат както осъществими, така и
надеждни, това ще означава, че ще разполагаме с почти неограничени
количества енергия. Но светът не може да разчита само на този
източник - рискува се прекалено много. Задължително е да се
изследват внимателно всички възможности и това ще отнеме време. То
обаче може да бъде изкупено чрез предриемане отсега на действия за
запазване на съществуващите изкопаеми горива, чрез разумно
насочване на тяхното използване, чрез използване на ядрената енергия
и увеличаване на приноса на въз-становимите енергийни източници до
максимум.
Каквото и действие да предприемем сега, това ще бъде просто
въпрос на печелене на време, тъй като световните запаси от изкопаеми
горива накрая ще бъдат изчерпани дори и при нулево нарастване на
енергийната консумация. Единственото перспективно решение ще
дойде от разработката на нови енергийни източници.
ИЗВОДИ
В света няма достатъчно резерви на изкопаеми горива, за да се
задоволят бъдещите нужди на всички страни за дълъг период от време.
Забелязва се вече известно спадане на доставките от суров нефт, а през
следващите 20 години може да се очаква и по-сериозен недостиг.
Възстановимите енергийни източници, както изглежда, няма да могат
да компенсират очакваното намаляване на доставките поради
обедняването на изкопаемите горива.

Недостигът на енергия ще засегне различно различните страни.
Най-силно ще бъде отражението върху индустриалните страни, в
които обществото като цяло е обвързано с интензивно използване на
енергия. Ако не бъдат разработени нови енергийни източници,
индустриалното общество ще бъде принудено да извърши преход
назад към селскостопанска форма на съществуване. А това може да
бъде постигнато само с цената на огромни преобразувания в
географското разпределение на населението и радикални изменения в
стандарта на живот.
Може да стане така, че да няма друг изход, и тогава човешкият
род ще трябва да приеме това бъдеще без оглед на последиците. От
друга стана, може би има алтернатива. Може би съществуват други
източници на енергия, които ще осигурят на всички едно
високоенергийно бъдеще на приемлива и стабилна основа. Но при
всички случаи трябва да се търсят всякакви пътища за изследване и
развитие на всички възможни енергийни източници. Рисковете,
свързани с неразвиващата се енергетика, са ясни и крият в себе си
ужасни последици.

Част II
НОВИТЕ ЕНЕРГИЙНИ
ИЗТОЧНИЦИ

Г Л А В А IX
ТЕРМОЯДРЕН СИНТЕЗ
Р. Грос
Синтезът на леките елементи открива възможност за получаване
на един по същество неизчерпаем източник на енергия, за който се
смята, че е безопасен и приемлив от гледна точка на влиянието върху
околната среда. Но за разлика от разпадането на ядрата синтезът им
още не е достигнал достатъчно зрял стадий, за да се пристъпи към
използването му като източник на енергия. Той всъщност току-що
излиза от фазата на изследванията, като научната му основа все още
остава в процес на развитие. При изследванията в областта на
физиката на плазмата и технологията на термоядрения синтез,
извършени през последния четвърт век, бяха развити няколко метода,
които според повечето учени ще позволят да се произвежда чиста
термоядрена енергия. Вече не се спори дали може да се постигне
управляема термоядрена реакция. Въпросът по-скоро е кой е найдобрият метод за това и дали той ще се окаже достатъчно икономичен
и надежден, за да бъде избран от хората като главен източник на
енергия.
През следващия четвърт век ще бъдат изпробвани няколко идеи
за термоядрен синтез в устройства, чиито размери ще бъдат подобни
на тези на една централна електростанция. Преломният момент в
термоядрените изследвания, т.е. получаване от термоядрените реакции
на енергия, най-малко равна на външната, захранваща устройството
енергия, се очаква да настъпи през следващите десет години, а може
би и по-рано, в началото на 80-те години*. Това важно достижение ще
означава, че физиката на плазмата и термоядрената технология са
достигнали стадия на зрелост, когато може да бъде построена
демонстрационна термоядрена електростанция.
В областта на физиката на плазмата и на термоядрения синтез
има голям и все по-нарастващ обем от научна литература. Основните
идеи на термоядрения синтез са добре известни. Има голям брой
реакции на синтез на леки елементи, които могат да се използват за
получаване на термоядрена енергия. Първото поколение термоядрени
станции ще използва като гориво изотопите на водорода деутерий и
тритий, тъй като техните ядра се характеризират с най-голямата
вероятност за взаимодействие, т. е. за сливане и образуване на ядра на
по-тежки елементи. Тази реакция на синтез е
D + 3T → 4Не(3,5 MeV) + 1n(14,1 MeV) +17,6 MeV

2
*

Такива реактори, наречени демонстрационни, вече са построени. – Бел.рец.

Деутерият се среща в природата в изобилие, но тритият трябва
да се произвежда. Това може да се направи чрез използване на
неутрони и литий. Високоенергетичният неутрон взаимодейства с 7Li и
генерира една алфа-частица, тритий и един по-бавен неутрон.
Образуваният при деутериево-тритиевите (D—Т) реакции неутрон е
основа за възпроизводството на трития. Високоенергетичните
неутрони, образувани в резултат на тези реакции, могат да се
използват за възпроизводство на тритий и литий в една зона,
ограждаща термоядрената плазма*. В природата има ресурси на евтин
литий, които са достатъчни, за да осигурят производството на
термоядрена енергия за дълъг период от време.
Термоядрените реактори от второ поколение може би ще
използват като гориво чист деутерий. Ядрените реакции, използвани
тук, са следните два процеса, имащи почти еднаква вероятност:
D + 2D → 3He + 1n + 3,27 MeV,

9

D + 2D → 3T + 1H + 4,03 MeV

2

Запасите от деутерий са огромни, но температурата, при която започва
реакцията на синтез при чистия деутерий**, е по-висока от тази при
D—Т реакциите. При реакциите на синтез с участието на деутерий и
тритий се образуват неутрони, които на свой ред биха създали
известна радиоактивност в съоръженията на реактора, въпреки че при
тези реакции не се отделят радиоактивни отпадъци (тук отпадъкът е
хелий). Това би създало значителни проблеми при поддържането и
поправянето на реактора.
Има обаче реакции на синтез, които не включват никакви
неутрони. Например
Не + 3Не → 4Не + 21Н +13 MeV,

3

B + 1H → 34Не + 8,7 MeV
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Тези модерни термоядрени горива, хелий-3 и бор, дават
отпадък, състоящ се единствено от заредени частици (протони и йони
на хелий-4), които могат да бъдат използвани за пряко произвеждане
на електричество чрез процес на преобразуване на енергията, при
който се надминава границата на коефициента на полезно действие за
топлинния цикъл на Карно. Друг един перспективен цикъл е системата
от взаимно ускоряващи се реакции 1H — 6Li
H + 6Li → 3He + 4He

4 MeV,

He + L → H + He

16,8 MeV,

1
3

6

1

4

* - прието е тази зона да се нарича „бланкет“ – Бел.рец.
** - Наречена още „температура на запалване“ – Бел.рец.

Не + 3Не → 21H + 4He

3

12,9 MeV

Бързите протони могат с голяма вероятност да взаимодействат с 6Li,
така че това е верижна система от реакции. За съжаление
температурите на запалване на всички тези „чисти“ реакции са
извънредно високи и трудно се постигат. Но в процеса на съзряване на
термоядрената физика и технология тези реакции неминуемо ще бъдат
въведени в практиката.
За да се слеят, ядрата на леките елементи трябва да бъдат
доближени с енергия, достатъчна за преодоляване на енергетичната
бариера на кулоновия потенциал. Скоростта R12, с която протичат
реакциите на синтез, е
(брой реакции/(m3.s)),

R12 = n1n2 <συ>

където n1 и n2 са плътностите на броя на частиците (частици/m3) и σ е
сечението на реакциите на синтез между частици 1 и 2, които се
сблъскват при относителна скорост на движение υ. Скобите означават
усредняване по всички скорости на частиците. Функцията <συ> е
изчислена за случай на Максуелово разпределение на скоростите за
всички реакции на синтез, представляващи интерес. Максималната
стойност на <συ> за реакция от типа D—Т се получава при
температура около 70 keV (≈8.108К). Плътността на термоядрената
мощност PF се дава с
[W.m-3],

PF = n1n2 <συ> Q,

където Q е енергията на отделната реакция.
Тъй като синтезът включва високотемпературни газове, взаимодействащите частици са йонизирани и реагентът се състои от
смесица от електрони и йони, т.е. представлява високотемпературна
плазма. Физическото поведение на плазмата е доста сложно и голяма
част от изследванията на синтеза, извършени през последните няколко
десетилетия, се наложи да бъдат посветени на проучването на
същността на плазменото състояние. Характеристичното време τR на
една реакция на синтез, т. е. времето, за което се изразходва около
1/е≈37% от горивото, е

τR=

1
.
n < σν >

За D—Т реакциите τR ≈ 10s при n = 1020 m-3 и температура 70 keV.
Структурната здравина на материалите ограничава възможните в един
реактор комбинации от температури и плътности на частиците (т.е.
тяхното налягане).

За загряването на един газ до много висока температура е
необходимо да му се добавя енергия със скорост по-висока от
скоростта на изтичането ѝ навън. Един основен механизъм на
енергетични загуби във всяка високотемпературна плазма е лъчението.
Примерно при умерени плътности на плазмата това е спирачното
лъчение, чиято плътност на мощността РB се дава с
РB = 1,4.10-40 Z2 ni nе Те1/2,

[ W.m-3]

където Z е зарядът на йона, ni и ne са плътностите на йоните и
електроните, а Те е температурата на електроните. По същество цялата
енергия на спирачното лъчение директно напуска плазмата, тъй като
средният свободен пробег на фотона е много по-голям от размера на
плазмата.
Сравнявайки термоядрената енергия с тази, доставяна за
загряване на плазмата, Лоусън разработи критерии, необходими за
произвеждане на енергия от един хомогенен термоядрен реактор.
Основното уравнение за „баланса“, което той изследва, е
η(Ef + Es) ≥ Es,
където Ef и Es са получената от реакцията енергия и енергията
необходима за загряване на плазмата, a η е коефициентът на полезно
действие на превръщането на енергията в електрическа. Тези енергии
се пресмятат от равенствата
Еf = <σv> Q nD nT τ
Es = 3/2[(nе + ni )kТ] + РBτ,
където Q е енергията на отделната реакция на синтез, τ е времето за
протичането й, a k е константата на Болцман. При D—Т реакциите
80% от термоядрената енергия се пренася от неутроните, поради което
е необходим топлинен цикъл за преобразуването й. За коефициент на
полезно действие при такъв цикъл Лоусън намери, че изискванията,
които трябва да се удовлетворят за получаването на ефективна
термоядрена енергия, са
niτ ≥ 1020 s . m-3

за D — Т,

niτ ≥ l022 s . m-3

за D — D.

Това означава, че за да може да се достигне до състоянието на
енергетичен баланс в една D—Т плазма, чиято плътност на частиците е
ni ≈ 1020 m-3, тя трябва да бъде удържана в течение на около 1s.
Чрез приравняване на термоядрената мощност, затворена в
плазмата (т. е. алфа-частиците в D—Т реакциите), със скоростта на
загуби на енергия от лъчение може да се определи идеалната

температура на запалване. Най-ниската такава температура може да се
намери от следното равенство
<σv>Qα nD nT = РВ
Видът на тези две функции е показан на фиг. 9.1. Идеалната
температура на запалване се получава равна на 4,4 keV (49 милиона К)
за D—Т реакция и 48 keV (531 милиона К) за D—D реакция.
Присъствието на всякакви примеси от тежки йони (с голямо Z) води до
силно увеличаване на скоростта на загуби от спирачно лъчение и до
значително увеличаване на температурата на запалване. Плазмата
трябва да се поддържа много чиста, тъй като твърде многото примеси
(дори от няколко процента), могат да предотвратят запалването.

Фиг. 9.1. Като функция на температурата са показани мощностите, генерирани в
резултат на D—Т и D—D термоядрените реакции и на спирачното лъчение. Пресечните
точки показват идеалните температури на запалване

Накратко казано, същината на термоядрената технология е в
това плазмата да се загрее до нейната температура на запалване и да се
държи свита в продължение на достатъчно време, така че освободената
термоядрена енергия значително да превишава тази, необходима за

загряване на плазмата.
По какъв начин газът може да бъде нагрят до състояние на
запалване и горещата плазма да се удържа за време, надвишаващо
критерия на Лоусън? Загряването на плазмата се постига чрез
въвеждането на енергия в нея по някой от многото методи като:
а)пропускане на силен електричен ток през плазмата, т.е. омово
загряване; б)инжектиране на високоенергетични електрически
неутрални частици в плазмата, т.е. загряване с неутрален сноп;
в)плазмата има множество собствени честоти, които могат да бъдат
възбудени чрез електромагнитни вълни с подходяща дължина на
вълната, т. е. електромагнитно вълново загряване; г)адиабатно (бавно)
свиване на газа ще повиши температурата му; д)ударни вълни или
бързо свиване могат да загреят газа до температурата на запалване;
е)използването на мощни лазери може да загрее газа до много висока
температура и т. н. Привлекателността и техническите детайли на
всеки един от тези методи за загряване на плазмата са тясно свързани с
метода на удържането й.
При температурата на запалване йоните се движат със средна
скорост около 106 m/s. Удържането на тези частици с минимални
загуби на енергия за времето, необходимо да се получи термоядрена
енергия, представлява един от главните проблеми на термоядрения
синтез. Има три основни групи от методи за удържане на
термоядрената плазма. Те са:
1. Удържане в магнитно поле. Плазмата може да бъде удържана
с магнитна уловка, тъй като движението на заредените частици (йони и
електрони) се влияе от магнитни полета. Разработката на магнитни
конфигурации, които да удържат плазмата по задоволителен начин, е
основен проблем в изследванията на термоядрения синтез. Ако
плазмата е стабилно хваната от магнитно поле, характеристичното
време за залавяне е
τ = l2 / D┴ ,
където D┴ е дифузионната константа в направление, перпендикулярно
на магнитното поле, и l е размерът на удържащото поле. Използвайки
известния от класическата кинетична теория на плазмата израз за D┴,
получаваме
τ = 5,62.1020 l2B2T1/2/(n.lnΛ)

(в единици MKS),

където В е интензитетът на магнитното поле, а lnΛ е плазмен
параметър, чиято стойност не се променя особено и е от порядъка на
десет. Ако плазмата се държеше наистина съобразно класическата
теория на дифузията, може би още преди време щяхме да овладеем
термоядрената енергия. За съжаление повечето видове плазма
проявяват в магнитно поле различни типове нестабилност или някакъв

тип турбулентност, поради което дифузията на плазмата в напречно
направление на магнитните силови линии е по-бърза, отколкото
показва класическата формула. Развитието на нашето разбиране за
темпа на дифузия на реалната плазма в различни магнитни уловки
представлява едно от най-важните направления в изследванията на
плазмата. Най-успешно действащите досега магнитни уловки са от два
вида: тороидални и огледални.
2.Инерционно удържане. С разработката на много мощни лазери
и снопове частици изглежда възможно една мъничка таблетка гориво
да може да бъде сгрята и свита до такова състояние, че от ядрените
реакции, които протичат в сърцевината ѝ преди експлодирането, да се
отдели енергия, която да надвиши входната енергия на снопа.
Характеристичното време на реакцията в таблетката е от следния
порядък
Τ = R/c ,
където R е радиусът на таблетката и с е скоростта на звука в йонната
компонента на плазмата. За да може при всеки изстрел да се използва
относително малко количество входна енергия, е необходимо размерът
на таблетката да бъде много малък, близък до този на глава на
топлийка. Скоростта на звука в плазмата е свързана с температурата на
запалване и с йонната маса и е около 106 m/s. За да се получи чист
добив на енергия за съответното късо време, е необходимо таблетката
да бъде свита до състояние на много висока плътност. Да припомним,
че скоростта на реакциите на синтез е пропорционална на n2. С
помощта на обширни пресмятания бе показано, че чист добив на
енергия може да бъде получен, ако R ≈ 10-4m и n ≈ 103n0, където n0 е
твърдотелната плътност на частиците деутерий и тритий. За облъчване
на таблетките се използват много мощни лазери и снопове частици (с
мощност 1020 W/m2). Облъчването трябва да се извършва при
условията на отлична сферична симетрия, за да може да бъде получено
исканото загряване и свиване.
3.Стенно удържане. Плазмата може да бъде удържана и чрез
материални стени, ако се използва магнитното ѝ поле за осигуряване
на вид изолация. Характеристичното време, за което област от
плазмата, намираща се на разстояние l от студената стена, изстива до
температура, равна на 1/е от началната ѝ температура, е
τ = n k l2/k┴
където k┴ е плазмената константа на топлопроводност. С използване
на известния за нея израз от класическата кинетична теория се
получава
τ = 9,3. 1018 l2B2T1/2/(n.lnΛ)
С изключение на числения коефициент това съотношение е същото,

както в случая на удържане чрез магнитно поле. Понастоящем се
изследват взривонеутрализиращи метални обшивки и други видове
стенни ограничители, но те все още не са в напреднал стадий на
развитие.
Най-успешната магнитна уловка, която е разработена досега, се
нарича токамак, съкращение от руското наименование на „тороидална камера“. Специалните свойства на това тороидално магнитно
устройство и начинът, по който се извършва ограничаването на
плазмата в него, сами по себе си са тема за разглеждане. На фиг. 9.2 е
показан видът на едно от най-големите плазмени устройства —
захранвания с деутерий и тритий токамак, наречен TFTR (Термоядрен
изследователски реактор от тип токамак). Очаква се, че с омово
загряване и загряване чрез допълнителен неутрален сноп в това
устройство ще може да се развие температура на запалване, а също да
се удовлетворят критериите на Лоусън. Друг голям токамак, който има
напречно сечение, отлично от кръговото, е Doublet III, който започна
да действа в края на 1978г. Големи токамаци понастоящем са в строеж
и в Европа (JET), СССР (Т-20) и Япония (JT-60).
Ако тези машини действат, както се предполага, следваща
стъпка може да бъде построяването на един действително
произвеждащ енергия термоядрен реактор. През 1979г. бе обсъдена
възможността за построяването и изследването със съвместни
международни усилия на такава машина, която ще се нарича UNITOR.
На фиг. 9.3 е показана скица на една термоядрена станция, използваща
токамак. Реакторът има некръгово, симетрично спрямо медианната
равнина напречно сечение. Големият му радиус е R0=4,5m,
използваното тороидално магнитно поле е 3,9 Т и се създава от ток 11
МА, а мощността на загряващия незареден сноп е 60 MW при
температура 125 keV. Реакторът е заплануван да действа с коефициент
на полезно действие β=10%, трябва да гори в продължение на 105 s с
коефициент на запълване 0,84 и да има топлинна изходна мощност 410
MW. Стойността му се оценява на 696 милиона долара.
Използването на магнитни огледала също се оказва успешен
метод за удържане на плазмата. Има и проекти за съответни
термоядрени станции. При т. нар. тандемно огледало се използва
двойка магнитни огледала, които се разполагат в двата края на дълго
праволинейно соленоидално магнитно поле. Кой от различните методи
за удържане на плазмата — токамак, тандемно огледало или някой
друг метод — ще се окаже по-добър и по-желан за приложение в един
термоядрен реактор, е въпрос, който остава да се реши в бъдеще.
На фиг. 9.4 е показан видът на един таблетково-инерционен
термоядрен реактор, а на фиг. 9.5 — принципната схема на
термоядрена електростанция с лазерно запалване. Общата топлинна
мощност на тази станция е 1160 MW, като системата е проектирана за
380 MW чиста електрическа мощност.

Полоидални индукционни
бобини

Защита
Тороидална индукционна
бобина

Вакуумно пространство

Инжектор на
незареден сноп

Йонни източници

Фиг.9.2. Деутериво-тритевият токамак TFTR (САЩ), който беше въведен в края на 1982г.*. Очаква се, че в това устройство ще могат
да бъдат изпълнени условията за термоядрен баланс, т.е. Т ≥ 5 keV, nτ ≥ 1020 s.m-3. Плазменият ток ще достигне 2,5 МА, а тороидалното
поле – 5,2 Т, като тестовото време на системата ще бъде 3,0 s. Мощността на неутронния сноп в плазмата ще е 20 MW.
* В достъпната ни литература няма сведения за пускането на този токамак. – Бел.прев.

Фиг. 9.3. Експериментална термоядрена електроцентрала с токамак. Това е общ проект на един токамак от дублетен тип на Атомната
корпорация. Проектиран е да произвежда 410 MW топлинна мощност и да действа с време за горене 105 s. Цената му се оценява на 696
милиона долара

Фиг. 9.4. Съоръжение с инерционно удържане, задвижвано с лазер. За екранировка и
защита на стените на камерата от таблетковите експлозивни ефекти се използва течен
литий.
1 — таблетков ннжектор и турболизатор; 2 — топлообменник; 3 — тръба за пренос на
снопа и вход на вакуумната помпа; 4 — падащ течен литий; 5 — камера за високо
налягане; 6 — стена на конструкцията; 7 — рециркулиращ течен литий. Двата кръгли
елемента в долната част на фигурата са рециркулационни помпи

Пресметнато е, че 17% от мощността е нужна за поддържане на
рециркулационните процеси. Необходимият за тази електростанция
лазер ще има обща енергия на импулса 1 MJ и честота 1,4 Hz.
Коефициентът на полезно действие на лазерната система трябва да
бъде най-малко 2 %. Такива лазери все още няма, но учените и
инженерите работят усилено за тяхното създаване.
Таблетковите мишени, използвани при инерционните
термоядрени реактори, изискват висок коефициент на енергетичен
прираст (над 100). За да се постигне това, тези проекти може би ще

трябва да използват идеи, които поради характера си се класифицират
към сферата на ядрените оръжия. Предстои да се види дали този
аспект на инерционното плазмено удържане може да бъде избегнат.
Ако това не стане, разработката на този вид термоядрен синтез ще
доведе до сериозно разрастване на въоръженията, което може силно да
попречи на въвеждането му в практиката като търговски източник на
енергия.

Фиг. 9.5. Схема на предполагаема термоядрена електроцентрала, задвижвана с лазер.
Лазерът се помещава в лявото здание, а отдясно е експлозивната камера. Те са свързани
с подземни вакуумирани линии за пренасяне на лазерния сноп. Далеч надясно се вижда
съоръжението за генерация на електричество

Съществуват множество важни и много трудни инженерни и
технологически проблеми, които все още стоят за разрешение при
развитието на термоядрените реактори. Материалът на стените на
вакуумираната камера на реактора ще бъде подложен на интензивни
неутронни потоци и променливи топлинни напрежения. В периода на
термоядреното горене плазмата трябва да се поддържа извънредно
чиста. Презареждането с гориво и отстраняването на отпадъците са
важни проблеми, които трябва да бъдат решени в случая на реакторите
с магнитно удържане на плазмата, където горенето трае дълго.
Тритиевият газ винаги трябва да се удържа внимателно, защото е
радиоактивен. При някои реакторни проекти ще са нужни много
големи свръхпроводящи магнити. При решаването на въпроса за
приемливостта на системата като нов основен източник на енергия
голяма роля ще играят и надеждността, и цената на термоядрената
електростанция.
Управляемият термоядрен синтез предоставя потенциални
възможности за задоволяване на световните нужди от енергия.
Неговото разработване е сложен и предизвикателен проблем, свързан с
преодоляването на големи научни и технически препятствия. За да се

посрещне това предизвикателство, ще е нужно да се впрегнат огромни
човешки и финансови ресурси. Неговите достижения ще бъдат от
историческо значение — ще се получи един неизчерпаем източник на
енергия, съвместим с околната среда.
Има още една група от ядрени системи, която може да разшири
в голяма степен възможностите на ядреното направление в енергетиката. Това са ядрените бридерни реактори*, привеждани в действие
чрез неутрони, получени при ядрено разпадане или термоядрен синтез.
Да си припомним, че 238U може да бъде преобразуван чрез абсорбция
на един неутрон в 239Рu, който е гориво за ядрените реакции на
разпадане. По подобен начин 332Th може да бъде преобразуван в 233U.
Реакторите могат да бъдат проектирани така, че да произвеждат
разпадащи се изотопи в по-големи количества от тези, получавани в
сегашните реактори с лека вода. Между възможностите за избор,
предоставени на конструктора на реактора, са изборът на материалите
за забавителя на неутрони и за охладителя на гориво. От извънредно
голямо значение е степента на обогатяване на разпадащия се изотоп.
При по-високо обогатяване реакторът може да произвежда повече
неутрони на отделна реакция на разпадане, като същевременно е
проектиран така, че поглъщането на неутроните да бъде минимално.
Скоростта на образуването на разпадащите се изотопи в такива
реактори може да бъде увеличена до такава степен, че производството
да надвиши консумацията им. Тези реакции се наричат бридерни и
биват: бързи (с използване на бързи неутрони), основаващи се на
използването на 239Рu и 238U, и топлинни (с използване на топлинни
неутрони), основаващи се на използването на 233U и 232Th.
Технологията на плутониевите бридерни системи е доста напреднала в
много страни във формата на реактори с бързи неутрони и с течен
метал (LMFBR**). Правителството на САЩ отлага тяхното изграждане
докато се прави преоценка на целесъобразността им, както и на
необходимостта от въвеждане на рециркулиране на плутония в
ядрения цикъл.
Неутроните, получени в резултат на термоядрения синтез, също
могат да бъдат използвани за възпроизводство на разпадащи се
материали и с приближаването ни към практическата реализация на
термоядрения синтез тази идея се проучва внимателно. Такова
устройство се нарича хибриден термоядрен реактор. Има няколко типа
такива реактори, но тук ни интересува този, който произвежда както
гориво за ядрено разпадане, така и енергия.
Изследванията показват, че една такава хибридна термоядрена
фабрика за производство на ядрено гориво може да захрани между пет
и десет ядрени реактора с лека вода. Предполага се, че СССР ще
следва този път на развитие. Той обещава много по-ранно възнаграж* - Известни още като реактори-размножители. — Бел. прев.
** - Съкращение от Liquid Metal Fast Breeder Reactor – Бел. прев.

дение за вложените усилия в термоядрения синтез, а освен това ще
спомогне за добиване на инженерен и практически опит в тази област.
Трябва да се очаква, че в началото на развитието на термоядрената
енергия тези устройства ще имат ниска възвръщаемост, което ще ги
прави подходящи за производство на гориво за ядрено разпадане, но
ще бъде неприемливо за използването им в една термоядрена
електростанция. Голямо предимство на хибридната термоядрена
система в сравнение с LMFBR е способността ѝ да захранва много поголям брой (~5) сателитни реактори. Но развитието на термоядрената
енергия още не е напреднало до степента, до която са достигнали
бридерните реактори за бързи неутрони. Кога ще бъдат въведени в
ядрения горивен цикъл LMFBR и (или) хибридните термоядрени
реактори и дали това ще стане, е понастоящем въпрос на оживени
изследвания и дебати.
Нека да завърша с коментар върху отговорността ни към нашите
наследници. Изразходваме много от важните ресурси, необходими за
поддържане на цивилизован живот, а не бива да лишаваме от тях
бъдещите поколения. Решението на този проблем е да им оставим
източник на евтина енергия в изобилие. Разполагайки с такъв източник
и проявявайки разумната си изобретателност, човек може да намери
заместители на почти всичко: огромни количества метали, водород
като гориво и т. н. Ние дължим на нашите наследници източник на
евтина и изобилна енергия. Ядреното разпадане и ядреният синтез ни
предлагат възможност да изпълним това задължение.

ГЛАВА X
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО ОТ СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА
P. Н. Брейсуел

Много са начините за получаване на електричество от слънчева
светлина. Един начин е да се използва слънчевата светлина за
отглеждане на дървета в плантация, чиито дънери след това се изгарят
в пещ за затопляне на вода и парата се използва за въртене на турбина,
задвижваща електрически генератор. Друг начин е да се остави
слънчевата светлина да пада върху късче силиций и да се изведе
електрически ток от него чрез електрически проводници,
контактуващи със силиция. Можем да наречем този начин пряко
получаване на електричество от слънчева светлина. Той изглежда
много по-прост, отколкото непрекия метод, но както ще видим,
включва някои сложни идеи и методи и използва съвременна
технология, наричана понякога високоразвита технология. Тъй като
прякото преобразуване на слънчева светлина в електричество е заело
вече определено място в съвременния електродобив и вероятно ще
играе още по-важна роля в бъдеще, струва си труда да си изясним
подробно начина, по които се осъществява генерирането на
електричество. След като се запознаем с основния фотоелектричен
процес, ние ще разгледаме възможното бъдещо развитие, както и
видовете приложения, които могат да се предвидят за
фотоелектричните устройства.
Първо, ние трябва да разберем нещо за силиция като материал.
Ясно е, разбира се, че и на други вещества, като например германий,
галиев арсенид и подобни съединения, са присъщи фотоелектричните
явления, подходящи за превръщането на слънчевата енергия в
електрическа. Желателно е обаче вниманието да се концентрира само
върху един материал и като такъв ние избираме силиция.
Силицият е твърд, блестящ, сив на цвят кристален елемент с
плътност 2,4 грама на кубичен сантиметър. Той кристализира в същата
система, както и диамантът, като характерният размер на кубичната
клетка е 5,42.10-10 m и всяка клетка съдържа осем атома. Оттук правим
извода, че обемът на една елементарна клетка е 159.10-30 m3.
Следователно, в един кубичен метър от кристала има 6.1027
елементарни клетки, а броят атоми в кубичен метър е 5.1028. Към това
число трябва да се обърнем, за да разберем електрическите свойства.
Кристалната структура е същата като тази на диаманта поради твърде
основателната причина, че силициевите атоми, макар и по-големи от
атомите на въглерода, от които е изграден диамантът, имат същата

четириелектронна външна конфигурация. Въглеродът, елементът с
атомен номер 6, е най-лекият с такава външна структура, докато
силицият, с атомен номер 14, е следващият (от същата поредица са
титанът и германият).
Силицият е много твърд — не можете да го надраскате със
стоманена пила. Но твърдостта му, която е подобна на тази на кварца,
е далеч по-малка от твърдостта на диаманта или на много други
скъпоценни камъни, като рубина или топаза. Нека използваме това
познато макроскопично свойство, за да илюстрираме как може да бъде
разбрана връзката между скритите детайли на атомната структура и
обемните свойства. Като си припомним, че атомното тегло на
водорода е 12, а това на силиция е 28, можем да очакваме относителната плътност на диаманта да бъде 2,4.12/28 = 1,03, тъй като
въглеродните атоми са само около два пъти по-леки от силициевите. В
действителност обаче плътността на диаманта има твърде висока
стойност — 3,52. Това ни подсказва, че атомите в един диамантен
кристал трябва да са опаковани по-плътно, отколкото силициевите
атоми. Всъщност междуатомните разстояния трябва да са около 2/3 от
тези при силиция. Така ние започваме да разбираме колко по-трудно
би могло да се вреже едно драскащо острие в тази по-плътно
опакована система.
Никак не е лесно да се изобрази тримерното разположение на
атомите. Наистина, ако си представим кубове, разположени в три
направления, ще има по един атом във всеки връх на куб и по един
атом в центъра на всяка квадратна стена, но освен тях ще има и
допълнителни атоми във вътрешността на всеки куб.
Обаче принципът, по който са подредени атомите, може лесно
да се проследи, ако се позовем на свойствата на един отделен атом. Да
предположим, че четири предмета трябва да се разположат на
повърхността на сфера и че всеки от тях трябва да е колкото е
възможно по-отдалечен от всички останали. Тогава те трябва да се
намират във върховете на тетраедър. При това разположение всеки
един от четирите предмета ще се намира на едно и също разстояние от
всеки друг. Дъгата от голямата окръжност, съединяваща всеки предмет
с кой да е друг, би затваряла централен ъгъл от сферата, равен на 106°.
Четири от 14-те електрона на силициевия атом са валентни електрони
и се намират в неговата външна обвивка. Да си представим, че един
атом е заобиколен от четири следващи атома, равно отдалечени по
направленията, показани на фиг. 10.1. Тогава всеки от четирите
електрона може да се свърже с един електрон на някой от съседите и
така да се образуват четири връзки.
Ако на свой ред всеки от съседните атоми установи по
подобен начин връзка със заобикалящите го четири атома, може да се
образува една периодично повтаряща се кристална структура, в която
всеки атом е отдалечен от съседите си на 0,24 нанометра. Тъй като

Фиг. 10.1. Силициевият атом и неговите четири най-близки съседа са разположени в
силициевия кристал така, че всеки атом отстои на 106° от всеки друг съсед.
Свързващите, или ковалентни връзки, са определени обеми от пространството, които
съдържат два електрона — по един от всеки атом, участващ във връзката. Всеки атом
съсед има още три връзки, които не са показани, и се явява център на една следваща,
различно ориентирана група от четири атома

връзките на съседните атоми са различно ориентирани, новата група от
четири атома не е точно повторение на първата. За да изобразим
структурната единица, която се вмества в куб със страна 0,54
нанометра, нека да разгледаме фиг. 10.2. Да си представим
последователност от кубове, наредени в три направления, но показани
на фигурата леко разделени. Има по един атом А в единия връх на
всеки куб и три атома а, b и с в средата на трите стени, пресичащи се в
този връх. Ако сега кубовете се приближат един до друг, ще има по
един атом във всеки връх, където се събират осем куба, и по един атом
в средата на всяка квадратна стена. В кристалографията тази
конфигурация се нарича стенно-центрирана кубична структура. Освен
тези атоми има по четири атома във вътрешността на всеки куб,
показани на фиг. 10.3 чрез окръжности, запълнени с точки. Атомите A,
a, b и с са защриховани, а другите седем атома във върховете на куба,
както и трите атома а', b' и с’ върху стените са показани като
незапълнени кръгчета. В центъра на куба няма нищо — всъщност има
една значителна по размери празнина, заобиколена от четирите
вътрешни атома, означени с точки. Ако показаната структура беше
изградена от заварени стоманени тръби, трудно е да си представим
друга структура, която при същото тегло би била по устойчива на
натиск.
Сега ние ще въведем електрическите свойства на тази
необикновена структура, позовавайки се на фотоелектричния ефект,
обяснен през 1905 г. от Алберт Айнщайн (1879 - 1955). Дотогава било
известно, че електромагнитно лъчение, падащо върху една повърхност,
може да избива електрони, но кой знае защо енергията на излитащия

електрон не зависела от интензитета на вълната, както се очаквало, а
зависела от честотата. Сега знаем, че лъчението се състои от фотони,

Фиг. 10.2. Част от безкрайна тримерна структура от кубове, всеки от които съдържа един
атом А във върха и три атома a, b и с в средата на страните, пресичащи се в този връх.

всичките с еднаква енергия при определена честота, че електроните са
свързани във веществото, чиито съставни части са, и че им е нужно
определено количество енергия, за да се освободят. Ако за дадена
честота квантът енергия е недостатъчен, то и лъчението с висок
интензитет, представляващо един многоброен поток от неподходящи
за целта фотони, също не ще бъде способно да откъсне електрон. От
друга страна, ако за друга честота квантът енергия надхвърля
енергията на връзка на един електрон, тогава, дори лъчението да е
слабо, от време на време ще се откъсват електрони.
Количеството енергия на един фотон е пропорционално на
честотата и може да се пресметне като честотата, изразена в херци, се
умножи с Планковата константа (6,626.10-34 джаула на херц). Така при
честота 2,7.1014 херца (дължина на вълната 1,1 микрометра, която се
намира точно до инфрачервената страна на видимия диапазон — 0,4 до
0,8 микрометра) квантът на лъчението има енергия 6,6.10-34 х 2,7.1014 =
1,79.10-19 джаула. Това е количеството енергия, необходимо, за да се
освободи един електрон от връзката си в силициев кристал, и се
нарича забранена зона, или енергия на йонизация. Последният термин
отразява факта, че откъсването на един електрон от една връзка оставя

Фиг. 10.3. Изглед отгоре на един от кубовете от предишната фигура. Създадено е
впечатление за дълбочина, като атомите, разположени на едно и също ниво, са
изобразени еднакви по големина, а връзките са скосени в направление отгоре надолу

положителен йон, който остава захванат в кристалната решетка. От
друга страна, електронът, веднъж освободен от връзката, може да се
придвижва значително по-свободно и в частност да пренася
електрически ток. Разбира се, когато един електрон се движи, има два
силициеви атома, участвали преди това във връзката, съдържаща
електрона, които сега не са неутрални. Но съществува сумарен
положителен заряд от една единица, поради което за удобство на
терминологията сме свикнали да казваме, че има един положителен
йон.
На мястото на напусналия електрон остава една отслабена
връзка, съдържаща само един електрон, която следователно е
подходяща да си набави допълващ я електрон от някоя съседна връзка.
Всъщност електрони проникват свободно в една разхлабена връзка,
така че тогава се нарушава съседната. Удобно е да се приеме, че
самото състояние с положителен заряд, което съпътства разхлабената
връзка, е способно да се придвижва и може да му се даде
самостоятелно име. Ние наричаме това състояние дупка. Когато
говорим, че положително заредената дупка се движи, в действителност

в обратната посока се движи един отрицателно зареден електрон. Но
когато дупката се движи, тя запазва своята индивидуалност, въпреки
че в движението са включени твърде много електрони. Дупките се
придвижват от място на място приблизително толкова свободно,
колкото и електроните, и следователно дават принос в електрическия
ток, който протича, когато има електрическо поле, увличащо токовите
носители: дупките се движат в една посока, а електроните — в
обратната.
В един идеален силициев кристал, всички връзки на който са
запазени, протичането на ток би било затруднено поради липса на
подвижни токови носители, състояние, което се наблюдава в
действителност при ниски температури. Поради топлинно възбуждане,
обаче, при обикновени условия винаги съществуват известен брой
електрони и дупки, участващи в проводимостта. По аналогия бихме
могли да изтъкнем, че ако температурата на атмосферата беше близо
до абсолютната нула, въздушните молекули щяха да лежат на
повърхността на земята. Всъщност обаче плътността на атмосферата
при дадена температура намалява експоненциално с височината, така
че винаги известна част се намира над което и да е ниво. От една
страна, силата на тежестта тегли молекулите надолу, а, от друга,
топлинното движение непрекъснато придвижва нови молекули с
определена скорост до точки, в които потенциалната им енергия
надминава коя да е зададена стойност. В силиция при стайна
температура във всеки момент в един кубичен метър има средно
1,5.1016 електрона, освободени от връзките си и поради това свободни
да участват в електропроводността. Това не е твърде голям брой, ако
си припомним, че броят на силициевите атоми в кубичен метър е
5.1028. По такъв начин само един атом измежду 3.1012 поражда
свободен електрон. Но тези електрони са твърде важни за
електропроводността, като, разбира се, съществува и равен брой
дупки.
По принцип от късче силиций при висока температура би могъл
да се получи електрически ток и да се използва, за да се загрее външно
електрическо съпротивление. Ако ни е необходим постоянен ток,
трябва последователно да включим един диод, който да пропуска ток
само в една посока. Резултатът от това ще бъде покачване на
температурата на съпротивлението спрямо тази на силиция, докато се
достигне състояние на топлинно равновесие.
Електромагнитното лъчение, точно както и топлинното
възбуждане, може да създаде в кристала свободни електрони при
условие, че дължината на вълната е по-къса от 1,1 микрометра, така че
квантът на лъчението да притежава достатъчна енергия. За целта е
подходяща голяма част от слънчевия спектър и естествено целият
видим диапазон. Ролята на диода може да играе самият силиций, ако
се прибавят примеси — въпрос, който ще разгледаме сега.

Прибавянето на незначителен брой петвалентни атоми към един
силициев кристал може да има твърде сериозно въздействие върху
неговите свойства. Например фосфорът има пет валентни електрона, а
един силициев атом в кристалната решетка може да се замени с такъв
примесен атом чрез различни методи. Например йонизирани атоми
могат да бъдат ускорени в електрическо поле и пряко имплантирани в
материала. Или пък малки количества от примеса могат да се поставят
в стопилката, от която израства силициевият кристал. Освен това
атомите могат да бъдат внесени чрез загряване на силиция в
присъствието на газ, съдържащ примеса, което им дава възможност да
дифундират в кристала. Един фосфорен атом може да се вмести в
пространството, заемано от силициев атом, и ще се свърже с четирите
съседни силициеви атома по обичайния начин, но ще остане един
допълнителен валентен електрон, който е свободен да участва в
проводимостта. Концентрацията на примесни атоми е много малка в
сравнение с броя на силициевите атоми, но е голяма в сравнение с
броя електрони, поддържан от топлинното възбуждане. Следователно
електропроводността се определя от плътността на легирането.
Наличието на петвалентни примесни атоми дава като
допълнителен резултат намаляване на плътността на дупките, докато в
същото време плътността на електроните нараства, при това със същия
множител. Например, ако започнем с чист силиций, който съдържа по
1,5.1016 електрона и дупки в кубичен метър, и прибавим 1023 фосфорни
атома в кубичен метър, плътността на електроните ще нарасне почти
107 пъти, докато плътността на дупките ще спадне до около 109 в
кубичен метър. Причината за това е, че в топлинно равновесие
генерацията на нови двойки електрон—дупка чрез топлинно
възбуждане трябва да е равна на изчезването им чрез рекомбинация.
Работата е там, че една дупка, вместо просто да се премести на ново
място чрез преминаване на електрон от една съседна връзка, може
понякога да се запълни от идването на един свободен електрон. Този
акт, наречен рекомбинация, води до изчезването както на електрона,
така и на дупката като подвижни обекти.
Сега вече наличието на примесни атоми при съотношение едва
един атом на всеки 5.105, както предположихме, не ще оказва влияние
върху темпа на спонтанна генерация на дупки и електрони от връзките,
а, напротив, темпът на рекомбинация ще остава същият, за да се
поддържа това равновесие. Но тъй като сега има твърде много
електрони в повече, актовете на рекомбинация, ставащи за една
секунда, ще са много по-многобройни, ако броят на дупките не
намалява. Всяка секунда броят рекомбинации е пропорционален както
на броя дупки, така и на броя електрони и следователно на тяхното
произведение. А щом произведението трябва да остава едно и също,
дупките трябва да намаляват със същия множител, с който са се
увеличили електроните при легирането.

Материал, в който плътността на електроните е увеличена
изкуствено, се нарича n-тип силиций, защото проводимостта се
осъществява от отрицателни токови носители (електрони). В
разглеждания пример дупките са 1014 пъти по-малобройни от
електроните и следователно могат изцяло да се пренебрегнат. Ако
вместо фосфор внесем тривалентни атоми като тези на алуминия,
можем да получим p-тип материал, в който свободните електрони са
пренебрежимо малко и проводимостта се осъществява от положителни
токови носители (дупки). Ако сега осъществим контакт на n- и р-тип
материали, получаваме диод, който дава възможност за токов поток
само в една посока или най-малкото в обратната посока могат да текат
само много слаби токове. За да разберем това, нека разгледаме някакъв
n-тип силиций, контактуващ с чист силиций.
Електроните взаимно се отблъскват, така че електрони от
силиция n- тип ще бъдат изтласкани през граничния слой в съседния
чист силиций. Те обаче не проникват неограничено, защото оставят
зад себе си неподвижните положително заредени фосфорни атоми,
които ги привличат. Проникването се определя от температурата,
точно както тя определя височината, до която се простира
атмосферата. По такъв начин резултатът от разделянето на зарядите с
противоположен знак е създаването на електрическо поле в заредената
област, което задържа подвижните отрицателни заряди да не се
разпръснат под действие на собственото си самоотблъскване. Тъй като
при този пример електропроводността е електронна, тя ще е
затруднена в една посока, но улеснена в другата. Разрешената посока
за потока електрони ще бъде от чистия силиций към силиция n-тип.
Ако се приложи електрическо поле, стремящо се да намали
задържащата електроните сила, може да възникне едно постоянно
изтичане на електрони от силиция n-тип. Колкото е по-голямо
напрежението (или „правото преднапрежение“), приложено, за да
създаде електрическото поле, което подпомага електронния поток,
толкова по-силен ще е този поток. Обратно, ако се приложи „обратно
преднапрежение“, тенденцията е да се принудят електроните да се
върнат обратно през границата в областта с висока електронна
плътност, която вече съществува в силиция n-тип, нещо, което те
правят твърде неохотно. По такъв начин преходът действа като диод,
който пропуска относително свободно ток в едната посока, но трудно в
другата. Дори и да се приложи отвън много високо обратно
преднапрежение, ще протече само много слаб ток, защото запасът на
проводящи електрони в чистия силиций е много малък.
Един преход между силиций и р-тип силиций има същото
поведение като описаното по горе, с тази разлика, че при право
преднапрежение, т. е. когато протичането на ток е улеснено, токът се
пренася от дупки, напускащи p-силиция. В една слънчева батерия са
обединени и двата типа преходи. Вече сме готови да разгледаме как

слънчевият
фотоелемент
превръща
слънчевата
енергия
в
електричество. Фиг. 10.4 (а) показва слънчева светлина, която постъп-

Фиг. 10.4. а) Схематично изображение на слънчев елемент, захранващ с електрическа
енергия електродвигател, радиопредавател или друг електрически прибор, представен
просто чрез едно съпротивление; б) същият елемент, свързан към една батерия, в
отсъствие на слънчева светлина

ва през страничната стена на блокче чист силиций, в краищата на
което има тънки слоеве от р-тип и n-тип силиций. Към легираните
краища са прикрепени метални накрайници, свързани към едно
съпротивление, изобразяващо някакъв прибор, до който трябва да се

доставя електрическа енергия. Вместо съпротивление бихме могли да
имаме лампа, постоянно-токов електромотор или друг електрически
уред. При отсъствието на слънчева светлина в десния край на силиция
би имало тънка област, съдържаща електрони, отблъснати от слоя nтип, а в левия край — област на дупки, отблъснати от слоя р-тип.
За да си напомним изправящото действие на тази структура,
ще отбележим, че положително напрежение, приложено от една
външна батерия към левия ѝ край, както е на фиг. 10.4(б), би
представлявало право преднапрежение и че благоприятстваната посока
за протичане на ток би била отляво надясно. Разбира се, тъй като са
отрицателно заредени, електроните, които преминават от слоя n-тип в
силициевото блокче, биха се движили отдясно наляво. При тези
условия външната батерия би отдавала мощност, която може да се
пресметне, като напрежението на батерията се умножи с тока, който се
черпи. Например, ако приложено напрежение 0,1 волт предизвиква
протичане на ток 1 милиампер, отделяната мощност ще бъде 0,1.10-3 =
10-4 вата. Къде отива тази мощност? Една част се изразходва в
съединителните проводници и силициевото кубче, както е при всички
токове, които протичат през материали с електрическо съпротивление.
Останалата част би трябвало да се концентрира в двете тънки области
от електрическото поле около контактите между силиция и легирания
материал. В тези места токовите носители би трябвало да се ускоряват
от компонентата на полето, дължаща се на батерията, само за да
отдадат незабавно тази допълнителна кинетична енергия при удари.
Тогава енергията би се появила отново в кристалната решетка под
формата на топлина или енергия на колебанията.
Сега нека предположим, че слънчевата светлина е налице, но че
за момента оставим прибора под действие на право преднапрежение от
неговата батерия. Сега чрез фотойонизация в обема на силиция се
образуват значителен брой дупки и електрони. Веднага ще се установи
равновесие, така че темпът на генерация на нови носители се
уравновесява отчасти чрез ускорена рекомбинация, отчасти от
напускащи силиция дупки и електрони, които именно ни интересуват.
Разбира се, ние не искаме дупките и електроните, освободени от
връзките си от слънчевата енергия, безполезно да рекомбинират. Това
съображение е основен конструктивен фактор, който ни кара да
правим силициевия слой много тънък, така че новите носители да
могат бързо да напускат силиция, преди много от тях да успеят да
рекомбинират. Дупките ще се отправят към левия край, а електроните
надясно, защото това са посоките, в които те ще бъдат привлечени от
йоните в легираните крайни области. По такъв начин материалът n-тип
в десния край е зареден положително в резултат на проникване на част
от неговите свободни електрони през границата в нелегирания
силиций. Следователно, щом един от създадените от светлината
електрони се появи около прехода, той бива изтеглен извън чистия

силиций. Големината на тока, протичащ по този начин, е
пропорционална на количеството слънчева енергия, но забележете, че
посоката му е обратна на посоката на тока, който предизвикваше
батерията. Така сега батерията се захранва с енергия, т. е. имаме
зареждащ агрегат!
Накрая нека да допуснем, че вместо батерията във външната
верига е включено просто съпротивлението. Привличането на
крайните области действа, както преди, като предизвиква през
съпротивлението ток отляво надясно.
Едно практическо съображение, споменато преди, подсказва
силициевият слой да се направи тънък, за да се сведе до минимум
безполезната рекомбинация. Друга допълнителна причина е стремежът
да се намалят до минимум топлинните загуби, дължащи се на
обикновеното електрическо съпротивление на силиция. Но ако
изработим силиция във формата на тънък резен, да речем, дебел 1
милиметър, как да вмъкнем в него слънчевата светлина? Отговорът на
този въпрос е даден на фиг. 10.5. Преди всичко нелегираният силиций
се среща под формата на цилиндри с диаметър 2, 3 или 4 инча* поради
метода на получаването му чрез бавно изтегляне на кристали от
силициева стопилка. Така че е удобно да се изреже кръгъл диск или
пластинка от такъв цилиндър. След това той може да се полира и чрез
дифузия в горещ газ, съдържащ примесни атоми, върху срещуположните повърхности да се формират легирани слоеве, които ще
бъдат много тънки — с дебелина само няколко микрона.
Ясно е, че най-добрата посока, за да се осигури достъп за
слънчевата светлина, е през една от кръглите стени. Но това е мястото,
където трябва да се осъществи електрическият контакт. Един начин за
това, както е показано, е чрез решетка върху предната повърхност,
която пропуска повечето от падащата слънчева светлина. Друг начин е
и двете системи контакти да се осъществят във формата на взаимно
преплетени пръсти на задната повърхност. Много от използваните
елементи включват също контакт на предната повърхност под формата
на галваничен никелов слой, който е толкова тънък, че през него може
да преминава светлина. Естествено тогава е необходим компромис
между загубата на светлинна енергия и дължащата се на
електрическото съпротивление на такъв тънък метален лист загуба на
електрическа енергия във вид на топлина.
Мощността, която може да се черпи от един слънчев
фотоелемент, зависи от външното съпротивление. Ако то е високо, не
ще протича много силен ток и не ще се отделя много енергия. От друга
страна, ако съпротивлението е ниско, почти всичките създавани
носители ще преминават през съпротивлението, но понеже то е ниско,
отново ще се черпи малко енергия.
*

Инч — измерителна единица за дължина, равна на 2,54 cm. — Бел. прев.

Фиг. 10.5. Конфигурация, използвана на практика за слънчев елемент, с контактен диск
на задната повърхност (на който се вижда само ръбът) и електрод - решетка на предната
повърхност, която е достъпна за слънчевата светлина

Нека предположим, че съпротивлението е подбрано така, че
мощността, освобождавана в него, е максимална. Тогава коефициентът
на полезно действие на един слънчев фотоелемент се дефинира като
отношението на тази мощност към количеството слънчева енергия,
падаща за единица време върху елемента. Възможно е да се получават
коефициенти на полезно действие значително над 10 %. Нека видим
какво означава това, ако се изрази чрез ниво на изходната мощност.
Потокът слънчева светлина зависи от атмосферните условия и от ъгъла
на издигане на Слънцето. Нека обаче вземем една номинална стойност
от 1 киловат на квадратен метър. Един елемент с диаметър 5
сантиметра ще улавя 2 вата и на електрическия изход ще се получава
около 0,2 вата. Ако се нуждаем от един киловат, ще са необходими
5000 елемента и те ще заемат площ около 3,5 квадратни метра.
Както е добре известно, слънчевите елементи са се оказали
твърде подходящи като източници на енергия за спътниците на Земята,
едно приложение, при което те конкурират други енергийни
източници като например химическите батерии, чието тегло
представлява сериозен недостатък от гледна точка на цената, когато
трябва да се изведат в орбита и които във всеки случай имат ограничен
живот. На Земята обаче цената на слънчевите елементи е ограничила
тяхното приложение до необслужваеми места, където не съществува
енергиен източник, и дори тогава те се използват за работа, изискваща
малко енергия, където цената на елемента не представлява съществена
част от целия проект. Един пример за такова използване е зареждането
на батерии в микровълновите телефонни ретранслационни станции,
разположени на кули или планински върхове в отдалечени области.
Друго приложение е зареждането на батерията на кораб, който се
използва епизодично за увеселения.
За да се намали цената на силициевите елементи, се полагат
много усилия и е постигнат значителен успех. Въпреки това дори ако

цената на самия слънчев фотоелемент се сведе до нула, не изглежда че
цената на една инсталация в долари за киловат може да се сравни със
съществуващите други възможности за обща употреба. Освен това
цената на енергията в долари за джаул също е относително висока.
Картината би се променила, ако коефициентът на полезно
преобразуване на слънчева енергия може да се увеличи. По тази
причина се замисляме защо слънчевият фотоелемент не е много
ефикасен и откриваме три главни причини.
Преди всичко, въпреки че цялата видима светлина от Слънцето
ефективно йонизира силиция, една голяма част от слънчевия спектър,
която е невидима, съдържа значителна лъчиста енергия. Силициевият
фотоелемент не използва нищо от инфрачервеното лъчение с дължина
на вълната, по-голяма от 1,1 микрона.
След това, що се отнася до полезните дължини на вълната, те
също не се използват ефективно. Например един фотон с дължина на
вълната 0,55 микрона притежава два пъти по-голяма енергия от
необходимата, за да се освободи един електрон от ковалентна връзка.
Когато електронът се освободи, той има под формата на кинетична
енергия половината от енергията на фотона. Той бързо я губи в
сблъсквания, при което енергията отива за безполезно затопляне на
силиция.
Накрая съществуват въпроси, свързани с конструкцията на
елемента, много от които бяха споменати. Не цялата падаща слънчева
светлина достига вътрешността на силиция и не всичката, която
навлиза в него и е годна да създава електрони, ги създава. Не всичките
създадени дупки и електрони достигат външната верига, преди да
рекомбинират и да станат неизползваеми, а тези, които излязат,
изразходват енергия, нагрявайки електрическите проводници.
Конструкцията на елемента може да бъде подобрена, но дори и да
стане идеална, общият коефициент на полезно действие, отчитащ
безполезната загуба на инфрачервените и късите дължини на вълната,
пак би бил ограничен до 22%.
Един различен подход, от който самият аз съм се интересувал,
има за цел едно по-сложно устройство, включващо концентриране на
слънчевата светлина по оптичен начин. Слънчевата светлина, улавяна
от една голяма площ А, се концентрира чрез огледало или леща, след
което попада върху един елемент с по-малка площ А/С, където С е
коефициент (около 400), който се нарича площна редукция. Ако цената
за единица площ на улавящото огледало (или леща) е Km, а цената на
единица площ на силиция плюс включващия го преобразувател е Ks,
общата цена на инсталацията за единица площ е Кm+Ks /400. Виждаме,
че цената на инсталацията в долари за единица площ сега се определя
от една механическа конструкция, носеща огледални повърхности, и
че поради множителя 1/400 са допустими значително по-скъпи
преобразуващи устройства.

Фиг. 10.6. Слънчева светлина, фокусирана от огледало, попада в една изолирана камера,
за да загрее волфрамова пластина (черно), която от своя страна облъчва силициеви
елементи (отбелязани с точки) с лъчение с подходящата температура 2000°К.
Съхранението на енергия, което този принцип позволява, прави термофотоелектричното преобразуване на слънчева светлина перспективно за използване при
електростанции.

Сега ще е възможно да преразгледаме загубата за късите
дължини на вълната. Трябваше да приемем предварително, че съставът
на слънчевата светлина е определен от нейната температура 6000°К,
но всъщност би било по-удачно, ако температурата на лъчението беше
около 2000°К, в който случай би имало по-малко енергия с къси
дължини на вълната. Можем да постигнем това температурно
преобразуване в преобразувател (фиг. 10.6), като фокусираната
слънчева светлина се вкара през едно малко отверстие в камера и се
остави да загрее една поглъщаща пластинка, направена от някакво
огнеупорно вещество, например волфрам. От волфрама лъчението
може след това да се насочи към един силициев фотоелемент,
разположен на отдалечената от слънчевата светлина страна на
камерата. Сега се разкрива една допълнителна интересна възможност.
Неизползваната дълговълнова инфрачервена компонента преминава
през силиция, без да се поглъща, защото фотоните няма как да

въздействат на нелегирания силиций. Следователно тези нискоенергетични фотони могат да бъдат отразени с едно огледало и
върнати отново към волфрама, където енергията им ще се съхрани.
Когато се въведат тези изменения в процеса на преобразуване на
слънчева енергия, теоретически полученият идеален коефициент на
полезно действие отскача от 22 на 55%. Тази обещаваща линия на
развитие следователно оправдава финансова подкрепа, въпреки че ще
изминат няколко години, докато се разбере със сигурност, дали
обещанието ще се осъществи. Във всеки случай Изследователският
институт по електроенергия в Пало Алто, Калифорния, е финансирал
изследователска дейност в тази област в Станфордския университет.
Според професор P. М. Суонсън в близкото бъдеще коефициентът на
полезно действие на елементите може да достигне около 40 %.
Една допълнителна много важна особеност при използване на
топлинното лъчение от един температурен преобразувател е, че чрез
въвеждането на селективни свойства на излъчвателните повърхности,
повърхностите на фотоелемента и другаде в системата могат да бъдат
установени дори още по-високи теоретични граници на коефициента
на полезно действие. Да вземем екстремалния случай, когато
споменатите преди фотони с дължина на вълната 0,55 микрометра
въобще не се излъчват от волфрама или пък ако се излъчват, отново се
връщат към него от силициевата повърхност, без да навлизат в
силиция и да създават неефективно дупки и електрони. Тогава
коефициентът на полезно действие би могъл да достигне този на една
обратима топлинна машина, работеща между температури, равни или
по високи от 2000° К, и температурата на силиция, да речем, равна или
по-ниска от 400° К. Формулата за този коефициент на полезно
действие, която за първи път е била дадена от Сади Карно (1837—
1894), предрича стойност (2000 - 400)/2000 = 80 %. Може би са нужни
много физически и технологически изследвания, за да се разработят
необходимите излъчвателни и отражателни коефициенти, но е ясно, че
имаме цел, която заслужава да бъде преследвана.
Докато се занимаваме със силициевите фотоелементи като
източници на енергия, е удобно да се споменат две сродни устройства,
които също имат бъдещо приложение. Първото е нямащият отношение
към Слънцето термофотоелектричен преобразувател, който е
принципно подобен на току-що описаното устройство с тази разлика,
че волфрамовият нагревател се загрява не от слънчева светлина, а по
някакъв друг начин, например чрез изгаряне на гориво. При
обикновените електроцентрали ние вече имаме начини за
производство на електричество чрез изгаряне на гориво, но
коефициентът на полезно действие не е особено висок. Следователно
едно откритие при изследването на термофотоелектричното
преобразуване би могло да повлияе върху електроснабдяването
независимо от използването на Слънцето като източник на енергия.

Второто устройство е термоелектричният преобразувател. Ако
си представим, че под централната част на слънчевата батерия,
показна на фиг. 10.4, има пламък, чрез топлинно възбуждане биха
могли да се образуват дупки и електрони, точно както става при стайна
температура. Както заключихме при обсъждането на този случай, от
горещата област би могло да се черпи електрическа енергия и да се
захранва едно товарно съпротивление, стига то да е по-студено от
генериращата област. Разбира се, по-добър начин да се предаде
топлинна енергия на съпротивлението е пламъкът да се постави
направо под него, но ако ни интересува генерирането на
електроенергия, термоелектричното устройство предлага един
възможен начин за това. Образува се неголямо напрежение, което
може да се пресметне, като си припомним, че kT при стайна
температура има стойност около 1/40 от един електронволт, или 4.10-21
джаула. Електронволтът е една от нестандартните единици за енергия
(дадени в по-ранна справочна таблица) и бихме могли да се опитаме да
минем без него, но в този случай, както и при въпросите, отнасящи се
до транзистори и полупроводникови диоди, той е удобен, защото
резултатите се получават във волти. Електронволтът е енергията
(1,6.10-19 джаула), необходима, за да се пренесе заряд на един електрон
(1,6. 10-19 кулона) през електрическа потенциална разлика 1 волт. Ако
повишим температурата на едно термоелектрично устройство от
стайна (300° К), да речем, до 600° К, като поддържаме студената част
от веригата при 300° К, ще възникне електрическа потенциална
разлика, равна на 1/40 волта, или 25 миливолта. Безусловно това не е
много и за да се достигнат няколко волта, е необходимо да се свържат
последователно стотици елементи. Освен това при последователното
свързване всичките нагряти области трябва да са разделени от студени
области, защото през преход, от двете страни на който се създават
равен брой носители, няма да протече никакъв сумарен ток.
Развитието на термоелектричния генератор ще бъде подпомогнато от
прогреса на полупроводниковата технология, но е интересно да се
отбележи, че от много години термоелектрични генератори, изгарящи
керосин, се използват в Сибир за работата на радиоприемници в
отдалечени местности, където няма електрозахранване.
Сега продължават активно да се разработват множество
интересни възможности за нови електроенергийни източници, но е
ясно, че никой не е достатъчно знаещ, за да предвиди точно кои идеи
ще надделеят и какви могат да бъдат приложенията. Изглежда, сякаш
всичко може да намери в бъдеще свое подобаващо място и бихме
могли да помислим за подкрепа на всяко научно изследване. В реалния
свят обаче, където финансовите и интелектуалните ресурси са
ограничени, трябва да се направи избор, що се отнася до
разпределение на тези ресурси. Поради това някои насоки на работа
ще бъдат предпочетени пред други, може би по-ползотворни. Това, как

точно се прави този избор, може да окаже върху успешното изследване
толкова важно влияние, колкото и работата на изследователя в
лабораторията, и би било интересно при някой друг случай да се
надзърне в управлението на научното изследване.

ГЛАВА XI
СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ —
ТОПЛИННИЯТ ИЗТОЧНИК НА БЪДЕЩЕТО
Б. Уиндоу

Слънчевата енергия може да осигури много повече енергия,
отколкото ни е нужна просто за да преживеем — в действителност за
всички, използващи този фактически неизчерпаем запас, е достижим
един удовлетворителен стандарт на живот. За различните общества ще
бъдат необходими значителни преоценки, но количеството на този
източник е достатъчно, за да покрие нашите нужди. Слънчевата
радиация, падаща всяка година върху света, е 5.1024 джаула, стойност,
на много порядъци по-голяма от годишното световно потребление на
енергия, което през 1970 г. беше 2.1020 джаула.
Често може да се прочете за неограничени количества енергия
от други източници, като например ядрени реакции в бридерни и
термоядрени реактори, без въобще да се признава, че слънчевата
енергия представлява един такъв източник. Това е източник, чиято
експлоатация включва сравнително проста технология, голяма част от
която вече съществува. Той е вече икономически рентабилен за
различни приложения в голяма част от света и все повече ще става
такъв с нарастването на цените на изкопаемите източници на енергия.
Той е особено изобилен в тези области от света, които са заети от
слаборазвитите икономически страни. Всеки друг източник, изискващ
сложна технология, в по голямата част от света трудно ще конкурира
слънчевата енергия по икономически причини и причини, свързани с
опазването на околната среда.
Безспорно днес екологическите аспекти на един енергиен ресурс
са най-важни и от тази гледна точка слънчевата енергия стои
значително над всички други. Тя предизвиква незначително топлинно
„замърсяване“ и не изпуска в атмосферата никакви замърсяващи
вещества — карциногени*, частици, радиоактивни излъчвания и
въглероден двуокис. Широкомащабното използване на този ресурс би
подобрило заобикалящата ни среда чрез намаляване на използването
на ядрени или изкопаеми горива.
Слънчевата енергия може да се използва по различни начини.
Съществуват преки методи, при които идващата слънчева енергия се
*

Карциногени (или канцерогени) — химически вещества (катран, смоли, арсенови
съединения и др.) или лъчения, за които се предполага, че при определени условия
предизвикват ракови заболявания. — Бел. прев.

преобразува в друга форма, например в кинетична енергия на ветрове
и вълни. Струва си да се отбележи обаче, че макар и тези косвени
източници да представляват значителен потенциален източник на
енергия, те не могат да осигурят големите количества, необходими на
съвременния човек, и че вредата за околната среда в резултат от
тяхното използване може да бъде значителна.
Някои примери ще илюстрират това схващане. Използвайки
като база за сравнение производството на електричество, ще
отбележим, че една голяма топлоелектроцентрала, работеща с
въглища, ще произвежда електроенергия с производителност,
надминаваща 1000 MW. За да се получи същата тази производителност
от енергията на вятър, би трябвало да се включат 1000 вятърни
двигателя с по 100 метра диаметър, разположени на височини, където
повечето време духа вятър със скорост 30 километра в час. Такива
области не са често срещани, а в общия случай биха били необходими
дори още по ветровити места. Визуалното въздействие на такава
система би било съществено.
Друг пример за алтернативен енергиен източник, който се
използва днес, е водноелектрическата енергия. Такива системи
включват конструирането на обширни водохранилища, които отнемат
площи земя, често пъти с висока стойност (като природна
забележителност или като обработваема земя). Обикновено такива
проекти са оправдани във вододайни и енергодобивни райони.
Системата в Снежните планини в Австралия е една от най-известните
такива. Общата площ на повърхността на водохранилищата в тази
система е 275 квадратни километра, а средната мощност за последните
пет години при условие, че се черпи непрекъснато, съответствува на
680 MW, т. е. за производството на 1000 MW би бил необходим
резервоар с площ 400 квадратни километра. Естествено, за да се
получава електроенергия с такава производителност, водосборните
басейни също би трябвало да са много по-обширни.
Електростанция, която използва пряко слънчевата енергия, я
използва в най-концентрираната ѝ форма и изисква участък с по-малка
площ, отколкото алтернативните възможности. Също така съществува
почти пълна свобода при избора на място и е възможно изцяло да се
отчита визуалното въздействие на станцията или всяка друга
възможност за използване на земята. Производство на електричество
от слънчева енергия с коефициент на полезно действие на
преобразуването 10 % при средна мощност 1000 MW би изисквало
площ от около 100 km2. Това не е голяма площ — представлява кръг с
радиус 6 километра и не е много по-голяма от площта, която би
трябвало да се остави като буфер (или като мина) около една
еквивалентна ядрена или работеща с въглища енергоцентрала. Така,
независимо че ще бъдат използвани всичките възможни енергийни

източници (слънчеви или не), главният дял от потребностите трябва да
бъде задоволен чрез пряко използуване (както биологично, така и
физично) на слънчевото лъчение.
Пренасянето и съхраняването на енергия са два твърде важни
аспекта на използването на всеки енергиен ресурс. Натрупванията в
мащаби, приложими за електростанции с ядрено или изкопаемо
гориво, не са подходящи при системи със слънчева енергия. Поради
неконцентрирания характер на идващото лъчение цената за
събирането на енергия от една обширна площ като споменатите по
горе 100 km2 и доставянето ѝ до един централен пункт би била
извънредно висока. Показано е, че икономически рентабилният размер
на една слънчева електроцентрала с енергокула е около 100 MW при
събирателна площ 10 квадратни километра. Целесъобразният размер
на инсталации за получаване на топлина, при които не се изисква
скъпо струваща генераторна станция, би бил много по-малък, може би
дори толкова малък колкото този, предназначен за един отделен
потребител. Природата доставя слънчева енергия на всички
консуматори, решавайки много от днешните проблеми на
разпределението.
Съхранението създава най-трудния проблем при използването
на всеки енергиен запас. От една страна, нашето общество се нуждае
от енергия, чийто начин на потребление е флуктуиращ, а, от друга
страна, енергийните ни източници трябва да имат най-икономичните
форми на енергодобив. Например ядреноенергийната икономика
разчита на съществуването на постоянно електрическо натоварване.
Слънчевоенергийната пък е най-изгодна за енергозахранване през
дневните часове. Между източника и потребителя трябва да се
използва някаква акумулираща система. В тази глава в контекст са
обсъдени някои такива системи.
Целта на тази глава е да концентрира вниманието върху
топлинните приложения на слънчевата енергия, тъй като
икономически е по-примамливо тя да се използва по този начин
вместо за производство на електричество. Причините за това са
резюмирани по-долу.
I. Потребности. Съществува голяма необходимост от енергия
под формата на топлина. Ако разгледаме например
използването на енергия за домакински цели в Австралия, ще
установим, че около половината от нея е във формата на
топлина. В промишлеността съотношението е също толкова
високо и всъщност може да се направи оценката, че около 40 %
от използваната от нас енергия е във формата на топлина. В
други страни с по-студен климат процентното съотношение е
дори още по високо поради необходимостта от отопление на
жилищата.

II. Коефициент на полезно действие на преобразуването.
Топлината е най-низшата форма на енергия и всички други
форми могат и най-накрая ще се превърнат 100 % в топлина.
Това е основен физичен закон. При получаване на
електричество от слънчева енергия ще бъдат достигнати
коефициенти на полезно действие на преобразуване, по- ниски
от 20%.
III. Съхранение. Системите за съхраняване на топлина, например
домакинските резервоари за гореща вода, са прости и
приемливо евтини. Съществуват други системи, които
акумулират топлинна енергия като химична или скрита
енергия, но досега за успешното съхраняване на топлина се
използва само специфичната топлоемкост на материала.
IV. Цена на колекторите. Една колекторна повърхност за
получаване на топлина може да се направи с проста технология
и без всякакви подвижни части, а следователно и никакво
техническо обслужване. Такива колектори поради тяхната
същност винаги трябва да са по евтини за единица площ от
системите, включващи по-сложна технология.
Това са причините, поради които първите стопански
приложения на слънчевата енергия са били за получаване на топлина.
В тази глава след едно начално обсъждане на характерните особености
на слънчевото лъчение изчерпателно са описани физическите
принципи и конструкцията на различни колектори за получаване на
топлина, намиращи се вече в обръщение или за които предстои да се
появят на пазара. След това е описано свързването на тези колектори с
различни акумулиращи системи, при което се образуват цялостни
устройства, доставящи енергия за различни усвоени приложения.
Накрая е обсъдена т.нар. водородна икономика, при което особено е
наблегнато върху производството на водород чрез слънчева енергия
(електролитното и фотолитното разлагане на вода) и върху
използването му за получаване на топлинна енергия. В цялата глава
ударението ще бъде върху изясняването на използваните физически
принципи.
ПРИРОДАТА НА СЛЪНЧЕВОТО ЛЪЧЕНИЕ

Слънчевото лъчение достига до повърхността на Земята,
минавайки по пътя си през земната атмосфера. Част от него се
отразява и разсейва от облаци, прах и от атмосферата, като
максималният интензитет, достигащ до земната повърхност, на
морското равнище е 1,1 kW/m3, перпендикулярно на идващите лъчи.
Количеството енергия, падаща перпендикулярно при големите
географски ширини, намалява поради допълнителния атмосферен

слой, през който лъчението трябва да премине, но все пак то
представлява голяма част от това, което достига при малките ширини.
Например средното дневно слънцегреене върху една хоризонтална
повърхност в Англия е 3 kWh/m2, а в Австралия (Сидни)—5 kWh/m2.
Върху една наклонена повърхност разликата би била дори по-малка.
Главният проблем при големите географски ширини е, че почти цялата
тази енергия се получава през лятото, като изменението от лятото към
зимата в Англия е 5 към 1, а в Австралия (Сидни) — 2 към 1. Това
изменение може да се намали чрез наклоняване на колекторите към
екватора, но ако не може да се осъществи дълговременно (три месеца)
съхранение на енергията, ефективното използване на този ресурс при
големи географски ширини ще бъде трудно.
Слънчевата енергия може да идва направо от Слънцето (пряко
лъчение) или след разсейване от небето, облаците и прах (дифузно
лъчение). Това дифузно лъчение, което обикновено се приема за
изотропно по характер, съставлява 100 % от лъчението през облачни
дни и обичайно от 10 до 20 % дори през ясни дни. В продължение на
една година дифузната компонента съставлява една значителна част от
получаваната енергия — около 40% от общата за Сидни и Мелбърн.
Положението на Слънцето спрямо плоскостта на колектора е
важно за определяне на събраното количество енергия. Следящите
колектори могат да следват движението на Слънцето, а неподвижните
трябва да се поставят на оптимален ъгъл спрямо хоризонталата. За
максимално годишно натрупване на енергия този ъгъл при
стационарните колектори е приблизително равен на 0,9 от ъгъла на
географската ширина. Ако е необходимо обаче, наклонът на колектора
може да се изменя, за да се съгласува подаваната енергия със
сезонното потребление.
КОЛЕКТОРИ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

Слънчевите колектори, осигуряващи топлина за различни
приложения, могат да се разделят съобразно температурата, с която
трябва да се подава топлинната енергия. Преди да навлезем в някои
подробности за слънчевите колектори, съществуват редица прости
принципи, които са приложими за всички такива колекторни системи.
Поглъщащата повърхност трябва:
а) да преобразува в топлина колкото е възможно повече от
постъпващата слънчева светлина;
б) да губи колкото е възможно по-малко от тази топлина в
околната среда;
в) да предава на потребителя колкото е възможно повече от тази
топлина.
Поглъщане. Енергията, натрупана в един загрят материал, е под
формата на кинетична енергия (енергия на движението) на атомите —
в едно твърдо тяло това движение е около едно средно положение, а в

една течност или газ е хаотично. Порциите енергия, или квантите,
съответстващи на това движение, са от порядъка на 10-20 джаула.
Слънчевото лъчение, достигащо до земната повърхност, е съставено от
кванти с големина 10-19 джаула и следователно не може да бъде
погълнато директно от топлинните трептения и да затопли средата.
Един механизъм, чрез който материалът се затопля, включва
началното поглъщане на кванта, при което се възбужда един електрон,
и следващото предаване на електронната енергия на атомното
движение. Добър коефициент на поглъщане на слънчевата светлина
възниква при наличието на множество възможни електронни преходи,
покриващи слънчевия спектър. Относителното количество на
погълнатото слънчево лъчение се нарича коефициент на слънчевото
поглъщане as.
Топлинни загуби. Тъй като температурата на поглъщащата
повърхност е по-висока от околната температура, в околното
пространство се губи топлина. Тези загуби могат да се разделят на
конвенционни, излъчвателни и загуби от топлопроводност. Излъчване
съществува със или без среда, проводимостта изисква среда, а
конвекцията — течна среда.
Термично топлопренасяне. Топлината се събира чрез
циркулация на течност, намираща се в контакт с горещия абсорбер, и
или се използва, или се акумулира за бъдещо използване.
Във всеки момент полезната топлина H[W.m-2], подавана, от
абсорбера, представлява разликата между погълнатата топлинна
енергия и загубите, т.е.
H = as G - U (Т, Тa, р)
където as е коефициентът на слънчево поглъщане, G - слънчевият
поток в равнината на абсорбера [W.m-2], Та - околната температура
(°С), Т - работната температура на абсорбера (°С), a U - функцията на
топлинните загуби на абсорбера, която зависи главно от Т и Та и в помалка степен от другите параметри на околната среда р, като например
скоростта на вятъра. Ако (Т - Та) е малко, членът, отчитащ топлинните
загуби, може да се линеализира и да се представи като произведение
на един коефициент на топлинни загуби UL и (Т - Та) при постоянно р,
т. е.
H = as G -UL (Т – Тa).
В общия случай върху поглъщаната част от падащата слънчева енергия
ще влияят повече параметри, а не просто as; например, ако отчетем
прозрачността на всяко стъклено покритие, величината as се заменя с
η0 - коефициента на полезно действие при Т - Та, т. е.
H = η0 G – UL (T - Ta).

Проектирането на колектор означава да се направи опит за
оптимизиране на интегралната стойност на Н за експлоатационния му
срок, при което всички величини — G, Та, Т и р, са променливи,
зависещи от фактори на околната среда и детайли на натоварването,
като в същото време се направи опит за достигане на минимална цена
при приемлива надеждност. Да се постигне това изцяло за каквото и да
е приложение, на практика е твърде сложно и обикновено колекторите
се конструират за работа в определени температурни области,
съответстващи на възприети или предполагаеми практически цели.
Такива са ниско-температурните (под 40°С), средно-температурните
(под 80°С), високо-температурните (под 200°С) и свръхвисокотемпературните (над 200°С) колектори. Тези колектори са изброени

Фиг. 11.1. Показани са напречните сечения на три конструкции слънчеви колектори,
подходящи за работа при температури, по-ниски от 40°С

по реда на нарастваща сложност — с увеличаване на работната
температура трябва да се предприемат стъпки за намаляване на
топлинните загуби спрямо погълнатата слънчева енергия. Тези
особености увеличават цената на слънчевия абсорбер и влошават
неговото отношение цена—ефективност в сравнение с алтернативни
енергийни източници.
Ниско-температурни колектори (под 40°С)
За приложения, изискващи топлинна енергия с температура, малко по-

висока от околната температура, са необходими активни колектори.
Тъй като (Т—Та) е малко, коефициентът на топлинни загуби UL може
да бъде голям, без това да влошава съществено работните
характеристики. Някои конструкции на такива колектори са показани
на фиг. 11.1. Простата конструкция с открит панел и без изолация на
задната повърхност води до максимална ценова ефективност.

Фиг. 11.2. Показани са работните характеристики, типични за различните типове
топлинни колектори. Коефициентът на полезно действие на колекторите е нанесен като
функция на частното от разликата между температурите на плочата и околната среда и
слънчевия поток. Селективната повърхност, използвана при средно-температурния
селективен колектор, е с as ~ 0,92 и еT ~ 0,1. Зависимостта на вакуумирания колектор е
типична за колектори с бялобоядисани рефлектори. По-големи коефициенти на полезно
действие могат да се постигнат с огледални рефлектори при по-висока цена

Фиг. 11.2 показва типични работни характеристики за различните
колектори, които ще разгледаме. Коефициентът на полезно действие η
е нанесен като функция на (T—Ta)/G, т. е.
η = η0 - UL (T - Ta) / G.
Забележете, че кривата за нискотемпературния нагревател е сравнима
с другите за стойности нa (T-Ta)/G в интервала от 0 до 0,03(m2.°C.W-1).
Наклонът (UL) е голям, но отсечката от ординатната ос (η0) също е
голяма. Такива колектори ще превъзхождат по-сложните колектори за
приложения при температури под 30°С, а са и по-евтини.

Средно-температурни колектори (под 80 °С)
3а ефикасно действие при по-високи температури, т. е. при поголеми стойности на (Т-Та)/G, загубите от колектора трябва да се
намалят (по-слаб наклон на фиг. 11.2). Това се прави чрез поставяне на
изолация зад абсорбиращия панел, за да се премахне загубата на
топлина от задната стена, и на едно прозрачно покритие (обикновено
стъклен лист) върху него, за да се намалят конвекционните и
излъчвателните загуби.
За съжаление покритието също отразява и поглъща част от
постъпващото лъчение, което иначе би достигнало абсорбера. Това
води до едно общо понижаване на относителното количество на
погълнатата слънчева енергия, т.е. η0 намалява (с около 8%), като η =
η0 -UL(T-Та)/G. Фиг. 11.2 показва една типична работна характеристика
за такъв колектор. Отсечката η0 е по-малка, отколкото на колектори за
плувни басейни, но и наклонът UL е по-малък, така че те работят подобре при по-високите стойности на (Т-Та)/G, които са характерни за
домакинските инсталации за гореща вода.
Типичната конструкция на такъв един колектор е показана на
фиг. 11.3. Топлинните загуби през задната стена и ръбовете на кутията
могат да бъдат направени пренебрежимо малки, така че почти всички
загуби стават през горната повърхност. Както е показано на фиг. 11.3,
двата главни начина за топлообмен тук са конвекция и излъчване. Найинтересният ефект е т.нар. „парников“ ефект — стъклото е непрозрачно за топлинно лъчение, така че енергията, излъчена от абсорбера
се поглъща от покривната плоча. По такъв начин плочата се загрява,
което води до два полезни резултата — от една страна, тя излъчва
обратно енергия към плочата на абсорбера, а, от друга, поради
намалената температурна разлика загубите, дължащи се на конвекция
от абсорбера към покритието, намаляват. Ако стъклото е прозрачно за
инфрачервеното лъчение, както конвекционните, така и излъчвателните загуби биха били по-големи. За да се намалят загубите от
излъчване, плочата на абсорбера може да се покрие със селективна
повърхност, но тъй като това понижава температурата на покривното
стъкло, конвекционните загуби нарастват. Изобщо, ако конвекционните загуби не могат да се намалят, малко би могло да се
постигне за намаляването на излъчвателната способност (или
излъчвателните загуби на енергия) под 10% от тази на един боядисан в
черно поглъщащ панел. На фиг. 11.2 е показана работната
характеристика на единично остъклен слънчев колектор със
селективна повърхност, имаща коефициент на слънчево поглъщане
0,92 и термоизлъчвателна способност 0,10.
Друг аспект на колекторната конструкция, който е особено
съществен за Австралия, е прозрачността на материала, използван за
покривната плоча. Австралийското стъкло за прозорци съдържа малки
количества желязо под формата на разтворени Fe2+ йони. На това се

дължи зеленият оттенък, който обикновено се забелязва при
прозорците, и този примес в едно покривно стъкло с дебелина 4 мм ще
поглъща около 5% от слънчевото лъчение. Тази загуба влошава
характеристиката на колектора особено при високи температури —
линиите на фиг. 11.2 биха се спуснали надолу с постоянна величина,
равна на 5%. Някои австралийски производители са започнали да
внасят безцветно стъкло за използване при слънчеви колектори.

Фиг. 11.3. Показани са съществените конструктивни детайли на среднотемпературен
неселективеи абсорбер с плоска плоча. В долната част са показани схематично
механизмите на загуби от панела през горното стъклено покритие

Високо-температурни колектори (под 200 °С)
За да се достигнат тези по-високи температури, загубите,
сравнени с входящата слънчева енергия, трябва да бъдат допълнително
намалени. Съществуват два принципни подхода — първи, допълнително да се намалят загубите в плоската колекторна плоча и, втори,

да се използва концентриране за увеличаване на погълнатата енергия.
Тук ще бъдат обсъдени три различни типа колектори :
а) усъвършенствани колектори с плоска плоча;
б) вакуумирани тръбни колектори;
в) концентриращи колектори.
Преди да се занимаем с тях, подред са посочени общите
физически принципи на селективните повърхности.
Селективни повърхности
Загубите от топлинно излъчване от колекторите на слънчева
енергия могат значително да се намалят чрез селективни абсорбери.
Принципът, на чиято основа те действат, е прост — телата с различни
температури излъчват енергия в различни спектрални области.
Лъчението от обекти при стайна температура е невидимо, нагорещени
радиаторни ребра имат червен цвят, а Слънцето е жълто-бяло.
Дължината на вълната, при която интензитетът е максимален, се
изменя обратно пропорционално на абсолютната температура на
излъчващото тяло (закон на Вин).

Дължина на вълната, µm
Фиг. 11.4 Показани са интензитетите на слънчевото лъчение извън земната атмосфера и
на лъчението на едно абсолютно черно тяло с температура 100°С за определен интервал
от дължини на вълната (вертикалните оси са избрани така, че максималните интензитети
да са еднакви). Спектралното разпределение на слънчевото лъчение при земната
повърхност е изменено поради поглъщане в атмосферата, но като цяло формата му до
голяма степен се запазва

На фиг. 11.4 са показани интензитетните разпределения на
лъчение от Слънцето и от тяло с температура 100°С (в различен
мащаб). Слънчевото лъчение има максимум при дължина на вълната
0,5 µm в средата на видимия спектър 0,35 - 0,7 µm, а тялото със стайна
температура излъчва максимален интензитет при дължина на вълната
10 µm. Тези спектри се припокриват едва-едва и е осъществимо
създаването на повърхност, която силно да поглъща при дължините на
вълната на слънчевата светлина, а да е лош абсорбер (или слаб

излъчвател) за топлинните дължини на вълната. По такъв начин тези
повърхности, наричани селективни абсорбери, поглъщат част as от
слънчевата енергия и излъчват част еТ от топлинната енергия,
изпускана от една абсолютно черна или поглъщаща повърхност със
същата температура. Стремежите при създаването на такива
повърхности са да се получи голямо as (над 0,9) и малко еT (под 0,1).
Селективните повърхности могат да подобрят характеристиката на
обикновените колектори с плоска плоча, както е показано на фиг. 11.2,
но при излъчвателна способност, по-ниска от 0,1, не може да се
постигне много поради компенсиращото нарастване на конвекционните загуби. Австралийски производители като например Бисли
повече от 15 години използват като селективна повърхност върху
обикновени колектори с плоска плоча химически образуван слой от
меден окис върху мед (as ~ 0,92, eT ~ 0,1). Най-разпространеното днес
покритие е електролитно образувано частично хромово покритие
върху никел, даващо възможност за коефициенти на слънчево
поглъщане, по-високи от 0,95, и термо-излъчвателни способности, пониски от 0,15.
Усъвършенствани колектори, с плоска плоча
На фиг. 11.5 е показано напречно сечение на усъвършенстван
колектор с плоска плоча с много негови особености. Колекторът е с
обикновен тип конструкция, но с допъл-нителни свойства:
1.Стъкленото покритие има от двете си страни антиотразяващи
интерференчни слоеве, каквито се използват при
фотообективите. Така обичайните загуби от отражение могат
да се намалят от 8% до приблизително 3%.
2.За покривната плоча се използва стъкло с ниско съдържание
на желязо, за да се пропусне максимално количество лъчение.
3. Върху поглъщащата плоча се поставя добър селективен
абсорбер (аs > 0,95, eT <0,1).
4.Между покривното стъкло и плочата на абсорбера се поставя
устройство за ограничаване на конвекцията, което има
формата на прозрачна пчелна пита. Тази клетъчна структура
нарушава конвекционните потоци във въздуха над
абсорберната плоча.
5.Изисква се допълнителна изолация на задните стени и
ръбовете на плочата на абсорбера.
Една типична работна характеристика за такъв колектор е
показана на фиг. 11.2. Тези колектори не се срещат на пазара и ще са
скъпи поради стойността на допълнителните усъвършенстващи
особености.

Фиг. 11.5. Характерни особености, включени в усъвършенстваните колектори с плоска
плоча са покритията с висока прозрачност (напр. от антиотразявашо стъкло с ниско
съдържание на желязо) и устройствата за ограничаване на конвекцията (показано е едно
от типа на прозрачна опаковка за яйца)

Вакуумирани колектори
Реалните възможности на селективните повърхности се
реализират при вакуумираните колектори. В един такъв колектор
конвенционните загуби и загубите от топлопроводност, които са
свързани с наличието на газ върху поглъщащата повърхност,
фактически се елиминират чрез намаляване на налягането на газа под
една милионна част от атмосферата. Единствената оставаща загуба от
абсорбера е излъчвателната. На фиг. 11.6 е представена графично
топлината, излъчена от единица площ от повърхност с излъчвателна
способност, равна на единица, при различни температури на
повърхността. Забележете, че топлинната загуба от единична площ не
зависи линейно от температурата, а следва степенен закон, наречен
закон на Стефан - Болцман, т. е.
Е = е. σ.Т4
където σ е константата на Стефан-Болцман, а Т — абсолютната
температура. Величината е се нарича излъчвателна способност и на
фиг. 11.6 е приета за равна на единица.

От фиг. 11.6 може да се види, че излъчвателна загуба 1kW/m2
(което представлява типичен слънчев поток) се получава при температура 80°С. По такъв начин един слънчев колектор, който погълне
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Фиг. 11.6. За различни температури е показана излъчената енергия за квадратен метър от
повърхност с излъчвателна способност единица

такъв поток, би достигнал тази температура само ако не се черпи
никаква енергия. Ако повърхността има излъчвателна способност 0,1,
при температура 80°С се излъчва само 10% от енергията, а 90% остава
за доставяне на потребителя. При погълнат 1 kW/m2 колектори с
излъчвателна способност 0,1 ще достигнат температура 380°С. Селективни повърхности с коефициенти на поглъщане за слънчевата
светлина над 0,92 и излъчвателни способности под 0,05 при 200°С
могат лесно да се направят и колекторите от този тип ще имат високи
коефициенти на полезно действие за температури чак до 200°С.
Вакуумираните колекторни модули най-общо се правят от две
концентрични стъклени тръби, свързани, както е показано на фиг. 11.7.
Селективната повърхност се нанася обикновено върху външната
страна на вътрешната тръба чрез изпарение във вакуум. Топлината се
отвежда чрез циркулираща течност в отворения край на модула и
оттам навън чрез отвеждаща тръба. В зависимост от приложението
циркулиращата течност може да бъде вода или органична течност —
например минерално масло или пък въздух.
Колекторните модули трябва да се съединят в колекторна група.
Те могат да се поставят редом един до друг, но тогава задните стени на
тръбите няма да събират никаква енергия, а в същото време ще губят
енергия. Има смисъл модулите да се раздалечат и да се използва един
разположен отзад отражател, който да насочва лъчението върху
задните страни на тръбите. Най-обичайната конфигурация е показана

на фиг. 11.8. Лъчението, падащо върху горната страна на тръбата, се
поглъща, докато това, което преминава между тръбите, се разсейва

Фиг. 11.7. Две стъклени тръби, съединени, както е показано, образуват един вакуумиран
модул

Фиг. 11.8. Вакуумираните модули се обединяват в колекторни панели. Обикновено се
използва един разположен отзад отражател, който да насочва енергия върху задната
страна на всяка тръба и върху предния отражател. На долната диаграма е показан един
бял плосък отражател

обратно от бялобоядисания плосък отражател и част от него достига
задната страна на всеки модул. По-сложните отражатели насочват още
повече енергия върху задните страни на тръбите.
Изцяло стъклената конструкция на този колектор е съществена
за бъдещия му успех. Стъклото е единственият материал, при който
дегазацията на горещата повърхност е достатъчно ниска, за да
позволява модулът да бъде непрекъснато херметически затворен, т. е.
да поддържа вакуум, по-нисък от една милионна част от атмосферното
налягане. За щастие изборът на стъклото като материал удовлетворява
и редица други изисквания. Външната страна на модула трябва да е
стъклена, за да пропуска слънчевото лъчение, а използването на стъкло
за направата на вътрешната колекторна тръба премахва също така
необходимостта от сложен и ненадежден преход метал - стъкло. Един
изцяло стъклен модул се поддава на масово производство, а стъклото е
един от най-добрите материали от гледна точка на разпространеност,
цена и вложена в производството му енергия. Тъй като вакуумирането
подлага външния стъклен цилиндър на свиване, тези модули са твърде
здрави.
По такъв начин колекторите могат да съчетаят ниска цена и
много добра работна характеристика и когато се появи достатъчно
търсене, което да оправдае капиталовложенията, широкомащабното им
производство ще революционизира използването на слънчевата
енергия.
Концентриращи колектори
Концентриращите колектори използват лещи или огледала, за да
концентрират слънчевото лъчение върху абсорбера. Ефектът от
концентрирането е подобен на този при селективните повърхности,
тъй като коефициент на концентриране 10 е еквивалентен на
излъчвателна способност 0,1.
Концентриращите колектори могат лесно да достигнат високи
температури, но не събират цялата дифузна компонента на лъчението,
която обичайно съставлява 40% от общото лъчение дори за слънчеви
области като Сидни и Мелбърн. За високотемпературната област (под
150°С) се изискват само ниски коефициенти на концентриране и
насочването на огледалата или лещите така, че да задържат лъчението
върху абсорбера, не представлява голям проблем. Системите,
предназначени за този температурен интервал, обикновено са
продълговати — например параболични улеи, а не чаши, и ако
колекторът е ориентиран изток-запад, може да е необходимо само
сезонно насочване. Освен загубата на дифузната компонента на
лъчението главният проблем, с който се сблъскват всички
концентриращи колектори, е производството на евтини огледала,
които дълги години да запазват много високи коефициенти на
отражение, или на евтини лещи, които дълго време да съхраняват

формата и прозрачността си.
През последните пет години интересът се пренесе от пообичайните концентратори, даващи изображение, например
параболичните улеи, към нефокусиращите колектори, т.е. такива, при
които оптичният елемент не дава различимо изображение на
Слънцето. Тези колектори са особено подходящи за ниски
коефициенти на концентриране (под 5) и за получаване на
задоволителна работна характеристика трябва да се използват с
абсорбери, покрити със селективни повърхности. Вакуумирани
колекторни модули, комплектовани с такива отражатели, могат да се
окажат рентабилен от гледна точка на цената метод за достигане на
температури 150°С и по-високи. Използват се и други видове
концентратори. Свои предимства имат параболичните, сегментните,
неподвижните огледала и движещите се абсорбери и сегментните
лещи на Френел, като е трудно да се избере някой от тях, който да
превъзхожда другите от икономическа гледна точка.
Свръхвисоко-температурни колектори (над 200°С)
За температури, по-високи от 200°С, да се достигне топлинна
генерация с висок коефициент на полезно действие не е достатъчно
използването единствено на селективни повърхности, а трябва да се
използва и концентриране. Тъй като една селективна повърхност
обикновено има по-нисък коефициент на поглъщане от един
неселективен черен абсорбер, използването ѝ при случаите на силно
концентриране може да се окаже неподходящо. Енергията, загубена
поради ниския коефициент на поглъщане, може да бъде по-голяма от
икономисаната от топлинни загуби.
За много високи коефициенти на концентриране са възприети
два типа концентратори — с форма на пресечен параболоид
(параболични чаши) и енергокули. Параболичните чаши са подходящи
за малки инсталации, докато големите инсталации трябва да са от типа
на енерго-кулите. Фиг. 11.9 показва примери на тези два типа
концентратори, като действието на чашовидния концентратор може
лесно да се проследи.
При енергокулите големи плоски или леко вдлъбнати огледала
са разположени по площта, от която се събира енергия. Тези огледала
поотделно са насочени така, че слънчевото лъчение след отразяването
от огледалото попада върху бойлер на върха на една кула.
Такава система с енерго-кула се предвижда да бъде построена в
Барстоу в пустинята Мохабе, Южна Калифорния, като топлината ще
бъде използвана за получаване на 100 MW електричество. Системата
ще има приблизително 2000 огледала, всяко с площ 6,5 квадратни
метра, разпрострени върху 30 хектара, а кулата ще бъде висока 65
метра. Предвижда се в крайна сметка в САЩ да бъде създадена 100
MW електростанция, включваща 22 000 хелиостата, които покриват

площ 350 хектара. За отделни места се предлагат по-малки системи с
енерго-кула (1 MW).

Фиг. 11.9. Нагледно са показани два типа концентриращи системи — концентратор с
форма на пресечен параболоид (параболична чаша) с двуосно ориентиране за насочване
на слънчевото лъчение във фокуса и централният приемник (или енергокула) с
поотделно управляеми огледала, които насочват лъчението към върха на кулата

СЛЪНЧЕВИ ТОПЛИННИ СИСТЕМИ

В тази част са описани различни типове слънчеви топлинни
системи, които използват енергията, отделяна от току що разгледаните
колектори. Накратко са обсъдени пасивни системи, домакински
системи за гореща вода, системи за отопляване на жилища,
климатични инсталации и топлоелектрически генераторни системи.
Пасивни системи
Постъпващата слънчева енергия може да се използва без
какъвто и да е фактически съществуващ колектор, който да я събира.
Такива приложения се наричат пасивни и слънчевата енергия

допринася много за нашия жизнен стандарт именно по този начин.
Няколко добре известни примера за такова приложение са отоплението
на оранжерии и жилища през зимата и сушенето на дрехи и плодове.
За съжаление тенденцията напоследък е към заменяне на този ресурс с
изкопаеми горива. Естественото сушене на открито се заменя от
електрически и газови сушилни за дрехи, а зле проектирани къщи
трябва да бъдат отоплявани през зимата и охлаждани през лятото.
Очаква се, че с поскъпването на изкопаемите горива тази тенденция
ще се изменя.
Удачното проектиране на жилищните сгради трябва да даде
главния тласък в областта на икономията на енергия. Това е в сила
навсякъде по света. Подходяща изолация, някои термоматериали и
поглъщането на слънчева светлина през прозорци, разположени от
слънчевата страна на къщата през зимата и снабдени със стрехи, които
не я допускат през лятото — всичко това може да има значителен
ефект върху енергията, необходима за удобен живот. Полека-лека
архитектите започват по-добре да схващат какво се изисква от тях и
някои от установените в миналото прахосващи енергия навици се
изменят. В по-голямата част от Австралия добре конструирани
пасивни системи ще поддържат удобни жизнени условия през
повечето време от годината. Естествените горива, като например
дървата за камина или печка са идеалният резервен енергиен източник
в такива жилища. Тук е полезно също така да се подчертае, че
обществото, използващо слънчевата енергия, ще бъде общество, което
мисли за запазването на енергията.
Пасивно използване на слънчевата енергия съществува и в
промишлеността. Сушилните приложения са безбройни, но от особена
важност за Австралия е производството на сол от морска вода. При
тази промишленост, развита в Южна и Западна Австралия, слънчевата
енергия се използва за изпаряване на морската вода от огромни
изкуствени езера, след което остава солта. Енергията, необходима за
изпарение на водата възлиза на 13% от общата основна консумация на
енергия в Австралия. Така слънчевата енергия се използва за принос
към експортния доход на страната. Такова пасивно използване на
слънчевата енергия не изисква никакво съхранение. Съхранението е
във формата на обработен продукт, в този случай сол, но той би могъл
да бъде плодове или дървен материал.
Много от тези пасивни приложения на слънчевата енергия
съществуваха и преди относителното снижаване на цените на
енергията през последните 30 години и те ще бъдат отново съживени
от нарастващата цена на енергията през следващите 30 години. За тях
се изисква незначителна изследователска и развойна дейност. Обаче
трябва да бъдат разработени и използвани и нови пасивни приложения
за производство на материали, от които се нуждаем сега, а не сме се
нуждаели преди 30 години.

Нагреватели за плувни басейни
Нагревателите за плувни басейни използват ниско-температурни колектори за работа под 40°С, а, както беше обяснено порано, такива колектори са едновременно и ефикасни, и евтини. За
затоплянето на плувни басейни те са по-рентабилни от всеки друг
енергиен източник.
Плувният басейн получава слънчевата енергия, падаща върху
неговата повърхност, така че за да има значим ефект, слънчевата
колекторна инсталация трябва да има площ, сравнима с тази на
басейна. За ефикасно действие на панелите водата трябва да циркулира през тях със скорост, достатъчна да осигури изходна температура,
по-ниска от 40°С. Натрупване на енергията се осъществява в големия
обем вода в басейна. Главната загуба на топлина от басейна се дължи
на изпарение на водата и най-ефективният начин да се поддържа
температурата на басейна е той да се покрие.
Предлагат се и възможни промишлени приложения на такива
нискотемпературни колектори. Едно от тях е използването на
затоплени от слънцето басейни за развъждане на риба.
Домакински инсталации за гореща вода
Домакинските инсталации за гореща вода се състоят от един
средно-температурен колектор с плоска плоча (2 – 5 m2), който се монтира обърнат на север под ъгъл спрямо хоризонталата, близък до ъгъла
на географската ширина, и от един резервоар обикновено с вместимост
от около 200 l. Тази вместимост на резервоара е така подбрана, че да
осигурява запас от гореща вода с температура 55 - 65°С за около 11/2
дневна употреба. За продължителни периоди на облачно време не е
рентабилно да се монтира достатъчно за целта оборудване за слънчева
енергия, а се използва резервен източник, например електричество или
газ. Обикновено слънчевата енергия дава около 50 % от енергията.
Когато вакуумираните колектори поевтинеят, те биха могли да се
използват за домакински инсталации със значително подобрена
работна характеристика при ниски нива на слънчево облъчване.
На фиг. 11.10 са показани схематично някои типове
нагреватели, използвани в Австралия. (В други страни конструкциите
често пъти са различни поради различия в климатичните условия и
строителното планиране.)
Първият показан тип (а) има резервоар, който образува с
колектора единно цяло, и обиколен тръбопровод на естествен
термосифон с преносна течност. Когато водата в панела се затопля, тя
се разширява. Това създава разлика в налягането, дължаща се на
стълбовете гореща и студена вода, и се установява конвекционна
циркулация. Горещата вода се събира в най-горната част на

резервоара, а по-студената вода навлиза в долната част на колекторния
панел. Възможността системата да заработи обратно е премахната,
като дъното на резервоара е разположено над върха на панела. Такива
цялостни системи имат предимството, че поради модулната форма
цената на монтажа е ниска, но имат и недостатъци, дължащи се на
нарушаването на топлинното разслояване в резервоара и на теглото на
системата.

Фиг. 11.10. Показани са три типа домакински системи за гореща вода, използващи
слънчева енергия

Вторият тип (б) по действие е подобен на (а) (т. е.
термосифон), но има отделен, вертикално разположен резервоар. Тези
системи са твърде ефективни, но поставянето на резервоара над
колектора е свързано с трудности при инсталирането. Третата система
(в) включва използването на електронна схема и помпа, изпълняваща
функцията на термосифонния цикъл, което обаче има предимството, че
позволява свобода при разполагането на резервоара. Болшинството
хора ще предпочетат системи от последния споменат тип.

Колекторите с плоска плоча са рентабилни за загряването на
вода за домакински нужди в Северна и Западна Австралия и макар че
не са така икономически изгодни в източните щати, толкова скоро им
предстои да станат такива, че купувачът няма да е много ощетен, ако
инсталира такава система. Тази конкурентоспособност спрямо сега
използваните енергийни източници съществува навсякъде в
тропическите и умерените климатични области на света.
Отопление на жилища
Конструкцията на жилището сама по себе си дори без
използването на активни инсталации може успешно да осигури
приемливи условия за живот в Австралия и да намали потребностите
от допълнителна енергия при по-хладен климат. Активните системи за
жилищно отопление и охлаждане придобиват популярност в САЩ.
Най-простата активна отоплителна система се състои от една
уголемена домакинска инсталация за гореща вода със значителна площ
на панелите и от един резервоар за гореща вода с обем от порядъка на
5000 литра. Горещата вода циркулира през радиатори в стаите или
през тръби в пода. В САЩ обаче, изглежда, тенденцията е към
системи, които използват като работна среда въздух, а не вода.
Предимствата са в отсъствието на корозия, което води до по-проста
конструкция на колектора, както и в отпадането на проблеми, свързани
с течове и замръзване. За съжаление въздушните системи изискват пошироки тръбопроводи или мрежа от тръби, по-мощно помпане, за да
се движи въздухът, който е лоша топлопредаваща среда, и увеличен
обем за акумулиране. Топлинната енергия се натрупва в контейнер с
речен чакъл, чийто обем е около три пъти по-голям от този на един
сравним резервоар за гореща вода.
При жилищното отопление и охлаждане голяма част от площта
на покрива на сградата е покрита със слънчеви колектори.
Рентабилността на такива колектори значително би се подобрила, ако
те можеха да изпълняват също така и функциите на покрива.
Колектори от типа на тези с плоска плоча, изпълняващи и ролята на
покрив, се разработват от различни изследователски организации и
производители по света и са едно просто продължение на концепциите
за колекторите с плоска плоча, описани по-рано. Вакуумираните
колектори не изискват кутия и могат просто да се обединят с покрива в
едно цяло, като последният се боядиса в бяло и раздалечените една от
друга тръби се монтират отгоре. Ненаправляемите концентриращи
колектори също могат да бъдат просто свързани с покрива, но при
направляемите системи това е по-трудно. Използването на обединени
в едно с покрива колектори ще намали цената им при нови сгради, но
за съжаление болшинството инсталации са от приспособляемия вид, т.
е. върху съществуващо здание.
Има
разработени
множество
различни
колекторно-

акумулаторни системи за жилищно отопление, повечето от които
действат задоволително. Всъщност само въображението на
конструктора изглежда ограничава типовете конфигурации.
Охлаждане
Един от проблемите, свързани с приложението на слънчевата
енергия за жилищно отопление, е, че скъпата слънчева инсталация е
безполезна през по-голямата част от лятото и всъщност събраната
енергия е дори едно неудобство, тъй като след това тя трябва по
някакъв начин да се разсее. На много места по света обаче климатът е
достатъчно студен през зимата, за да е оправдано значително активно
отопляване, и достатъчно горещ и/или влажен през лятото, за да е
необходимо цялостно климатизиране. В Австралия населените площи
от този тип не са много, но голяма част от североизточните щати на
САЩ би попаднала в тази категория. Използването на енергията както
през лятото, така и през зимата, прави слънчевите инсталации
икономически много по-рентабилни.
В Австралия съществуват множество населени места, където
температурите през летните месеци са извънредно високи и където
климатизирането значително би подобрило жизненото равнище.
Такива приложения са привлекателни за бъдещето поради две
причини. Първо, максималното слънчево облъчване съответства на
максимална необходимост от климатизиране и, второ, в САЩ (както
ще бъде в бъдеще и в Австралия) цената на електроенергията в средата
на лятото е висока, тъй като тогава е върховата консумация на
електричество, а тя се задоволява чрез скъпи генераторни станции.
Съществуват два подхода към проблема за климатизирането с
използване на слънчева енергия. Първият е топлината да се използва за
да движи турбина, създаваща механична енергия, която от своя страна
да задейства една обикновена климатична инсталация с парно
налягане. Такива системи са създадени, но не се срещат на пазара.
Поради ниския коефициент на полезно действие на топлинните
машини, работещи между температури, типични за колектори с плоска
плоча, и такива, близки до околната температура, пълният коефициент
на полезно действие (кпд) (т. е. количеството отдадена топлина,
разделено на количеството използвана енергия) също е нисък (около
0,5).
Вторият подход е да се използват климатични инсталации с
абсорбционен цикъл. Един добре известен пример за такъв охладител е
амониево-водният хладилен агрегат, използван днес в хладилници за
туристически ремаркета, които се захранват с газ, керосин или
електричество. Действието на абсорбционните климатични инсталации
може да се опише, като се използва друг един цикъл —
абсорбционният цикъл литиев бромид - вода. Литиевият бромид е
хигроскопичен материал със силен афинитет към вода. Охлаждането

се получава чрез свързване на резервоар, съдържащ разтвор на LiBr,
със съд, в който има вода. Водната пара се поглъща от разтвора LiBr и
водният контейнер се охлажда чрез изпарение. Този „хлад" се подава
на потребителя, а обогатеният сега с вода разтвор на LiBr се загрява, за
да са отдели водата, като необходимата топлина може да се набави от
слънчева енергия. Отделената водна пара се кондензира и се използва
отново, при което целият цикъл се затваря. При серийно
произведените инсталации с абсорбционен цикъл с LiBr описаните погоре етапи се извършват непрекъснато. Тези устройства също имат кпд
в интервала 0,5 - 0,7.
Инсталациите с литиев бромид се срещат на пазара, но две
особености ограничават широката им употреба в комбинация със
слънчева енергия. Това са относително ниският коефициент на
полезно действие, който се достига с колекторите с плоска плоча при
температури около 100°С, каквито са необходими за този цикъл, и
общата цена и сложност на хладилника. За достигане на приемлив кпд
при входна температура около 90°С нискотемпературната страна на
цикъла трябва ефективно да се охлажда. Това обикновено означава
една влажна охладителна колона със съпътващите я експлоатационни
изисквания, които много от домовла- делците не са склонни
непрекъснато да удовлетворяват. Вакуумираните тръбни колектори
значително ще повишат ценовата ефективност на такива системи.
Възможно е също така с по нататъшното развитие на
високотемпературните колектори да могат да се използват и други
цикли, например амониево-водният, което да доведе до известно
намаляване на сложността и цената.
Съществуват и други обещаващи типове абсорбционни
хладилни инсталации, наречени отворени цикли. Работната среда е
съществуващият въздух, който протича през ротационни топлообменници и изсушители с изпарително охлаждане на въздуха.
Слънчевата енергия тук се използва за възстановяване на сушителя.
Промишлени отоплителни системи
Средно-температурните колектори с плоска плоча могат да се
използват за снабдяване на промишлеността с енергия. Проучвания,
извършени от фирмата CSIRO в Австралия, показват, че топлинната
енергия, използвана в производствата, свързани с преработката на
храни, трябва да има температура в интервала 60 - 120°С. Много от
тези приложения са прости, например миенето и готвенето, а
понастоящем се извършват, като за гориво се използва нефт. В
Австралия от CSIRO бяха монтирани две пробни инсталации. Първата
е в една фабрика за кока-кола в Куенбиан, Нов Южен Уейлз, а съвсем
наскоро бяха инсталирани колектори в една пивоварна в Аделаида.
В промишлени условия обаче съществуват забележими
предимства при работа над 100°С, а там обикновените колектори с

плоска плоча не са много ефективни. Обичайният начин за подаване на
топлинната енергия в една фабрика е във формата на пара под високо
налягане и ако слънчевата система също може да я доставя, това би
съдействало за включването на системата в производствения цикъл.
Най-евгините и най-сигурните системи за съхранение са
топлосъдържащи резервоари, например горещи камъни, при които
колкото е по-висока наличната температура, толкова повече е
енергията, която може да се внесе в резервоара. Отношение към това
има използването на топлообменници за изваждане на енергия от
топлохранилището. Високите движещи температурни разлики
позволяват използването на по-прости топлообменници. Вакуумираните колектори са най-перспективни в тази област.
Предпочитаните системи за съхранение при температури над
100°С са горещи камъни, комбинирани в зависимост от приложенията
с минерално масло или въздух в качеството на пренасяща среда.
Парните цикли вероятно ще използват маслено-чакълени системи за
акумулиране с топлообменник за получаване на парата.
Термична генерация на електричество
Традиционният начин за получаване на електричество включва
изгаряне на изкопаеми горива, за да се получи пара с висока
температура, която се разширява в газова турбина и създава механична
енергия. За всяка топлинна машина коефициентът на полезно действие
η при преобразуването на топлинна енергия в работа винаги е помалък от този на идеалния двигател (или двигателя на Карно), т. е.
η (Карно) = (Т1 - Т2) / Т1
Тук Т1 е абсолютната температура на влизащата топлина, а Т2 —
абсолютната температура, до която е охладена отработената топлина.
За една обичайна парогенераторна станция Т1 е около 700°К
(приблизително 400°С), а Т2 е 300°К, което води до коефициент на
полезно действие на преобразуването η, приблизително равен на 0,6.
На практика при газовите турбини се достигат коефициенти на
полезно действие на преобразуването 0,4. Ако се използват
обикновени колектори с плоска плоча, горната температура би била
около 370°К(~100°С), долната температура 310°К(~40°С), а
максималният коефициент на полезно действие на преобразуването —
около 0,15, т. е. 15 % от топлинната енергия би се превръщала в
електричество, а остатъкът би се изхвърлял в околното пространство
при температура около 40°С. В един реален двигател коефициентът на
полезно действие ще бъде по-нисък от границата на Карно. Друга
важна особеност на такива двигатели е, че те се конструират за
определени нива на мощност и не действат така ефективно, когато се
отдалечат от номиналната си мощност.

Турбини, захранвани със слънчева енергия, се разработват от
компании в САЩ, Франция и Израел. Тези, които се захранват от
колектори с плоска плоча, страдат от ниски сумарни коефициенти на
полезно действие на преобразуване дори при номиналната си
мощност, а далеч от нея работната им характеристика се влошава още
повече. Изглежда че фотоелектричните елементи предлагат найдобрите перспективи за дребномащабно производство на
електричество, но тяхното широко използване ще зависи от
предсказваното от Управлението за енергия в САЩ значително
спадане на цената им. Главното предимство, което една термична
система притежава спрямо фотоелектричния генератор, е в
съхранението на енергията — топлохранилищата са евтини и
надеждни, докато тези за електроенергия, използващи оловни
акумулатори, са скъпи и изискват редовно поддържане.
Разработването на по-съвършени акумулатори ще съдейства за
използването на фотоелектричните елементи.
Концентриращите системи създават пара с по-висока
температура и може да се използва обикновен парогенератор.
Разгледаните системи са от два типа разпределен колектор и централен
приемник.
В една система от разпределени колектори енергията се събира
в полето, прекарва се по тръби до един централен пункт и или се
акумулира, или се използва за получаване на електричество. При
такива електростанции главният разход е за топлоизолираните тръби,
отвеждащи топлинната енергия до централната турбина. Едно
решение, което избягва това, е енергията да преминава по тръбите
около събирателната площ не като топлина, а като химическа енергия.
Научни работници от Австралийския национален университет правят
изследвания, използвайки за тази цел следната реакция:
2NH3 ↔ N2 + ЗН2
Предвижда се системата да има един параболичен
концентратор, загряващ до 700°С намираща се във фокуса му
реакторна камера. В тази камера се вкарва смес от амоняк, азот и
водород и част от амоняка се разлага каталитично. Изменената смес
напуска реакторната камера през един топлообменник, загряващ
постъпващата пара, и вече охладена, сместа се отвежда по тръби в
централния пункт. Тук отново през топлообменник тя навлиза в
реакторната камера, която е с температура 500°С, и част от азота и
водорода отново се свързват каталитично, отделяйки енергията на
реакцията. Тази топлина движи парната турбина. Привлекателно
предимство на тези системи е, че енергията може да се натрупа чрез
напомпване на дисоциирания газ в камери за съхранение, например в
подземни образувания.
Централната приемателна система, известна още като енерго-

кула, използва плоски огледала, за да концентрира слънчевото лъчение
върху бойлер, намиращ се на върха на една кула. Системата, която ще
бъде построена в Барстоу, ще доставя 10 МW и ще даде разчетни и
експлоатационни данни за конструирането на една 100-мегаватова
централа. Оценки, направени в САЩ, предсказват, че тези станции
могат
да
осигуряват
електричество
с
производителност,
приблизително двойно по-голяма от тази на традиционна
електроцентрала, работеща с изкопаеми горива.
Термоелектрична генерация
Един привлекателен метод за получаване на електричество от
топлинни източници е използването на термоелектричния ефект.
Физическата основа на термоелектричеството е сложна, но основно то
възниква от разликите в разпределението на електронните скорости в
горещия и студения край на образеца. Тази разлика създава
резултантен поток в една посока, в резултат на който се появява
електрическо напрежение. Ако два прехода, образувани от
съединяването на две парчета от материала А с двата края на материал
В, се поддържат при различни температури, между тях възниква
напрежение (фиг. 11.11).
Температурната разлика между два прехода се измерва с термодвойки, които използват термоелектричния ефект и са извънредно
важни в технологическо отношение. Също така, използвайки топлина,
получавана при изгарянето на втечнен петролен газ или керосин, в
отдалечени местности се произвежда електричество в неголеми
количества.
Различни ефекти ограничават коефициентите на полезно
действие на термоелектричните генератори до стойности, по-ниски от
приблизително 25% от коефициента на полезно действие на идеалния
двигател при дадените температури на източника и топлопоглъщателя
на отработената топлина. При конструирането съществува противоречие между намаляването до минимум на електрическото и
увеличаването до максимум на топлинното съпротивление в средата В.
Използваемостта на един материал може да се изрази чрез качествен
показател Z, дефиниран като
z = α2 σ/K ,
където α е абсолютният коефициент на термоелектродвижещата сила,
σ — специфичната електропроводност, а К — специфичната топлопроводност. За два материала, например А и В, качественият показател z
се дефинира като средната стойност на z за отделните материали. От
особена важност е безразмерният качествен показател zT, в който Т е
абсолютната температура. Оптимални качествени показатели са
намерени за полупроводниците, а стойности на zT, близки до единица,

са получени за SiGe - сплави около 900°С, и за Bi2Te3 - сплави при
около 200°С. Коефициентът на полезно действие се дава с

−
1 + zT − 1
η = T1 T1 ⋅
1 + zT + T 2 / T 1
T1
където T1 е входната, а Т2 — изходната температура.
приемайки zT ~ 1 и Т2 ~ 470°К, получаваме

За Bi2Te3,

η = ηидеално. 0,20 = 3 %

Фиг. 11.11. Показани са най-основните съставни части на един термоелектрически
генератор

Термоелектричните генератори работят с по-малко от 25 % от
коефициента на полезно действие на идеалния двигател и това е
главният им недостатък в сравнение с топлинните машини, които
обикновено достигат около 50% от коефициента на полезно действие
на двигателя на Карно (т.е. 6% за горния пример), и от
фотоелектричните елементи, имащи коефициент на полезно действие
на преобразуване около 12%. Те обаче действат много по-ефикасно от
двигателите, когато работят далеч от номиналната си мощност, и
изискват малки експлоатационни разходи. Енергията може да се
акумулира във формата на топлина или електричество, но поради
ниския коефициент на полезно действие на преобразуване енергети-

чният капацитет на топлинното натрупване би трябвало да е много поголям (напр. 30 пъти) от този на еквивалентната акумулаторна батерия.
В сравнение с фотоелектричните елементи термоелектричните
генератори имат няколко предимства. Полупроводниковите материали
могат да бъдат поликристални или с примеси, но най-полезните се
правят от относително рядко срещащи се материали, например бисмут
и телур. За разлика от фотоелектричните елементи, които независимо
от входната слънчева енергия дават почти постоянно напрежение от
около 0,5 волта (което точно съответства на една батерия),
термоелектричният генератор дава ниско напрежение (0,1 волт), което
се мени с входната енергия. Изходното напрежение може да бъде
увеличено чрез последователно свързване на преходи, но това внася
допълнителни омови загуби поради контактните съпротивления. За да
се избегнат много ниски входни напрежения, някои изследователски
групи разработват инвертори. Термоелектричните генератори,
изглежда, нямат никакви предимства спрямо силициевите
фотоелементи и производството им не би било оправдано, след като
цената на последните спадне допълнително.
Отстраняването на отработената топлина (97% от енергията в
горния пример) от студения преход създава трудности. В една голяма
електрогенераторна инсталация това се прави чрез вода от реки, езера
и морета или големи охладителни кули, но не може да стане
икономически рентабилно за малки инсталации. Повечето от
решенията, опитани досега, са се оказали скъпи. Предлагани са
хибридни системи, които да снабдяват основно с топлена и само с
малки количества електричество. Например топлината би могла да се
събира при температура 150°С и да се използва за горещия преход, а
тази от студения преход би могла да се отвежда с температура 100°С,
за да бъде използвана като технологическа топлина. В такъв случай
само 2% от енергията се преобразува в електричество, но почти
всичката енергия се оползотворява, при което се подобрява общата
рентабилност.
ВОДОРОДНА ИКОНОМИКА НА БАЗАТА НА СЛЪНЧЕВА
ЕНЕРГИЯ
Не съществува сериозно съмнение, че в бъдеще слънчевата
енергия ще бъде главен източник на топлинна енергия. Но е също
толкова ясно, че все пак ще е нужен резервен източник, който да се
справя с продължителните периоди на облачно време. Бъдещите
слънчеви инсталации ще се конструират така, че да осигуряват много
по-голяма част от енергията в сравнение с днес (обикновено около
50%), но все пак ще бъде целесъобразно да има и резервен източник,
дори ако цената на допълващата енергия е многократно по-висока от
днешната.

Мнозина виждат в широкомащабното използване на водорода
решението на този, както и на много други енергийни проблеми на
бъдещето. Тъй като резервният източник е съставна част на всяка
слънчева топлинна инсталация, подходящо е получените от Слънцето
допълващи горива с небиологически произход да бъдат разгледани в
глава, посветена на слънчеви топлоенергийни източници. Водородът
би могъл да се получава също и от други енергийни източници, като
например ядрена енергия, и това представлява едно привлекателно
бъдеще за енергийна система с водородно гориво.
Терминът „водородна икономика" означава широкомащабното
използване на водорода за акумулиране и пренасяне на енергия и като
суровина за промишлеността. Водородът има множество предимства
като едно възможно гориво на бъдещето:
а) Като газ, той може да бъде лесно пренасян на големи разстояния чрез използването на тръбопроводи.
б) Може да се съхранява в подземни камери.
в) Може да се смесва с кислород в горивни камери за чисто и
ефективно получаване на електричество.
г) Изгарянето му създава по-малко замърсяващи вещества от
което и да е друго гориво и естествено при горене с кислород
единственият продукт е чиста вода.
д) Когато е втечнен, би могъл да се използва като транспортно
гориво.
Съществуват обаче много трудности, присъщи на използването
на водорода като гориво. Главната е, че енергетичните плътности на
газообразния и течния водород са много по-малки от тези на сравними
горива като газ или петрол. За изминаването на едно и също
разстояние един автомобил би изисквал приблизително пет пъти поголям обем течен водород, отколкото петрол и допълнителният
материал, необходим за направата на големия резервоар, би бил скъп и
би довел до увеличаване на теглото на колата. Освен това
втечняването на водород значително повишава цената на горивото.
Водородът е лесно възпламеним. Поради ниското си молекулно
тегло той бързо дифундира от контейнерите, което прави изтичането
му трудно контролируемо. Изтичащият газ обаче се отделя нагоре, а
водородът има по-висока температура на самозапалване от повечето
въглеводороди. В САЩ отдавна се обработват без всякакъв риск както
газообразният, така и течният водород.
Друг проблем, който пречи за широкото използване на
водорода, е предизвиканата от него крехкост на повечето метали.
Водородът поради малкия размер на атомите си дифундира в метала и
понижава неговата пластичност. Въздействието върху стоманите е

твърде неблагоприятно, докато алуминият и медта са неподатливи за
него.
Получаване на водород от слънчева енергия
Водород може да се получи от слънчево лъчение, преминавайки
през електричество и последваща електролиза на водата, чрез прякото
фотохимично разлагане на вода и по фотобиологични пътища.
Последният начин се разглежда по-нататък в книгата.
Електролиза на водата
Електролизата на вода от много години се използва за добиване
на ограничени количества водород, а се разработват и по-ефикасни
процеси, използващи катализатори и високи температури. Достигнати
са коефициенти на полезно действие на преобразуването над 80%, т.е.
повече от 80% от входната енергия се появява под формата на
химическа енергия, запасена във водорода.
Фотохимично разлагане на вода
Под действие на слънчевото лъчение водата може да се разложи
чрез електродите на един електрохимичен елемент. Действието на
такива елементи е много подобно на това, което става в един
фотоелектричен преобразувател, като р—n - преходът е заменен с
разделителна повърхност електролит—полупроводник. Лъчението
създава в полупроводника електрон—дупка, дупките се придвижват
към повърхността на електрода и го напускат под действието на
електричното поле в областта на прехода. Те се свързват с електрони
от ОН- йони в разтвора, при което се образуват молекули кислород. На
другия електрод, който обикновено е метален, електроните напускат
електрода и превръщат разтворените Н+ йони в молекулярен водород.
Елементите могат да дават електричество или водород и кислород, или
пък смес от едното и другото.
Първите елементи са произведени около 1970 г. и използват
електрод от полупроводящ ТiO2 (ширина на забранената зона 3 eV).
Главно поради тази широка забранена зона в сравнение със средната
енергия на фотоните на слънчевата светлина (около 1 eV) пълният
коефициент на полезно действие на преобразуването на слънчева
светлина в химическа енергия е по-нисък от 1 %. С такъв коефициент
обаче системата не би била рентабилна. От друга страна, слънчевите
фотоелементи, с енергии на забранената зона от порядъка на 1 eV,
имат осъществими на практика коефициенти на полезно действие на
преобразуването от 10 до 15%. Ефективността на системата може да се
подобри чрез насочване към полупроводници с по-тесни забранени
зони, но електролитът се стреми да разтвори тези химически поактивни вещества при осветяване.

При повечето съвременни елементи проблемът за корозията
явно е разрешен чрез използване на електролити, които са наситени с
електродните материали или подобни материали. Например
полупроводящият електрод може да бъде поликристален кадмиев
селенид или телурид, а електролитът — сулфиден /полисулфиден
разтвор. Както се съобщава напоследък, по-тясната забранена зона
(1,74 eV) води до подобряване на коефициента на полезно действие на
преобразуване спрямо този за един ТiO2 — елемент с 4 %. Чрез поширока изследователска и развойна дейност би трябвало да се
достигнат коефициенти на полезно действие за преобразуване в
електричество от 10 до 15%, т. е. сравними с тези на фотоелектричните
елементи.
Производството на газ по природа е по-неефективно от
получаването на електричество, поради ефектите на пренапрежения.
Въпреки че за да се предизвика реакцията на разлагане, е необходимо
определено напрежение, за да се достигне голяма скорост на
реакцията, се изисква едно значително по-високо напрежение. Ако
трябва да се получат високи коефициенти на полезно действие при
производството на газ, ще са необходими нови електрокатализатори, за
да бъдат намалени тези пренапрежения.
В сравнение със съвременните слънчеви фотоелементи течните
елементи имат предимствата, че:
а) се използва поликристален материал;
б) имат еднородни преходи, които лесно се получават и контролират;
в) съществува потенциална възможност за високи коефициенти
на концентриране, като се използва охлаждането на циркулиращия
електролит.
Недостатъците са в по-сложната конструкция на елемента,
високата цена на системата за циркулация на електролита и в
необходимостта да се контролира и евентуално подменя целият
електролит или част от него. Що се отнася до термоелементите,
общият коефициент на полезно действие на системата и рентабилността ѝ могат значително да се подобрят, ако се използва топлината,
отвеждана от електролита. Слабост на всички подобни свързани
системи обаче е, че за повечето приложения те създават твърде много
топлина и твърде малко електричество.
Енергетичен поток при топлиннослънчевата водородна
икономика
Водородът ще се складира във формата на газ в естествени
подземни резервоари и ще осигурява резервния запас за преодоляване
на дълги периоди на лошо време. Взаимната връзка между резервоарите и газогенераторите допълнително ще намали въздейс-твието

на такива периоди.
Водородът ще се произвежда на различни места. Върху площи с
малка стопанска стойност, разположени на значително разстояние от
градовете, ще има събиращи слънчева енергия „ферми", произвеждащи
огромни количества водород, който ще се складира и чрез помпи ще се
отправя под налягане за градовете... Около градовете ще има слънчеви
електроцентрали (както топлинни, така и фотоелектрични), доставящи
екектричество за задоволяване на градските нужди.
Запасът от топлинна енергия в станцията с енергокула ще се
използва за посрещане на вечерните върхови натоварвания на
ежедневието. Всяко допълнително електричество, произведено от
станцията, може да се използва за получаване на водород чрез
електролиза на вода, като този водород се подава на тръбопроводната
мрежа. За да се задоволи върховата вечерна консумация,
топлоцентралите с енергокула могат да изгарят водорода. Този начин
енергетически не е много ефикасен, но може би икономически е
рентабилен. Другата възможност е да се използват като един
ефективен чист начин за получаване на електричество горивни камери,
в които да се смесват водород и кислород. Това би трябвало да е
главният метод за производство и съхранение при фотоелектроцентралите.
Консумацията на течно гориво на глава от населението
значително би се намалила спрямо днешната. Около градовете ще се
използва транспорт, задвижван с акумулаторни батерии, а за
транспортиране на хора и товари ще се използват електрифицирани
железопътни линии.
Жилищното и промишленото отопляване ще се осъществява
предимно от слънчеви източници чрез непосредствено преобразуване,
като необходимата резервна енергия ще се осигурява от хранилища на
топлосъдържание, скрита топлина или топлина на химически реакции
при кратки периоди и чрез изгаряне на газ при периоди от порядъка на
седмици. Поради усъвършенствания в слънчевата технология и
понижаване на цената на допълнителната енергия слънчевите
термоинсталации с пряко подаване на слънчевата енергия ще
задоволяват до 90% от общите нужди.
ИЗВОДИ
Топлинната енергия в температурния интервал до 150 °С
съставлява голяма част от енергията, необходима за поддържане на
стандарта на живот на хората в развитите страни. При задоволяване на
тези нужди слънчевата енергия е вече конкурентноспособна на
традиционните енергийни източници.
Съществуващата наличност от този ресурс е достатъчна, за да
може и останалият свят да достигне същото равнище на използване на

топлинна енергия и постоянно да го поддържа.
Неимоверното разрастване на приложенията на слънчевата
топлина се определя от два фактора. Първият е нарастващата цена и
намаляващата наличност на конкуриращите енергийни източници, а
вторият — ще има бъдещо технологическо развитие и понижения на
цената, свързани с един развиващ се пазар. Продаваните днес
колектори с плоска плоча са по-добри и по-евтини от тези отпреди
десет години. Изцяло стъклените вакуумирани колектори ще се
произвеждат масово и в края на краищата ще станат много евтини.
Първата слънчева енерго-кула ще доставя електричество с цена, два
пъти по-висока от конкуриращите източници, но и първата ядрена
централа произвеждаше електроенергия с многократно по-висока от
тази цена.
Широкоразпространеното производство и използване на изцяло
стъклени вакуумирани колектори дават най-голямата надежда за
увеличаване на използването на слънчевата енергия. Освен ниската
цена, достижима при масово производство, възможно е и подобряването на работната характеристика, особено при гранични
условия. Те ще намалят количеството на необходимата резервна
енергия и ще решат много проблеми, неразрешими с колекторите с
плоска плоча — хубави примери в това отношение са промишленото
отопляване и охлаждането с използване на слънчева енергия.
Чрез по-нататъшна изследователска и развойна дейност
слънчевата енергия ще стане най-евтиният вариант, с който
разполагаме, за един неизчерпаем енергиен източник.

ГЛАВА XII
ЕНЕРГИЯТА НА ВОДАТА, ВЯТЪРА, ВЪЛНИТЕ,
ПРИЛИВИТЕ И ЗЕМНАТА ТОПЛИНА
X. Бонди

1
Тези форми на енергията си приличат по това, че използването
им днес не намалява възможностите за използване в бъдеще. За нас те
са повече доход, отколкото капитал. Оттук идва наименованието
„възстановими източници", към които, разбира се, също спада пряко
използваната слънчева светлина (най-известният и обещаващ
възстановим източник в много части на света), както и някои начини за
използване на биомасите.
2
Енергията на водата, както тази на вятъра и вълните, се черпи от
Слънцето посредством взаимодействието на тази огромна топлинна
машина — земната атмосфера — с океаните. Използването на водната
енергия е възможно, тъй като слънчевата топлина причинява
изпарение на морската вода, въздушните течения пренасят водните
пари високо в атмосферата, а после ги издухват към сушата, където
голяма члсг ог тях падат, главно в планините, във формата на дъжд
или сняг. За да се впрегне енергията на водата, тя първо трябва да се
събере и да се вкара в тръби, водещи до ниско разположени турбини. В
тях се произвежда полезната енергия, която често, но не винаги е във
формата на електричество.
Подобно на останалите форми на енергията водноелектрическата се характеризира със сложен баланс между предимства и
недостатъци. От една страна, производството ѝ не предизвиква
замърсяване. Напусналата станцията вода е съвсем чиста и само леко
затоплена поради много високата ефективност на превръщането на
водната енергия в електрическа. Освен това всички съоръжения
(язовирни стени, тунели, тръбопроводи, турбини, клапани) са
надеждни и лесно се поддържат. Ог друга страна обаче, за
преодоляване на нерегулярността на валежите и консумацията са
необходими значителни по обем водохранилища. За тези цели се
налага да се строят големи язовири, често в отдалечени, необитавани и
много красиви места, което пък изисква строеж на главни пътища,
заливането на цели долини и преселването на евентуално живеещите

там хора. Независимо от променливите си нива езерата могат да бъдат
чудесни места за отдих. Производството на водноелектрическа енергия
обаче не е застраховано от опасности. Голям брой хора бяха убити
през последните 25 години главно при пробиви на язовирите. Найскъпо струващият — в смисъл на човешки живот — случай бе в
Италия, където масивно свличане на почва в резервоара на един язовир
предизвика голямо препълване и въпреки че стената за щастие
издържа, от спускащата се по долината вода бяха убити стотици хора.
В много части на света вече се черпи енергия от главните
потенциални водноелектрически източници. Освен строителството на
язовири и водноелектрически централи голямо значение има
събирането на водите на далечни потоци чрез тунели. Това е главна
особеност на много конструкции, като например огромната Система на
Снежните планини (Сноуи Маунтънс Скийм) в Австралия.
В много инсталации енергията се извлича от не особено големи
количества вода, които падат от големи височини; в други, като
системата Къламбия Ривър (Системата на река Колумбия) в САЩ, се
използва огромна река с умерен наклон, която преминава през
стъпалообразна серия от ниски, но широки язовирни езера. На всяко
стъпало се извършва добив на енергия от голямо количество вода,
падаща само от около 20 m височина. Ако обаче една голяма река
(примерно Меконг) тече през много равна местност, повдигането на
нивото ѝ с повече от един до два метра би изисквало потопяването на
неприемливо големи площи, а и със сегашната технология не може да
се използват ефективно такива малки водни падове. Прогресът в тази
област би позволил реализирането на някои значителни по рода си
конструкции, които сега са неикономични и дори неосъществими.
3
Използването на енергията на вятъра също има дълга история.
Старите вятърни мелници са страдали от същия проблем като при
съвременните аерогенератори: непостоянната природа на източника на
енергия. Това е правело и продължава да прави вятърната енергия
частично подходяща за приложения, като изпомпването на вода за
напояване, при които са важни само средните количества енергия за
една седмица. Освен това коефициентът на полезно действие на
старите вятърни мелници е бил доста нисък (вероятно 15 %), отчасти
поради лошия аеродинамичен проект, но главно поради това, че
зъбните предавки от стария тип са били много неефикасни. Затова не е
за учудване, че тези мелници са излезли от употреба, когато чрез
въвеждането на парните машини са започнали да се използват поевтини, по-концентрирани и по-постоянни източници на енергия.
В един период на растящи цени на енергията и на опасност от
недостиг въвеждането на вятъра като източник на енергия отново в

употреба предлага възможности и поставя проблеми. Съвременният
вятърен генератор може да бъде много по-ефективен от старата
вятърна мелница. Обаче месторазполагането и използването му си
остават проблематични, а размерът му има първостепенно значение.
Мощността на един аерогенератор нараства по-бързо от третата степен
на диаметъра му (отчасти защото, когато е издигнат високо над земята,

Фиг. 12.1. Различни видове аерогенератори, показани заедно с електричен стълб
(пунктирана линия) за сравнение по размер. (А) Традиционен проект; (В) Проект за
мощност 3,7 MW, разработен от британски консорциум; (С) Аерогенератор на
Мъсгроув; (D) Аерогенератор на Дариеус

той попада в област, където ветровете са по-силни), така че докато
една 60-метрова машина има мощност 4 MW, един 15-метров
аерогенератор произвежда само 40 kW. Затова, ако тази голяма
мощност може да бъде използвана, си струва да се отиде на найголемия размер, който може да бъде построен. Направата на една 60метрова машина поставя големи изисквания от технологическа гледна
точка, особено що се отнася до избягването на стареенето на
материалите при огромното натоварване, на което по необходимост са
изложени перките. Само един размер от 60 m обаче би позволил на
този метод да съперничи на другите методи за производство на
енергия, въпреки че някои изисквания към пренасянето на енергията
биха били по-лесно изпълнени чрез разполагане на множество
аерогенератори с малки размери, всеки от които ще струва много
повече на 1 kW мощност, отколкото големите.
Самото разполагане на генераторите ни поставя пред
неудобни решения. Най-ветровитите места, с които разполагаме, са
върховете и хребетите, но като си припомним, че за да получим
същата мощност като от една ядрена или топлоелектроцентрала с
неголям размер, са необходими 300 60-метрови аерогенератора,

започваме да осъзнаваме трудността от намирането на места. Над това
обаче трябва да се поставят силните екологически възражения срещу
такова обезобразяване на всеки връх. Във Великобритания ние
изследваме алтернативата аерогенераторите да се разполагат в морето.
Има множество области (примерно залива Уош), които са твърде
плитки за корабоплаване и имат малка туристическа и риболовна стой
стойност. Въпреки че такова едно разполагане би било свързано с

Фиг. 12.2. Модел на аерогенератора за 3,7 MW, проектиран от британски консорциум

известно увеличаване на цената, това би могло да се компенсира от
обикновено по-високите скорости на вятъра над морето.
Какво би трябвало да се направи с така получената енергия? Тъй
като непрекъснатостта на силните ветрове за съжаление ни липсва,
захранването на мрежата с електричество в този случай ще спести
само гориво, но няма да увеличи капацитета на енергоцентралите, а
цената на горивото е само част (в ядрения случай малка част) от цената
на производството на електричество. Ситуацията, разбира се, би се
променила, ако горивото стане много по-скъпо или пък наличността
му се постави под съмнение, така че безусловно би трябвало да се
утвърди технологическата жизнеспособност на големите аерогенератори.
При по-малките генератори годността е извън съмнение, макар
че бихме приветствали едно намаление на цената чрез техно-логически
подобрения. Има специални приложения, при които тези генератори
биха представлявали най-желаната форма на източник на енергия.
Покрай бреговете на Шотландия се намират множество островни
общини, които са твърде отдалечени и малки, за да могат да бъдат
свързани с електрическата мрежа. Поради това за снабдяване с
електричество те трябва да разчитат на дизелови генератори, горивото
за които се доставя във варели по море и доставките зависят от
капризите на времето. На тези острови, които по природа са ветровити,
сега електричеството е много скъпо и аерогенератори с, да речем, 50
kW мощност много биха допринесли за спестяването на гориво. По
света вероятно има много такива места, но малко са във ветровити,
икономически изгодни зони, където ветровете имат определена посока
и почти не престават да духат.
4
Огромно предизвикателство към техниката представлява мощта
на вълните. На много места, едно от които е Великобритания, морето е
почти непрекъснато раздвижено. Това постоянство произтича от
факта, че където и да духнат ветрове в северната част на
Атлантическия океан, създадените там вълни ще пътуват, докато се
ударят в бреговете на Британските острови. Енергията на вълните е
удивителна. Считаме, че средната им мощност достига 50 kW на метър
вълнов хребет. При западна брегова линия, изложена на вълните по
протежение на над 1000 km (без тази голяма част, заслонена от
Ирландия), мощността на падащите вълни значително надвишава
нашата най-голяма консумация на електричество (43 GW).
Но впрягането на тази мощност е свързано с тежки проблеми.
Цялата наша механическа техника се основава на използването на
регулярни, неголеми двойки сили, движещи осите при висока ъглова
скорост. Морето обаче осигурява един силно нерегулярен източник,

създаващ огромни двойки сили при много ниски ъглови скорости.
Въпросът за преобразуването на енергията няма очевиден или
еднозначен отговор. Ние във Великобритания поддържаме няколко
изследователски групи, всяка от които се занимава с проблемите по
различен начин, но всички заедно образуват едно взаимодействащо и
ефективно сдружение. Някои от устройствата достигнаха етапа на
опитни образци в мащаб 1:10, а други са още в лабораторен стадий.
Проблемът за надеждността им в бурно море, изглежда, е на път да
бъде успешно решен, но тези за закотвянето им и особено за
отвеждането на енергията от тях са все още много обезпокояващи.
Нека да опишем някои от нашите устройства. Salter Ducks
(Патици на соларя*) са остроумно оформени плуващи тела, шарнирно
навързани в дълъг „гребен". Чрез подходящо устройство движението
на „Патицата" спрямо оста на гребена води до напомпване на силно
сгъстено масло, което на свой ред задвижва турбинните генератори.
Cockerell Rafts (Петльови салове) са широки салове, шарнирно
навързани помежду си. Чрез тяхното относително движение един
спрямо друг се извършва задвижването на генераторните устройства.
Предпочитаните средства за такива устройства са помпи и турбини,
използващи морска вода като работна течност.
В едно по-скъпо струващо и по-перспективно устройство,
заслугата за което е на професор Френч, се използва дълга, потопена
във водата правоъгълна структура, която държи долните части на
серия напълнени с въздух балони. Те последователно се свиват и
разпускат от морските вълни, при което изтласкват въздух в един
въздухопровод за високо налягане или изсмукват такъв от друг
въздухопровод за ниско налягане. Този въздушен работен цикъл
завършва с турбина, движеща генератор. Използването на въздушна
турбина е избрано и при устройствата с вертикални клетки, от които
под действието на морските вълни последователно се изсмуква или
всмуква въздух, като задвижването на турбината се извършва при поне
едно от тези движения.
Докато в Британската национална техническа лаборатория се
преследва идеята за устройство, разположено под прав ъгъл спрямо
падащите вълни, едно доста различно мореплавателско устройство
съществува в Япония. То бе конструирано под ръководството на
Кавалера** Масуда, който преди бе изобретил и създал подобно малко
устройство за захранване на леки шамандури с енергия, имащо сега
широка употреба. Сегашната опитна структура, наречена Каймей,
представлява гигантска шамандура, действаща на принципа на
катамарана. Една платформа е здраво захваната към два огромни пла*

Търговец на сол. — Бел. прев.
Не е ясно в какъв смисъл е употребен терминът Commander — Кавалер на Ордена
2-ра степен (в Англия) или морски офицер с ранг межлу лейтенант и капитан. — Бел.
прев.
**

вателни резервоара. Вертикални, стени разделят областта под нея на
клетки, изтичащият въздух от които преминава през клапи и турбини,
а втичащият въздух влиза свободно. Посредством начина си на
закотвяне Каймей се ориентира така, че да лежи по направление на
разпространението на вълните. Въпреки че едно такова устройство е
много удобно за използване в морето, още не е ясно от каква част на
вълновия фронт то черпи енергия, нито пък какво количество енергия
ще доставят разположените по-назад турбини. През април 1979 г.
Каймей завърши своя първи сезон на действие край северните брегове
на Япония, при което се използваха само три турбинно-клапанни
серии. Сега (август 1979 г.) то е готово за своя втори сезон, през който
със съдействието на Международната агенция по енергия ще бъдат
пуснати в действие други серии, включително една американска и една
британска.

Фиг. 12.3. Петльови салове (горе) и Патици на соларя (долу)

Въпреки всички тези усилия обаче все още ни предстои да
извървим дълъг път, преди да можем да кажем, че техниката на
използването на вълновата енергия е станала достатъчно зряла за
широко приложение. Все още ни предстои да изберем найперспективния тип устройство, да установим способността на
модулите да оцеляват в най-бурно море и да открием каква е

необходимата степен на обслужване и поддържане. Също така трябва
да установим каква част от енергията може да бъде извличана от
модулите, след като задължително се вземат под внимание, от една
страна, разстоянията между тях, изисквани от закотвянето — за да се
остави място за обслужване, преминаване на риболовни съдове и т.н.,
а, от друга — неизбежните загуби, настъпващи по дългата верига на
преобразуването на енергията (движение на вълните; движение на
въздуха и маслото и инерционно движение на водата вътре; пряко
получена нестандартна електрическа енергия; синхронизирана и
стабилизирана енергия за националната мрежа).

Фиг.12.4. Проект на Патица на соларя, заедно с човешка фигура за показване на мащаба

Така достигаме до най-съществените оценки — на капиталните
и на експлоатационните разходи спрямо максималната и средната
доставяна мощност. При най-добрите сегашни оценки за найперспективното устройство (това на професор Френч) тези разходи
превишават между четири и шест пъти съответните цифри за

съвременните ядрени електроцентрали и са още по-високи в сравнение
с другите методи.
Това не бива да ни отчайва. Ние се отнасяме към вълновата
енергия, както и към другите ѝ възстановими форми, като към
средство за застраховка. Необходимо е да установим техните
технологии, цени, възможни темпове на въвеждане в употреба,
безопасност и влияние върху околната среда, за да можем да ги
използваме в случай, че установените форми на производство на
енергия станат твърде скъпи, оскъдни или неприемливи (примерно
поради нежелание за прокопаване на нови въглищни мини,
недоволство от разливанията на нефта или противопоставяне на
развитието на ядрената енергетика). Ние, следователно, не сме си
поставили пряко за цел да въвеждаме в употреба възстановимите
форми на енергията, а да ги развиваме като основно средство за
застраховка. Това не означава нито песимизъм, нито пък липса на
задължения от наша страна. (Когато имах младо семейство, плащах
моите вноски за застраховка за живот с удоволствие. Действително не
можех да спя, докато не ги платях, но не разглеждах като
песимистична възможността застрахователните дружества да не ги
изплатят.)
Едва ли ще можем да оценим влиянието на използването на
вълновата енергия върху околната среда, докато не разполагаме с поопределен избор на действащи устройства. Едни огромни бетонни
конструкции край Хебридските острови* биха се възприели с по-малък
ентусиазъм, отколкото широки, потопени във водата въздушни съдове.
Сърфистите пък не биха приветствали края на възможността да
практикуват своя любим спорт заради някоя ефективна машина с
вълнова енергия.
5
Приливната енергия се черпи не от Слънцето, а от кинетичната
енергия на земното въртене, което се извършва под приливните
изпъкналости, издигнати в океаните от Слънцето и Луната**. Всъщност
съществува естествено приливно триене, което се дължи не само на
океанските приливи, но и на тези в атмосферата, както и на
приливните изкривявания на твърдото тяло на Земята. Тези ефекти
водят до забележимо забавяне на въртенето на Земята, което
първоначално е имало период вероятно от осем часа. Настоящият темп
на забавяне означава загуба на кинетична мощност от около 500 GW.
Не можем ли да отклоним част от тази енергия в електричество,
вместо да я оставяме цялата да се превърне в ненужна топлина? Тоест
не можем ли да се включим към този отвод на кинетичната енергия,
*
**

Острови край западния бряг на Шотландия. – Бел. прев.
Издигнати са от гравитационното привличане на Слънцето и Луната – Бел.ред.

Фиг. 12.5. Напречно сечение на един стар проект на Британската национална техническа
лаборатория за колона с осцилираща вода. Показан е пътят на въздуха през турбината,
когато нивото на водата в устройството спада

дори това да е свързано с удължаването на дните на потомците ни?
Настоящите 500 GW мощност се разсейват силно в тялото на
Земята и в атмосферата, но в океаните приливите се усилват
значително (чрез резонансен ефект) от по-особените форми на
бреговата линия. Такива места са заливът Фънди в Източна Канада,
каналът Бристъл във Великобритания, заливът Сен Мишел във
Франция, някои фиорди по северозападното крайбрежие на Австралия
и т.н. При голям приливен динамичен обхват ние попадаме в
интервала от разлики в нивата на водата, в който подходящи за целта
турбини могат да работят достатъчно ефективно. При средноокеанския
обхват от само 1 метър ние обаче нямаме ефективно средство за
извличане на енергията.
Единствените работещи приливни електроцентрали са при
устието на реката Ранс в залива Сен Мишел, във Франция, и край
Мурманск, в северната част на СССР. И двете представляват неголеми
по размер системи с мощност от няколкостотин kW. Като всяка
приливна станция те страдат от недостатъка, че енергията се доставя
само в продължение на шест до осем часа на ден по време, което
основно се диктува от графика на приливите, а не от нуждите ни.
Освен това мощността силно намалява по време на квадратурни*
приливи. От друга страна обаче, щом веднъж се вложат капиталните
средства, разходите по действието и поддържането на тези станции
* Отслабени приливи. – Бел. прев.

вероятно ще са много ниски.
Ние във Великобритания сме твърде заинтересувани да използваме приливите на Бристълския канал (чрез т.нар. Баражна система на
реката Севън). Това би бил огромен проект с вероятна върхова
мощност от 7 GW. Той се улеснява от факта, че областта е гъсто
населена и силно индустриализирана, така че не е нужно произведеното електричество да се пренася на голямо разстояние. Но тъй като
откъм сушевата страна на баража биха се оказали някои пристанища,
като Кардиф и Ейвънмаут, биха били нужни големи пропускателни
системи, които трябва да бъдат в действие още преди да са започнали
много други работи. Един благоприятен аспект на такъв баражен
проект е, че вътрешната част на Бристълския канал би станала рай за
увеселителните плавания, понастоящем силно западнали поради
интензивните приливи, силните ветрове и огромните заблатявания при
ниско ниво на водата.
Системите в залива Фънди не предоставят възможности за
корабоплаване, но потребителите на произвежданото електричество
ще се намират на известно разстояние от тях. В Северозападна
Австралия не би имало проблеми с корабоплаването, нито пък
екологическите проблеми биха засегнали много хора, но енергията би
трябвало да се пренася на разстояние над 1500 километра до първите
потребители.
Понастоящем ефективността на разходите за приливни
енергийни системи е въпрос на дебати, но една значителна промяна на
отношението на строителните разходи към цената на енергията би
могла да направи тези системи много привлекателни.
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Геотермалната енергия е обусловена от топлината на Земята,
която от своя страна се дължи на радиоактивни процеси във
вътрешността ѝ. Има три основни начина за експлоатирането на тази
енергия.
а. В някои места (части от Нова Зеландия, Италия и Япония) има
извори или гейзери, изхвърлящи вода и пара под действието на висока
локална концентрация на обикновената земна топлина. Черпенето на
тази топлина под земята позволява чрез топлообменници да се
получава сгъстена пара, която задвижва обикновени парни турбини,
макар и при малко по-ниска температура, отколкото при една
обикновена топлоелектроцентрала. В относително малкия брой места,
където съществуват такива условия, очевидно е на разположение един
ефективен и икономичен енергиен източник. Единственият проблем
представлява корозийният ефект на водата и парата, които обикновено
са много солени, но това може да се избегне с подходящи средства.

Фиг. 12.6. Най-прост вид на бараж за отливна генерация на електроенергия

б. Много по-разпространени са земните слоеве, които съдържат
вода с умерена температура. Ако тази вода се докара до повърхността
чрез сонди (или ако е необходимо чрез подземни помпи), нейната
температура би била 50—70°С, т. е. почти достатъчна за
нискотемпературни приложения като домакинско отопление и
снабдяване с топла вода. Този метод се прилага в различни части на
света, включително и на няколко места в Парижката област. Системата
започва с топлообменник, така че корозивната вода, излизаща от
земята, може веднага след охлаждането си да бъде върната обратно
чрез друга сонда. Разпределението на енергията е най-икономично, ако
плътността на заселеност е висока, както в многоетажните блокове.
в. Горещи сухи скали. Те са навсякъде по Земята, но методите за
използването им са все още на етапа на изследване. Въпреки че в
някои места температурният градиент е по-висок, отколкото в други,
навсякъде могат да бъдат получени температури от примерно 90°C с
помощта на реализуеми, макар и скъпи сонди. Някъде би трябвало да
се достигнат и температури до 200°С. Трудността е в това, че топлопроводността на скалите е много ниска. Поради това, ако водата
просто се напомпва надолу през вътрешна тръба, прекарана в сондата,
тя ще излиза навън гореща, тъй като е била загрята при контакта си със
скалата. Но след доста кратко време частта от скалата, която е била в
допир със сондата, ще е изстинала и ще е нужно да минат години,
преди тя да възобнови температурата си. Затова е необходимо да се
използва по-сложна система за извличане на топлината. При нея чрез
хидравлично напукване в скалата се създава сложна верига от тесни
цепнатини. Водата влиза откъм дъното на сондата и се извлича високо
горе, така че да е преминала, както всъщност става, през голям обем от

скалата. Такава една система по принцип може да действа в
продължение на много години. Но засега тя е успешно изпробвана
само на едно място благодарение на изобретателските пионерни
изследвания на лабораторията в Лос Аламос. За осигуряване на
широката ѝ приложимост са необходими много повече опити и
разработки. След като това бъде направено, много други места освен
тези, които щастливо са се оказали над горещи гейзери или топли
водоносни пластове, ще могат да се възползват от благосклонността на
природата.
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Този кратък преглед на някои от възстановимите източници на
енергия показва, че всички те могат да имат потенциални възможности
за използване като допълнителни източници, които са или могат да
станат икономически конкуренти на установените източници, но не
могат да ги изместят като главна част от доставките на енергия. Те
могат да подобрят (на места може би в значителна степен) картината
на тези доставки, но е малко вероятно някъде да ги изместят.
Технологическото им изследване е насъщна необходимост, но не би
трябвало да очакваме, че те ще решат всички наши проблеми.

ГЛАВА XIII
СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА
X. Бонди.

1
Енергията съществува в множество различни форми и има
широко многообразие от приложения. Като всеки друг продукт тя
трябва да се доставя, съхранява и разпределя, за да може да се получи
в желаната форма, на желаното място и в желаното време. Проблемите
за съхранението ѝ възникват в три доста различни контекста.
1. Обичайният въпрос за съчетаване на доставките с нуждите
(както например една въглищна мина работи най-добре в непрекъснат
режим през цялата година, защото така се свеждат до минимум
разходите за експлоатация на входните шахти и галериите за вътрешен
транспорт на рудообогатителните фабрики и т.н., а също се използва
стабилно необходимата работна ръка; от друга страна обаче,
консумацията на въглища е много по-голяма през зимата, отколкото
през лятото).
2. При някои форми на използване на енергията за транспортни
цели потребителят по време на движение всъщност е откъснат от
приток на новопостъпваща енергия. Това е безусловно така при
самолетите, леките коли и корабите, а също така при
неелектрифицираните жп пътища. Следователно при движението
потребителят трябва да черпи от вътрешнозапасена енергия.
3. Електричеството, което в много отношения представлява
една толкова лесно преобразуема форма на енергията, не може да бъде
ефективно съхранявано в този си вид. Необходими са специални
методи за неговото преобразуване в някаква друга форма на енергията
— било в мястото на използване или по-рано по веригата между
доставчика и потребителя, от която то да може да бъде преобразувано
обратно и черпено като електричество.
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В случая на съчетаване на доставките и нуждите от горива
(въглища, нефт, газ, уран) проблемите за съхранението са ясни, макар
да не са задължително решими по евтин начин. Главното е
количеството на полезната съхранена енергия, което може да бъде
събрано в даден обем или дадено тегло. Въпросът за съхранението е
толкова по-лесен, колкото това количество е по-голямо. При урана то е

толкова голямо (от порядъка на 2.1015 J/t при използване в сегашния
тип реактори и почти сто пъти по-голямо при реакторите с бързи
неутрони), че едва ли съществува някакъв проблем. При нефта (един
тон съдържа 5.1010 J) са необходими значителни по размери
инсталации във формата на резервоари. Поради течната и силно
възпламенима природа на нефта трябва да се вземат солидни
предпазни мерки за безопасност. Тези мерки са особено комплицирани
при нефтените складове поради голямата площ, която те заемат.
Разполагането на едно нефтено хранилище следователно включва
решаването на сериозни въпроси от екологическо естество. Но все пак
разходите за съхранение (включително и тези за изпомпване) дават
съвсем незначителен принос към цената на нефта.
При въглищата (1 тон съдържа около 3.1010 J) общият обем,
който се изисква, е доста по-голям, но тяхната твърдотелна и слабо
възпламенима природа позволява те да бъдат съхранявани на открито
без голяма необходимост от специални предпазни мерки. Но, от друга
страна, боравенето с въглищата, т.е. поставянето им на склад и
вземането им обратно, е значително по-неудобно, отколкото при
нефта, тъй като боравенето с твърди тела не е така лесно. То
неизменно се съпровожда с шум и прах, а известна част от въглищата
подлежи на натрошаване и на превръщане в пудра, която често пъти е
доста измокрена. Така възникват екологически проблеми, които са
различни от тези при нефта, но и тук от необходимостта за съхранение
идва само една много малка добавка към цената.
Малко по-труден е въпросът с газа. При атмосферно налягане
1 m3 газ съдържа само около 4.107 J. (Това се отнася за метана —
основната съставка на естествения газ. Градският газ има само около
половината от това съдържание на енергия.) Поради това за събиране
на голямо количество енергия е необходим голям обем, който може да
бъде намален чрез налягане или в краен случай чрез охлаждане до
такава степен, че газът да се втечни. Но макар да изглежда, че
въпросът така се свежда до този при нефта, при газа е трудно да се
предотврати непрекъснатото изпарение на части от него, при което се
образува силно експлозивна смес, представляваща сериозна опасност.
Все пак съхранението на втечнения природен газ днес е добре усвоено
както на сушата, така и в резервоари на специално проектирани
кораби.
Съхранението на газа в големи резервоари, където той е в
газообразна, леко сгъстена форма, е добре познато, тъй като поради
големите си размери тези газови резервоари лесно се набиват в очи
като земни ориентири, въпреки че не винаги ги смятат за особено
привлекателни. Почти всички те са били построени доста отдавна,
преди осъзнаването на екологическите проблеми да стане толкова
силно изразено. Сега са в процес на въвеждане други, по-ефективни
методи за съхранение на газ в големи количества (особено под земята

в силно сгъстена форма). Затова е разбираемо, че при съхранението на
газа стойностният фактор е от малко по-голямо значение, отколкото
при нефта и въглищата.
Никой от тези методи обаче не би бил полезен без наличието
на подходящ транспорт до склада и обратно. При нефта е добре
усвоено използването на морски танкери и пътни и железопътни
цистерни, като лесното товарене и разтоварване чрез помпи осигурява
бързо обслужване и добро използване на машините. Там, където се
изисква пренасяне на големи количества нефт в течение на дълго
време, се използват като идеално решение нефтопроводите, разполагащи с помпени станции на подходящи интервали една от друга.
Днес нефтопроводите свързват рафинериите, от една страна, с
пристанищата и кладенците, а, от друга — с разпределителните
центрове. Понякога за това са необходими големи технически умения.
Предвестник на съвременната технология бе нефтопроводът, прекаран
по дъното на Ламанша за снабдяване на англо-американските войски,
навлезли в Европа през 1944 г. Днес много от нефтодобивните
платформи в Северно море доставят нефт до бреговете на Шотландия
чрез такива дълги подводни нефтопроводи, а знаменитият нефтопровод в Аляска бе положен през тундрата и планините при
изключително тежки климатични условия.
По подобен начин пътува в тръбопроводи и газът при
пренасянето му на големи разстояния (което може да става под водата,
например от газовите кладенци в Северно море, или на огромна
дължина, както е от полетата край Каспийско море в СССР до найзападните краища на континентална Европа), а също и при разпределението му на дребно до крайния потребител в дома или фабриката.
Транспортирането на въглищата с влакове, шлепове, кораби
или пътни машини е добре усвоено, но сега се разработват нови
методи, при които се прибавя вода и се получава разтвор, който се
изпомпва по тръбопроводи.
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Отношението енергия/тегло, което е важно при съхранението на
горивото, има жизнено важно значение при използването на енергията
за транспортни цели и определя еднозначно типа на транспортната
машина. За нещастие огромното отношение на урана е използваемо
само при корабите поради изискването на солидна защита от
радиоактивното лъчение на ядрения реактор. Но дори и при тях
използването на ядрената енергия е напълно усвоено само в особено
важната за военни цели област на подводниците, а също и при много
големите самолетоносачи.
Удобното съхранение на течните въглеводороди и лесното
превръщане на тяхната енергия в двигателна енергия им е създало

почти монополно положение в областта на транспорта. Петролът,
дизеловото гориво или керосинът, използвани в буталните двигатели
или газовите турбини, са завладели пазара почти напълно. Но за
малкото останали парни локомотиви, задвижвани с въглища,
единствената конкуренция е електричеството. Ако то се доставя по
кабел (електрифицирани влакове, тролейбуси), не възниква особен
проблем за съхранение, но истински автономна алтернатива на
двигателите, използващи въглеводородно гориво, електромобилът.
Тази електрическа машина е особено предпочитана за
използване в градовете, където липсата на изгорели газове е
допълнително екологическо предимство, а относително ниската ѝ
максимална скорост не е ограничение. Идеята не е нова и такива
автомобили, захранвани с оловни акумулаторни батерии, се използват
от много години във Великобритания, особено за местни доставки.
Батериите се зареждат нощем с променлив електрически ток. При тези
автомобили проблемът е да се увеличи пробегът с едно зареждане,
което изисква значително увеличаване на отношението енергия/тегло
за автомобила, а оттук и за самата батерия. Сега са в процес на
разработка (главно за такива приложения) няколко типа
усъвършенствани акумулаторни батерии. За да се увеличи пробегът на
захранваните с батерии електромобили, ще бъде необходимо да се
създадат станции за подмяна на батериите. Но въпреки че би било
значително предимство да се увеличи скоростта на зареждане на
батериите, така че да стане сравнима с тази, с която понастоящем
пълним колите си на бензиностанцията, за една кола с тегло няколко
тона това би изисквало входна енергия за единица време от порядъка
на мегавати, което изглежда доста непрактично.
С оскъпяването на петролните продукти и разработката на
усъвършенствани батерии пазарът на електромобилите ще нараства, но
е съмнително дали ще стане основен в бъдещето, което можем да
предвидим. Когато продуктите, основани на суров нефт, стават твърде
скъпи, е по-вероятно на пазара да се наложат транспортните горива,
произвеждани от въглища или от биомаса.
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Дискусията по въпроса за електромобилите води естествено до
темата за съхранение на електричеството.
Първият пункт във връзка с електричеството, на който трябва да
обърнем внимание, е жизнено важната роля, която играят при
определянето на цената на електричеството капиталовложенията за
капацитета както на електроцентралите, така и на предавателните
системи. Тези големи разходи са наложени от нуждата да се посрещат
пикови моменти в натоварването, колкото и кратка да е продължителността им и колкото и рядко да се случват. Една авария в

системата поради надвишаване на нуждите спрямо доставките е
кошмар за производството и подобни неща са се случвали — найимпозантно в северозападните САЩ през 1965 г., а неотдавна — във
Франция през декември 1978 г. Затова мерките, чрез които се спестява
гориво, без да се намалява необходимостта от работа в режим на
максимално натоварване, са малко привлекателни, докато тези, чрез
които това натоварване се намалява, са много по-предпочитани, дори и
да не са свързани с никакво спестяване на гориво.
За да доведат този факт директно до вниманието на
потребителя, включително и най-незначителния, като например
домакинята, някои страни, между които за отбелязване е
Великобритания, въведоха значително понижена тарифа за
електричеството, използвано във времето извън пика (главно нощем).
Това евтино електричество е полезно не само за зареждане на
батериите на колите за доставки, но особено за електрическо
отопление, което съперничи на другите начини за отопление на
жилищно пространство и вода. От една страна, това се дължи на
извънредно лесното пренасяне на електричеството (нужни са само два
проводника), а от друга — на възможността то да се съхранява като
топлина, която впоследствие да се освобождава по управляем начин.
За отопление на въздуха във Великобритания широко се използват
нощни акумулиращи печки, в които през нощта се загряват с
електричество керамични блокове (може също и вода). Печката е
добре изолирана, но когато е необходимо, топлината може да се
освобождава чрез управляем въздушен поток. Необходимото
запасяване с гореща вода за домакински нужди за през деня се
осигурява от изолиран резервоар за гореща вода.
Това запасяване, извършвано от консуматора и насърчавано от
една подходяща тарифа, е особена форма на запасяване, което
всъщност се осъществява в мястото на използване след преобразуване
на електрическата енергия в желаната крайна форма, топлината. Общо
погледнато, проблемите за доставянето на електричество се поддават
по-лесно на управление поради наличността на други източници на
енергия. В нашите технически напреднали страни и дори в
развиващите се страни, където има голям недостиг на енергия, ние
рядко зависим само от един източник на енергия. Разнообразяването
на енергийните доставки е необходимо не само с цел да се посрещат
различни нужди от енергия, но е и още едно средство, което ние
използваме, за да изгладим несъответствието между доставки и нужди.
Следователно, въпреки че една технология за съхранение може да бъде
подходяща за дадено направление на използване на енергията,
съхранението трябва да се прилага в рамките на една разнообразена
енергийна икономика.
Следват други два важни пункта. Методите за съхранение на
енергията, които са разработени и се използват, трябва да бъдат

икономически и технически привлекателни в условията, при които се
използват. Второ, енергийните икономики на отделните страни се
различават значително. В развитите западноевропейски страни, които

Фиг. 13.1. Лятна и зимна натовареност на системата Ha Британското централно
управление за производство на електроенергия (СЕGВ) в периода 1977 — 1978 г.
Включени са дните на максимално и минимално натоварване

имат висока плътност на населението, главна роля в доставките на
енергия играе електричеството. Сега за производство на електричество
се използват въглища, нефт, водна енергия и ядрени източници, а в
бъдеще могат да дадат принос и възстановимите източници като
вълните, вятъра, приливите и др. За системите за електроснабдяване са
характерни международните връзки и координацията в национален
мащаб. Въпреки това във всяка една страна използваната за
производство на електричество комбинация от енергийни източници е
различна. Освен това силно свързано с производството на
електричество е наличието на други източници, енергийни източници
е различна. Освен това силно свързано с производството на електри-

чество е наличието на други източници, задоволяващи други
енергийни изисквания (например газ за отопление във Великобритания
и широко използване на районни отоплителни системи в много
европейски страни). При тези условия насочването към съхранение на
енергията както изобщо, така и конкретно в областта на електропроизводството, става по значително различаващи се пътища.
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Фиг. 13.2. Типична крива на средната натовареност през годината на системата на CEGB

Интересно е да се проследи накратко състоянието на
производството на електроенергия на Великобритания. Натоварванията, които посреща индустрията, са много различни. На фигури
13.1 и 13.2 са дадени графики, отнасящи се за една типична зимна
седмица, които показват максимално натоварване във вечерните
часове и минимално през нощта. През почивните дни натоварването е
ниско. В една идеална система несъответствието между нужди и
доставки би могло да бъде изгладено чрез включване на една
значителна компонента за запасяване с енергия, като по този начин
биха се намалили капиталовложенията, които се изискват за
посрещане на върхово натоварване на електроцентралата. На практика
при производството на електроенергия промените в натоварването се
посрещат чрез поддържане на една допълнителна централа в
състояние на готовност за включване при необходимост. Основното
натоварване се поема от по-модерната и икономична централа, а тази,
чието действие струва скъпо, се държи в резерва и се пуска в действие
с производителност, пропорционална на цената на електричеството.
Следователно, електричеството е най-скъпо в периода на върхово
натоварване. В системата съществува значителна възможност за
съхранение, която се осигурява главно по два начина. Основното

съхранение се извършва във водноелектрическите и други инсталации
чрез изпомпване на вода до определена височина, за което се използва
електроенергия, запасена в извънпиковия период. Тази вода по-късно
се пуска през турбините, за да помогне при посрещане на върховото
натоварване. Тъй като тази компонента може да бъде въведена в
действие много бързо, тя също така служи като полезно средство за
управление на системата. В добавка към този начин за съхранение
съществува и значителна възможност за извършването му от
консуматорите чрез използване на нощни акумулиращи печки, за
които вече бе споменато. С изоставянето на по-старите инсталации на
по-заден план и заместването им с модерни, проектирани да действат
при основно натоварване станции, особено ако те са ядрени
електроцентрали, все повече се налага изискването за големи
възможности за съхранение, тъй като при ядрените централи се
съчетават високи капитални разходи с ниска цена на използваното
гориво.
Въпреки че при съвременните методи за производство на
електроенергия е икономично да се влагат значителни суми за
съхранението ѝ, все още се предпочита, както беше споменато и преди,
то да се извършва чрез изпомпване на вода. Причината е съвсем проста
— нужни са само два резервоара, един по-ниско и друг по-високо
разположен. За изпомпване на водата от долния в горния резервоар
може да се използва енергия, черпена от електрическата мрежа, която
впоследствие се преобразува обратно в електрическа енергия чрез
изпускане на водата през движещите генераторите турбини. Високият
коефициент на полезно действие на електродвигателите, помпите,
турбините и генераторите означава, че загубите вероятно са не повече
от 15%. В много части на света, например Великобритания и САЩ,
съществуват или са в строеж големи помпени системи, предназначени
единствено за съхранение на електроенергия, а други няколко водноелектрически системи като тази на Снежните планини са съоръжени за
осъществяването на тази цел с добавка към прякото производство на
електричество.
Тук е интересно да отбележим едно сходство между ядрената
енергия и тази, получавана от възстановимите или новите източници
на енергия. При тях също съществува необходимостта от съхранение,
тъй като произвежданото количество енергия значително се изменя с
времето. Например очевидни са промените, настъпващи в
количеството слънчева енергия с течение на времето през деня или
сезона на годината. Освен това тук количеството на входната енергия
се влияе и от измененията на облачната покривка и на другите
атмосферни условия. Що се отнася до вятърната енергия, в скоростта
на вятъра настъпват много големи изменения, които имат значително
отражение върху получаваното количество енергия. Има и периоди на
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Фиг. 13.3. Великобритания разполага с две системи за съхранение на електроенергия
чрез изпомпване на вода, и двете в Уейлз. Система „Фестиниъг", която работи в
продължение на повече от 15 години, е сравнително малка по размер. „Диноруик" е нова
огромна система, която е още в строеж. И двете са под управлението на CEGB
Нормално максимално ниво 502,4 m
външен диаметър Всмукателни кули

Електроцентрала
Генератор

Стена на язовира

Шлюз на тръбата за
въздушната тяга

Турбина

Всмукателни шлюзове
Бетонен преход

Шлюз и мрежа
на всмукателната
помпа

Входна
камера

Помпа
Нормално максимално ниво 520,4 m
външен диаметър

Нормално минимално ниво
482,5 m външен диаметър

2 облицовани с
бетон колони
4,4 m вътрешен
диаметър

4 облицовани с
бетон тунела
3,25 m вътрешен
диаметър

4 облицовани със 4 стом. напорни
стомана тунела
тръби 2,3 m вътр.
2,8 m вътрешен диаметър
диаметър

Фиг. 13.4. Диаграма на системата „Диноруик“

Нормално минимално ниво
182,3 m външен диаметър

спокойствие, които могат да продължат дни наред и при които да не се
получи никаква енергия. Подобни, макар и по-слабо изразени
изменения се проявяват и във вълновата енергия, тъй като приливите я
доставят съобразно цикъла на въртене на Луната.
Следователно, успешното експлоатиране на тези източници
може би ще зависи от съчетаването на използването им с подходящи
мерки за съхранение. Друга възможност е те да се използват по начин,
който спестява гориво в една система, осигуряваща съответно
поддържане на мощността на една обикновена електроцентрала или на
друга такава система. Пак ще споменем Великобритания. Оценява се,
че нейната електроенергийна система би могла да приеме от
възстановимите източници още 10 до 20% входна енергия, без да се
налага основно разширяване на възможностите ѝ за съхранение,
въпреки че може би ще е технически изгодно да се осигури и
съхранение на получаваната от тези източници енергия, за да се
изглади изменението на входните доставки. В други страни, като
например Дания, чиято електроенергийна система е с малка мощност
(и не разполага с местни доставки на гориво), експлоатацията на
възстановимите енергийни източници ще бъде силно зависима от
използването на технологии за съхранение.
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И така необходимостта от икономично и ефективно съхранение
на електричеството непрекъснато нараства, частично поради все поширокото му използване, частично поради растежа на капиталните
средства, влагани за доставяне на електроенергия (особено във връзка
с продължаващия стремеж: към големи генераторни единици,
проектирани за непрекъснато действие) и отчасти поради това, че
възстановимите източници следват не нашите нужди от енергия, а
техни собствени закони (изменения с времето на вятъра, вълните,
слънчевото греене). Съхранението може да бъде осъществено в
процеса на основното произвеждане на енергия, при разпределението
ѝ или в мястото на консумация, като всяка една от тези възможности
има свое значение.
При производството на електроенергия в големи мащаби се
използват три основни типа турбини, всяка от които изисква
съхранение от различен тип. Съхранението чрез изпомпване на вода
очевидно е свързано с използването на водни турбини, но капацитетът
му е ограничен от този на водноелектрическата система или пък от
липсата на подходящи места за разполагането на горния и долния
резервоар в случай на голяма система. Обсъждано е използването на
големи подземни пещери като долни резервоари, но от икономическа
гледна точка то не е привлекателно.

Друг възможен начин за съхранение е чрез използване на
сгъстен въздух. По-голямата част от енергията, изразходвана за
сгъстяването на въздуха (до налягане около 70 atm) се преобразува в
топлина, но съхранението на горещ въздух не е удобно. По-добре е той
да бъде охладен, като се съхрани топлината му, след което при
необходимост да се затопли отново и в горещо сгъстено състояние да
се използва за задвижването на газова турбина. (В газовите турбини
затоплянето обикновено се извършва с нефт.) В една такава система
биха се използвали турбини, които да могат да работят в обратна
посока като компресори, а газът би могъл да се съхранява в подземни
пещери.
В повечето обикновени електроцентрали се използва източник
на топлина, който осигурява свръхнагрята пара, задвижваща парна
турбина. Тук би могло да се получи ефективно съхранение чрез
запасяване на гореща вода. Този метод е изследван и предлага
известни възможности.
Сравнявайки приложенията на газовата и на парната турбина,
виждаме, че изходът очевидно е в ефективното съхранение на топлина
в много големи мащаби при висока температура. Да се изгради голям
топлорезервоар чрез използване примерно на скална или метална
изолация е възможно, но температурата на съхранение е ограничена, а
цената — висока. Вече започнаха изследвания и разработки на няколко
усъвършенствани високотемпературни технологии за съхранение, но
те са още в начален стадий.
Може би би било по-просто, евтино и ефективно съхранението
да се извършва в системата за разпределение на енергията чрез
използване на батерии в нисковолтовата ѝ част. При стационарно
използваните батерии има значително по-малко ограничения по
отношение на тегло и безопасност в сравнение с преносимите. От
развитието на усъвършенстваните батерии за електромобилите би
могъл да се почерпи полезен опит, което да доведе до тяхното
подобрено действие и по-ниска цена.
Съхранението на ниво консуматор е допълнително към централното, но може да има голямо отражение върху картината на
енергийните нужди. То може да се извършва на ниво домакинство или
район. Една от основните нужди на консуматора е тази от отопление и
първият вид съхранение, който вероятно ще има голямо отражение, е
съхранението на нискотемпературната топлина. За тази цел се
обсъждат много проекти и повечето от тях са прости, но добре
замислени. Те включват сезонно съхранение на топлина в изкуствени
езера, в които се поддържа добро разслояване между горния пласт
топла вода и долния пласт студена вода, като граничният слой покачва
или понижава нивото си между сезоните. Предлага се и съхранение на
вода в естествени порьозни скални пластове като варовици или
пясъци, в които обвиващите утайки осигуряват добра термоизолация.

Обикновено ние смятаме, че съхранението на топлината удовлетворява
нуждите от висока температура, но то може да се използва и в
обратния смисъл. В САЩ се предлага да се съхранява студена вода във
водоносен пласт под летище Кенеди, която да се използва за
климатизиране на сградите чрез охлаждане през лятото.

Фиг. 13.5. Новата натриево-сярна цилиндрична батерия, която сега се разработва

Накрая би трябвало да споменем и един подход, който, строго
казано, не е свързан със съхранение, а с управление на разпределението на енергията. При него се използва наличният в извънпиковите периоди електроенергиен капацитет за производство на
материали като обогатителните торове, които изискват енергия в
големи количества. Бихме могли също така да произвеждаме водород
чрез електролиза или по химичен път и да го използваме като гориво.
Това обаче създава много широки възможности за приложение и е
предмет на отделна дискусия.

ГЛАВА XIV
БИОПРЕВРЪЩАНЕ
М. Г. Пишман

ВЪВЕДЕНИЕ
Под биопревръщане разбираме използването на растенията за
преобразуване на слънчевата енергия в химическа енергия във
формата на химически съединения, които могат да бъдат използвани за
получаване на горива. Предложени са два основни подхода. Единият е
да се използва растителна биомаса като нов материал в процеси, които
вече са разработени за случаите на въглищата и природния газ, т. е.
пиролиза и газификация на въглеводороди, СО, Н2 и СН4, водещи до
образуване на метанол и бензин. Другият е да се свърже
производството на биомаса с биологичното превръщане примерно чрез
ферментация до етилов алкохол или метан. Друго едно интересно
приложение е директното получаване на Н2 чрез анаеробна
фотосинтеза.
Ако изключим биопревръщането, биомасите са се използвали
като горива през по-голямата част от историята на човечеството и все
още представляват значителна част от енергийния баланс на по-слабо
развитите страни. В Бразилия използването на дърва като гориво
спадна от около 75% от общото използване на енергия през 1940 г. до
около 25% сега, но това все още представлява 160 милиона варела
нефт. Освен това около 2 милиона тона дървени въглища се използват
при производството на стомана. В Пакистан важно място заема
засаждането на дървета за горене край пътищата, а в много страни
изсушеният говежди тор все още представлява ценно гориво.
Светът обаче все още чувства последиците от използването на
дърва от човека. Твърди се, че привързаността на древните римляни
към горещите бани е довела до пълното изсичане на горите по седемте
Римски хълма. Дървата са били използвани за добиване на мед и олово
по цялото Средиземноморие, а след това при производството на черни
метали е било особено важно използването на дървени въглища чак до
времето, когато е било открито използването на кокса. Във
Великобритания използването на дървени въглища за топене на желязо
е довело до такава остра нужда от доставки на дърва, че по времето на
кралица Елизабета съществувал конфликт между металургичните
предприятия и корабостроителниците. За стопяване на 1 тон желязна
руда са били необходими 14 тона дървени въглища, т.е. толкова,
колкото се добива за една година от почти 2 хектара площ. Затова през

XVII и XVIII в. икономическото развитие и енергийният баланс в
различните страни са зависели от наличието на дърва.
Точно както през XVII в. ресурсите са стимулирали търсенето
на технологии, основани на използването на въглища, днес ние сме
изправени пред разработката на технология, основана върху
използването на слънчевата енергия, при която отново е от значение
производителността на растенията.
ФОТОСИНТЕЗА И ЕНЕРГИЯ
Процесът на фотосинтеза в растенията води до запасяване на
енергия във формата на множество продукти, като при еволюцията му
са се появявали различни варианти на тази основна схема. Затова не е
учудващо, че това многообразие на процеса и неговите продукти води
до няколко възможности за използване на растенията като средство за
получаване на гориво, т.е. за биопревръщане на слънчевата енергия. В
материалите на зимната школа по слънчева енергия, състояла се през
1974 г., има един великолепен доклад върху процеса на фотосинтезата,
написан от Бордман и Ларкъм, и аз тук ще спомена само главните му
особености. Непосредственият резултат от фотосинтезата, извършвана
в повечето от зелените растения, които виждаме около нас, е
превръщането на атмосферния въглероден двуокис в някаква форма на
въглехидрати, например захар или скорбяла. Една такава реакция може
да се запише по следния начин:
СО2 + Н2О → (СН2О) + О2.
При тази реакция се извършва редукция на един мол СО2, като
се поглъщат 470 kJ светлинна енергия. Целият процес може да се
опрости, ако се разгледа на няколко различни нива.
АБСОРБЦИЯ НА СВЕТЛИНА
Във всички растения абсорбцията на светлината се дължи на
специфични пигменти, които са присъщи на мембраните. Те поглъщат
синята и червената светлина и отразяват зелената, придавайки на
листата присъщия им цвят. В цветните растения, които обхващат
почти всички важни от практическа гледна точка фотосинтезиращи
растения, абсорбиращите светлината пигменти са локализирани в
малки телца, наречени хлоропласти, които имат диаметър около 5—10
µm. Изследването на хлоропластите с оптичен микроскоп при голямо
увеличение показва множество тъмни телца, наречени грани, които
бяха наблюдавани още при ранните микроскопски изследвания. Но чак
след като хлоропластите бяха наблюдавани с електронен микроскоп,
се разбра, че граните всъщност представляват напластявания от мем-

брани и че самият хлоропласт също е ограден от една цялостна
мембрана.

Фиг. 14.1. Хлоропласти в напречното сечение на лист от спанак, наблюдавани под
микроскоп с фазаво-контрастна оптика. Хлоропластът съдържа множество тъмни тела,
наречени грани. (Любезно предоставено от Д. Спенсър)

Пигментите се извличат от зелените листа и се провеждат
хроматографски изследвания, които показват, че има два основни вида
зелени пигменти (хлорофили) и цяла поредица от жълти пигменти
(каротиноиди). Сравняването на абсорбционните спектри на
пигментите и количествата на крайните продукти на фотосинтезата,
получени от светлина с различна дължина на вълната, показва, че

основна роля при поглъщането на енергията играят зелените
хлорофилни пигменти. Тези пигменти са локализирани в мембраните
на граните в хлоропластите.

Фиг. 14.2. Хлоропласт в напречното сечение на тънка област от спаначен лист,
наблюдаван под електронен микроскоп. Хлорофилът е локализиран върху вътрешните
мембрани, които се виждат като структури с висока електронна плътност. Редукцията на
СО2 се извършва в прозрачните области между мембраните. (Любезно предоставено от
Д. Дж. Гуудчайлд)

Двата типа хлорофил в цветните растения — хлорофил а и
хлорофил b, се различават в структурно отношение само по вида на
двете странични спрямо основната частна молекулата групи, но това
предизвиква значителна промяна на абсорбционните спектри.
Изглежда, че групите молекули на хлорофил а и b, както и

каротиноидните молекули поглъщат енергията и я предават на една
единствена молекула на хлорофил а. На всеки 200 „събиращи"
молекули в мембраните има по една такава молекула, която е особено
активна. След като погълне светлинната енергия тя е в състояние да
предизвика в две близко разположени молекули химическа реакция —
окисление в едната и редукция в другата. Смята се, че това протича по
следния начин:
1. Прехвърлената в молекулата на хлорофил а светлинна
енергия води до преход на нейните електрони във възбудено
състояние.
2. Енергията на възбуждането позволява на хлорофил а да
отдаде един електрон на акцепторна молекула (А), която става А-, а
хлорофилът — а+.
3. Положително зареденият хлорофил а+ привлича електрон от
една донорна молекула D, така че хлорофилът а се връща а основното
си състояние, a D преминава в D+.
4. В резултат на това светлинната енергия е изразходвана за
образуване на А- и D+ чрез прехвърлянето на един електрон и
следователно е предизвикала окислително-редукционна реакция. Това
е основният пункт на превръщането на светлинната енергия в
химическа. Възбудените състояния на D и А могат да участват в понататъшни реакции, които включват пренос на електрони и оттук на
окислително-редукционна енергия.
Смята се, че в хлоропласта има две отделни поглъщащи
светлинната енергия системи, наречени фотосистема I и фотосистема
II. Те се различават по природата на активната молекула,
съотношението между съдържанието на хлорофил а и хлорофил b във
всяка единица и природата на акцепторните и донорните молекули, с
които са свързани реакционните центрове. И в двете фотосистеми
молекулата уловка е хлорофил а; във фотосистемата I тя е много подобре охарактеризирана, отколкото в другата и се нарича P-700. Двете
фотосистеми действат заедно. Абсорбираната от фотосистема II
светлина повишава окислително-редукционния потенциал на фотосистема I, така че при абсорбция на един следващ квант светлина може
да се получи редукция на фередоксина.
Последователността на процесите, свързани с движението на
електроните в системата, е следната:
а) абсорбция на два светлинни кванта;
б) пренос на един електрон от ОН-, водещ до образуване на
кислород;
в) образуване на АТФ и АДФ при нисходящото движение на
електроните от фотосистема II към фотосистема I;

г) пренос на електрони към НАДФ+ и редукция на последния.
Тези процеси се извършват в мембраните на граните вътре в
хлоропласта. След това съединенията АТФ и НАДФ.Н дифундират в
обема на хлоропласта, който съдържа ензими за редукция на СO2 и за
синтез на въглехидрати с помощта на енергия, получена от АТФ и
НАДФ.Н.

Фиг. 14.3. Абсорбционни спектри иа хлорофил a и b. Двете молекули се характеризират
с различна абсорбция в червената и синята област на спектъра

РЕДУКЦИЯ НА СO2
Редукцията на СO2 до въглехидрат се извършва посредством
серия управлявани от ензимите реакции. Първо СO2 се добавя към
една молекула, която впоследствие се редуцира. Това включва,
добавяне на СO2 към захарния фосфат рибулозодифосфат, което води
до образуването на две молекули фосфоглицеринова киселина, които
пък се редуцират до триозофосфат (фиг. 14.5). Триозофосфатните
молекули могат след това да образуват хексозофосфат и оттам
глюкоза, фруктоза и скорбяла.

Фиг. 14.4. Светлинната фаза на фотосинтезата, показваща как електроните от водата се
изтласкват срещу електрохимичния градиент до НАДФ. Погълнатите от фотосистема II
(ФС II) светлинни кванти възбуждат електроните ст водата до А2. При движението на
електроните надолу от А2 през цитохром f и пластоцианин към Р-700 се отделя енергия,
която се използва за синтез на АТФ от АДФ и неорганичен фосфат (Фн ). Погълнатите от
фотосистема I (ФС I) кванти възбуждат електроните от Р-700 до свързан фередоксин.
След това те се спускат надолу и преобразуват НАДФ в НАДФ.Н с помощта на
получени от водата водородни йони (протони). (Според Бордман и Ларкъм, 1974 г.)

Фиг. 14.5. В опростен вариант е показан пътят, по който се извършва редукцията на
въглеродния двуокис при фотосинтезата. За обяснение вж. текста. (Според Е. Рабинович
и Гавинджий, „Фотосинтеза", Уили, Ню Йорк)

ПРОДУКТИ НА ФОТОСИНТЕЗАТА
Редукцията на въглеродния двуокис води до образуването на захари,
които могат да бъдат съхранени във вид на скорбяла или
транспортирани като захароза до нефотосинтезиращи клетки, в които
да осигурят енергия за поддържане на клетъчната активност. При този
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Фиг. 14.6. Растителните клетки са изградени от много видове химически съединения. В
зелените фотосинтезиращи растения те са образувани от съединения, получени при
фотосинтезата. В бактериите и другите микроорганизми те могат да бъдат образувани от
абсорбирани от клетките органични съединения.

процес се използва химическа енергия за редукция на НАД+ до НАД.Н
и за образуване на АТФ от АДФ по начин, аналогичен на използването
на светлинната енергия при фотосинтезата. Тук обаче растението също
така използва редуцираните продукти на въглеродния двуокис за
изграждане на своята структура. Най-напред от нишки на целулозата,
която въглехидратен полимер, се изграждат стените на растителните
клетки. По-късно някои клетъчни стени могат да станат дървесни
поради отлагането на лигнин — сложен полимер от фенолни алкохоли,
който се свързва с целулозата. Лигнинът води до усилване на
клетъчната стена, но, от друга страна, прави по-трудно
хидролизирането ѝ до съставните захари, което, както ще видим,
създава проблеми при биопревръщането.
В протоплазмата на клетките се образуват белтъци от
аминокиселини, които съдържат вериги от редуцирани въглеродни
атоми, получени от продуктите на фотосинтезата обикновено чрез понататъшна редукция на въглехидрата и с използване на АТФ и НАД.Н
като източници на редукционна енергия. Протоплазмата съдържа
малки количества структурни липиди, представляващи по-нататъшни

етапи на редукцията на въглерода. В малко организми могат да бъдат
запасени като резервни материали масла и масти. Готварските масла
например се извличат почти изцяло от растителни семена и плодове.
Други химически превръщания на основните въглеродни структури
могат да доведат до образуване на смоли или на латекс, които могат да
се използват за производство на каучук. Всеки един от тези продукти
осигурява поле за разработка на възможните системи за
биопревръщане.
Т а б л . 14.1
Съдържание на сухия растителен материал и на растителните
продукти, %. Дадено е също обичайното съдържание на вода
в материала преди изсушаването му, g/100g.
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ФОТОСИНТЕЗА И ЕНЕРГИЯ
Основната цел на биопревръщането е да осигури материали,
които могат да се използват като горива. Какво е количеството
енергия, получена чрез фотосинтезата, с което можем да разполагаме?
Енергията, която Земята получава от Слънцето, е съсредоточена
главно в интервала от дължина на вълната от около 300 nm до 3 µm с
максимум при около 1 µm. Известна част от тази енергия обаче се
поглъща, отразява или разсейва при преминаването ѝ през
атмосферата, като това се отнася главно за инфрачервената
(дълговълновата) област. Количеството на енергията, която пада върху
повърхността на Земята в продължение на една година, се изменя от
около 80 TJ/ha* в тропиците до 50 TJ/ha в областите с умерен климат.
От цялото количество енергия, попаднало върху един лист от
растението, до редукция на въглеродния двуокис могат да доведат
само онези спектрални компоненти, които се поглъщат от фотосинтезиращите пигменти. Голяма част от енергията се отразява или
* 1 ha (hectar) = 10 000 m2. — Бел. прев.

излъчва обратно от листата или пък се изразходва за изпарение на
водата, при което само около 35 % от падналата енергия може да
участва в процеса на фотосинтезата. По редица причини обаче на
практика количеството, на фиксираната а продуктите енергия е много
по-малко.
Както видяхме, превръщането на СO2 във въглехидрат е
свързано с едно нарастване на съдържащата се в материала енергия с
около 470 kJ на мол. Но самата редукция на СO2 изисква две молекули
НАДФ.Н и три молекули АТФ, които, взети заедно, съдържат много
повече енергия от 470 kJ. Стехиометрията на окислително-редукционните реакции, за които стана дума преди, е такава, че редукцията на
всеки две молекули НАДФ+ изисква пренос на четири електрона, при
което се образуват три молекули АТФ. Тъй като за всеки електрон са
необходими два светлинни кванта, общо са необходими осем кванта,
чиято енергия при дължина на вълната 680 nm е равна на 8 x 0,176 =
1,41 MJ. По този начин образуването на въглехидрата с енергия 0,47
MJ изисква 1,41 MJ светлинна енергия, така че ефективността на
процеса не може да надвиши около 33 %. Тя вероятно е още по-ниска,
когато е разрешено поглъщането на енергия в други места, тъй като
това не би могло да даде принос към фотосинтезата. На практика
максималната ефективност на превръщането на слънчевата енергия в
енергия на въглехидратите е само около 10 до 12 % (вж. Бордман и
Ларкъм, 1974 г. и таблица 14.2).
Тези цифри се отнасят само за основните процеси на синтезата,
но има и други причини, поради които енергията на продуктите е даже
по-ниска. Една съществена причина е, че растенията подобно на
хората използват енергия, за да поддържат своите клетки. Белтъците,
например, непрекъснато се синтезират и разграждат, а отделената при
това енергия се използва за пренос на материали между клетките и за
поддържане на степента на йонизация и на обогатеност с хранителни
съставки, както и на електрическите потенциали в клетките. Други
фактори, като наличието на хранителни съставки и вода или сезонните
изменения в осветеността и температурата, на практика също ограничават производителността. В табл. 14.2 са дадени някои реални
стойности на производителността и ефективността на използването на
слънчевата енергия, а на фиг. 14.7 се вижда как тя се разпределя между
различните части на една реколта от пшеница, както е показано от
Бордман и Ларкъм (1974 г.). Забележете, че чистата продукция от 11,5
тона е еквивалентна на около 184 GJ енергия, а други 184 GJ са били
изразходвани при дишането. Ограничената входна енергия от около 70
TJ поставя горна граница върху производителността, равна на около
220 t/ha на година при условие, че общата ефективност е 5%. Това
поставя съществена граница върху количеството на продуктите, което
може да се получи чрез биопревръщане. Съобщава се и за по-висока
производителност, но това вероятно се дължи на факта, че расте-

нията са улавяли повече енергия от тази, която пада върху една
хоризонтална повърхност, т.е. били са засадени в тесни хоризонтални
редици и са приемали слънчевата светлина както отгоре, така и
отстрани.
Т а б л. 14.2
Входна енергия и производителност
1. За цялата Земя
Енергия върху външната страна на атмосферата на година
Енергия върху земната повърхност на година
което представлява
2. На единица площ (1 ha)
Енергия върху повърхността на земята на година
в тропиците
Енергия върху повърхността на земята на година
в умерените пояси
3. Производителност и енергия (на година)
Производство на
биомаса t/ha
Тропици:
Напие — трева (a)*
Напие — трева (b)
Захарна тръстика
Черно просо
Умерени пояси :
Райграс
Картофи
Захарно цвекло
Слънчоглед
Горски насаждения

5.1024 J
~2.1024 J
1,3 – 1,9.1011 t

70 – 80 TJ
40 – 60 TJ
Енергия на биомасата в
проценти от общата
входна енергия

88
57
66
46

1,8
1,2
1,3
1,0

22
22
22
20
23

**
**
**
**
**

4. Максимални темпове на производителност
Темп на растеж,
t/ha (на ден)
Тръстиково просо (Австралия)
Суданска трева (САЩ)
Захарна тръстика (Хаваи)
Царевица (САЩ)
Захарно цвекло (Англия)
Кръмно цвекло (Англия)

Ефективност на
използване на
слънчевата енергия, %

0,54
0,51
0,37
0,32
0,31
0,21

4,0
2,8
3,5
1,8
4,0
2,1

Данните за добивите и енергията в т. 4 са взети от Стюарт (1970 г.).
Другите данни са взета от Льоф и др. (1966 г.).
* Високостъблена трева, наречена още слонова трева, която прилича на захарната
тръстика и се отглежда в много страни за фураж – Бел.прев.
** Не са пресметнати, тъй като сезонът на растежа е само част от годината. От
целогодишното количество входна енергия 22 t/ha представляват около 2%.

Енергия на
слънчевата
светлина

СО2

325.1011 J

17t
44t

Изпарение

Неизползвана
eнергия

Излъчване

О2

11

320.10 J

12t
32t

Изпарение от
листата

H2О

Дишане
5.10 J
H2O
18t

H2O

K

4,4.103t

12,6 kg

H2О
7t

11

Органично
вещество
30t

P

23t

11,5t

Обща
продукция

Чиста
продукция

N

2,2 kg 1,7 kg

Слама
Зър- 7,5t
но 4t

Площ = 1хектар (104m2)
Време = 190 дни

Фиг. 14.7. Входни и изходни енергия и материали за процеса на образуването на една
пшенична реколта при ефективност на преобразуване на падналата слънчева енергия
0,5%. Количествата на много от входните продукти изглеждат огромни в сравнение с
това на изходния органичен материал. (Според Бордман и Ларкъм, 1974 г.)

НЯКОИ СЦЕНАРИИ НА БИОПРЕВРЪЩАНЕ
Водород от растения
Като потенциално гориво водородът има значителни
възможности; той може да се пренася чрез тръбопроводи, да се
използва в топлинни елементи, а освен това не предизвиква
замърсяване (въпреки че изисква специални грижи при манипулиране
и може да бъде опасно експлозивен). Интересът към фотосинтетичното
образуване на водород идва от наблюденията, показващи, че някои

щамове водорасли и някои синьозелени водорасли произвеждат
водород при осветяване в анаеробни условия. Изследванията на този
процес започнаха още през 1942 г. когато Гафрън и Рубин показаха, че
подходящи клетки от зеленото водорасло Scenedesmus могат да
образуват водород, ако в наличност няма СО2 или О2. По-късно бе

H2
0.4
Слънчева енергия,
необходима за
редукцията

2 H+ + 2e

0

-

H2
Бактерии
Органични
субстанции

-0.4
Водорасли

О2
-0.8

Фиг. 14.8. Сравнение между използването на слънчевата енергия от водораслите и
бактериите. При водораслите фотосистема II позволява да се поглъща повече енергия и
да се извършва преобразуване на водата до кислород

открито, че реакцията, при която се извършва образуването на
водород, е
2H+ + 2e- → Н2
и се катализира от ензима хидрогеназа. Тази реакция изисква
редукционен потенциал от около -0,42 V и pH7, което е във
възможностите на фотосистема I, която създава редуктор при
потенциал от -0,5 до -0,6V. При зелените водорасли образуването на
водород изисква едновременното участие на фотосистемите I и II и е в
състояние да отдели Н2 и О2 от водата. При синьо-зелените водорасли
(и бактериите) началният продукт, изглежда, представлява частично
редуциран органичен материал.
Интересът към този процес е в две насоки. Едната е да се използва екстрахирана хидрогеназа, а другата — да се отглеждат отбрани

щамове от водорасли в хранителна среда.

Организми
Вътрешноклетъчно
свързване на N2

Слънчева енергия

Белтъчни
хранителни
съставки

Храна

Аквакултура
(скариди,
риба и т.н.)

Изолиране и
отглеждане

Слънчева енергия

Събиране

БиологиХимически
чески
субстанции
активни
субстанции

Медицински
средства

Вътрешноклетъчно
образуване на H2

Химикали

Произвеждане на CH4
(бактериалн
а система)

Извънклетъчно
Произвеждане на H2
(бактериалн

Горива

Извънклетъчно
произвежда
не на NH3
(бактериал

Обогатителни
торове

Фиг. 14.9. Тропическите морски организми могат да използват слънчевата енергия за
образуване на множество полезни продукти. (Прерисувано от Мицуи и Кумазава, 1977г.)

С използване на хидрогеназа, получена от бактериални клетки
заедно с фрагменти на хлоропласти от водoрасли или листа на цветни
растения, стана възможно да се създават извънклетъчни системи,
които образуват водород при осветяване.
Светлина → мембрани на → редуциран → хидрогеназа → Н2
хлоропласти
фередоксин
Проблемът при тази система е свързан с превръщането ѝ от
лабораторна възможност в система, осъществена на практика. Компонентите ѝ са известни като краткоживеещи и скъпи. Тя обаче би могла
да бъде подходяща начална стъпка за търсене на небиологически
еквивалент на този процес. Този проблем стимулира интереса на много
учени, включително носителя на Нобелова награда М. Калвин.
Другият подход включва изследването на вид водорасли при
анаеробни условия. Мицуи и Кумазава (1977 г.) изследваха образуването на Н2 от няколко тропически морски синьо-зелени водорасли в
Маями и откриха няколко образеца, при които се произвежда до 230
µmol водород на милиграм хлорофил на час (това количество е
сравнимо с фотосинтетичните стойности на СО2, фиксиран в земните
растения — около 200 µmol на милиграм хлорофил на час). Те предположиха, че от едно изкуствено езеро с дълбочина 1 m и площ 64 m2 би
могла да се доставя електрическа енергия, достатъчна за задоволяване

на нуждите на едно средно домакинство от Флорида (около 1000 kWh
на месец). Идеите им за използването на отглежданата в хранителна
среда система по множество начини, особено като източник на свързан
азот, са илюстрирани на фиг. 14.9. Основен проблем при тази и други
системи е трудното отглеждане на водорасловите култури в непрекъснат режим, но аз ще се върна към това по-късно. Важна страна на това
изследване е, че то показва значението на подбора на биологически
организми с полезни свойства. Този подход би бил идеален за
относително неизследваните тропически води на Северна Австралия.
Производство на метан
Метанът е изкопаемо гориво, широко разпространено като
„природен газ“ или като компонента на „въглищния газ“. Първата
градска мрежова енергийна система бе разработена във Великобритания в началото на XIX в. и използваше въглищен газ за
отопление и осветление на жилищата. „Газовата фабрика“ бе и все още
остава обичаен ориентир в много големи градове. По различно време и
особено при недостиг на доставки от нефт са правени и опити за
използване на метан, получен от растителен материал (неизкопаем), и
напоследък този процес предизвиква широк интерес в много части на
света.
АНАЕРОБНА ФЕРМЕНТАЦИЯ
При този подход до голяма степен се възприема добре развитата
технология на обработка на нечистотиите, която използва бактерии за
разграждане на органичните отпадъци до една добре диспергирана
тиня.
Технологията на производство на метан от нечистотии е
аналогична на неговото естествено образуване в блатата и анаеробните
тини. То се обуславя от някои бактерии, които използват Н2 за
редукция на СО и СО2 до метан в анаеробни условия. Подборът и
изследванията на тези произвеждащи метан микроорганизми показват,
че при изкуствени условия биха могли да бъдат постигнати високи
темпове на производство. Когато се извършва при естествени условия,
образуването на метан е крайният резултат на сложна серия от
реакции, при които структурните съединения на растенията и
животните — белтъци, липиди, въглехидрати — се разграждат до помалки молекули. В тези процеси участват множество най-различни
бактерии, водещи до образуването на относително малък брой
междинни продукти (като органичните киселини), които се
преобразуват до СО2 и СН4. Но ако изключим някои гъби и бактерии,
много малко други организми са в състояние да разградят лигнина,
поради което дървесните материали могат да останат като
непреработени отпадъци. (Това е една от причините, поради които

пръчките, дървата и листата се натрупват в анаеробните тини и покъсно могат да образуват изкопаеми горива.) За осъществяване на
редукционните процеси при разграждането на материалите бактериите
използват химическата енергия на органичните растителни отпадъци
за разлика от образуването на Н2 от синьо-зелените водорасли, където
се използва светлинна енергия.
Тъй като образуването на метан се дължи на широка група от
биологични процеси, не е чудно, че ефективността му, както и
образуването на странични продукти зависят от такива фактори като
температура, киселинност (pH) и относително съдържание на въглерод
и азот във ферментиращия материал. Материали като сламата,
дървените парчета и стърготините имат ниско съдържание на азот и
могат да се нуждаят от добавка на хранителни съставки, за да се
стимулира ферментацията в тях. От друга страна, фекалиите от
свинефермите са богати на азот и могат да оставят отпадъчни
продукти, богати на азот и бедни на въглерод.
В Австралия (и на много други места по света) бяха построени
големи инсталации за производство на метан, свързани със заводите за
преработка на отпадъците. Интерес представлява също разработката на
автоклави за метан като част от общото производство на енергия от
биологични материали. В Университета в Сидни д-р Маккан разполага
с такъв пробен действащ автоклав за непрекъсната ферментация, който
събира 60 литра и обработва около 20 литра свински фекалии на ден.
По-голям пробен автоклав с входен капацитет 6500 литра, който
обработва отпадъците от 500 свине, бе построен във ферма край
Бърима. Развитието на лабораторния модел на автоклава за
непрекъснато действие до такива мащаби представлява една много
задоволителна стъпка към осъществяването му на практика. На фиг.
14.10 е показано мястото на такъв автоклав като част от ферментационна система за пълно използване на отпадъчните продукти.
Също така в Университета в Сидни професор Стил и д-р Диъл
изследваха образуването на биогаз при ферментация на лигноцелулоза
в сламата. Материалът първо се хидролизира с пара, след което
ферментира под действие на отбрани бактерии. Инсталацията е
разработена само на етап с капацитет 100 литра, но при изследването
като интересен страничен резултат възникна възможността за
производство на силаж за добитък от дървени стърготини, към които
се добавят микроорганизми, отгледани в дървесната среда.
Отстраняването на отпадъците представлява проблем и в
плодопреработвателната промишленост, особено при приготвянето на
консерви или на цитрусови сокове. Фирмата CS1RO разполага с
няколко пробни автоклава в действие. Но произвежданият в тези (и
други) системи биогаз съдържа въглероден двуокис, както и следи от
амоняк и сероводород, поради което трябва да се промие с вода и да се
прекара през варница, преди да стане годен за горене.

Сепаратор

Свине

Фекалии, слама

Автоклав

СО2

Градина
Отпадъци

Тиня

Сепаратор

Земни червеи
Течност
Риба

Водорасли

Фиг. 14.10. Схема на ефективното използване и възстановяване на отпадъците от една
свинеферма. При ферментацията на целулозата се образува биогаз, който служи като
гориво. Богатите на азот отпадъци осигуряват хранителни вещества за наторяване на
градината и за отглеждане на земни червеи и водорасли, които от своя страна се дават на
рибата, служеща като храна за свинете

Производството на метан предлага възможности за икономия на
гориво в маломащабните системи като частните ферми или в предприятията с гарантиран висок процент на отпадъчно производство.
Ферментационни автоклави бяха построени в селските райони в
различни части на Азия, но като изключим Индия и Китай, те не се
оказаха много успешни. Един от проблемите е, че за ефективното
производство на метан от бактерии е необходима висока температура
(около 35°С), и докато през лятото системата може да функционира
добре, през зимата температурите са толкова ниски, че производството
на метан спада точно по времето, когато той е най-необходим.
Газификация на биомасата и производство на метанол
Производството на въглищен газ е пример за един по-общ
процес на пиролиза, при който разлагането на органичната материя се
извършва чрез загряване. Това разлагане води до образуването на
газове (СО2, СО, Н2, СН4), течни въглеводороди, смола и въглерод
(кокс, дървени въглища), чиито пропорции зависят от температурата,

Т а б л. 14.3
Калоричност на горивните газове

Метан
Пропан
Бутан
Водород
Въглищен газ
Ферментационен биогаз
Природен газ

MJ/kg
35
89
116
10,5
17
22
40

MJ/m3
25
175
300
0,9
20−30
15
40

от налягането при протичането на процеса и от доставянето на въздух.
Изобщо повече течни въглеводороди се образуват при ниски (400°С),
отколкото при високи температури. Привлекателността на този процес
за целите на биопревръщането се крие в това, че при него могат да се
обработват смеси от лигноцелулоза и други растителни материали и че
полученият чрез пиролиза газ може при определени условия да се
използва за производство на метанол, метан или бензинови
въглеводороди. Недостатък е, че някои полезни химически
компоненти, както и съдържащият се в материала белтък, не могат да
бъдат възстановени в първичния си вид.
При загряване на дърва в отсъствие на въздух при ниска
температура (300 — 400°С) се образува горивно масло, което е понискокалорично (23 MJ/kg) от сравнимите с него петролни масла (42
MJ/kg). Това е подходящ начин за превръщане на дърва в течно
гориво, тъй като при него се избягва трудната хидролиза на лигноцелулозата, необходима за настъпването на ферментационните
процеси. Правени са също опити за използване на пиролизата като
средство за оползотворяване на пшеничната слама.
Високотемпературната пиролиза (1000°С) увеличава добива на
газ и намалява кислородното му (О2) съдържание, но при нея горенето
може да не е пълно и като остатък да се получат дървени въглища.
След отделянето на СО2 този газ може да се използва като въглищен
газ, но при съвременните процеси тенденцията е пиролизата да се
извършва с прибавяне на въздух и вода (аналогично на производството
на „водния газ“).
Издухването на въздуха през стълб от загряти (горящи) дърва
води до образуването на газ с калоричност 6,5 MJ/m3, който съдържа
48 % Na, 11% СО2, 17 % Н2, 20% СО и 3 % СН4. С използването на
кислород вместо въздух калоричността на газа може да бъде увеличена
до около 14 MJ/m3, при което той ще съдържа само малки количества
азот. Този важен процес бе използван за преработка на градска смет (т.

нар. „Пюрокс-процес“, разработен в Юниън Карбайд) и понастоящем в
Сиетъл функционира пробен завод, който консумира 200 тона смет на
ден.
Усъвършенстван вариант на този процес е т.нар. „Лургипроцес“, при който въглищата се загряват в присъствие на пара при
ограничен достъп на кислород. След отстраняването на примесите се
Отпадъчни
материали

Изходящи
газове

Изсушаване,
предварително нагряване
Пиролиза

Горене

Горивен
газ

Пречистване
на газовете

200°

700°
Смоли и
течности
отново в
обръщение

О2
1500°

Вода

Пепел
Фиг. 14.11. Пюрокс-процес. Отпадъчният материал постъпва в горивната камера отгоре.
В процеса на отстраняване на пепелта той пада в области с все по-висока температура и
накрая изгаря при основата. Получената топлина се използва за поддържане на
температурата. Дестилираните течности се въвеждат отново в цикъла. Крайният продукт
представлява горивен газ

образува газ, който съдържа главно СО, СО2, СН4 и Н2. Той може да се
изгаря или да се преобразува в „синтетичен газ“, при който метанът
взаимодейства с водната пара и дава СО + ЗН2 или СО2 + 4Н2.
Синтетичният газ служи като начало на множество катализирани
реакции, водещи до метанол или въглеводороди. Този метод се
използва в ЮАР за производство на синтетични течни горива и
въглеводородни газове в големи количества. Функциониращият там
Сезъл-завод преработва по този начин около 2 милиона тона въглища в
течни горива на година. Ако при температура 300° С и налягане 10
МРа се използва като катализатор ZnO, се получава метанол

посредством реакцията:
СО + 2Н2 → СН3ОН.
Смесен с нефт, метанолът може да се използва като гориво, а може и
да бъае допълнително обработен до горива от типа на бензина.
Фирмата „Мобил“ съобщи за катализирано превръщане на метанола
първо в диметилетер, а след това в олефини и парафини.
Въглища, природен газ
↓

→ LPG

(втечнен нефтен газ)
О2 → Синтетичен газ → Метанол → Катализатори → бензин
→ горивен газ
Тези процеси бяха разработени главно за преработка на въглища
и природен газ, но те могат да се използват и при дървесните отпадъци
или сметта (както е при Пюрокс-процеса), тъй като основната стъпка е
една и съща — производство на синтетичен газ. Използването при
преработка на дърва има две важни предимства. При Лурги-процеса
горенето е свързано с консумация на вода, така че вместо изсушени в
пещ дърва могат да се използват такива с 25 % влажност, което води
до спестяване на енергия. Освен това при този процес се избягва скъпо
струващата хидролиза на здравата лигноцелулоза при производството
на метилов алкохол чрез ферментация.
Бяха направени изследвания на възможността да се използват
тези процеси за преработка на дърва в метанол. В много
извънтропически части на света преобладаваща естествена
растителност са горите и въпреки че при тях производителността не е
толкова висока, както при екзотичните тропически култури, могат да
се получат добиви от 10 и даже 18t/ha нa година. Тук се изисква послабо поддържане, отколкото при високодобивните селскостопански
култури. Разработват се методи за отглеждане на плантации от млади
горички, които могат да доведат до по-високи добиви от дървен
материал. В този случай корените образуват нови издънки след
отрязването на ствола и дърветата са подобни на многогодишни
култури.
Използването на дървата като източник на биомаса има също
предимството, че към производствената система могат да се включат и
други приложения. Подходящият за строителство дървен материал ще
се продава на високи цени, а този от по-лошо качество може да намери
приложение като дървесна маса, дървесни изрезки или като суров
материал за производство на метанол.
Водорасли и биопревръщане
Общопризнато е, че водораслите имат много високи темпове на

растеж. Има няколко причини, поради които те привличат вниманието
като източник на биомаса. Водорасловите култури могат да
произвеждат биомаса непрекъснато, а не на сезони, както е при
повечето растителни култури. За плитководното им отглеждане биха
могли да се използват големи области в близост до морския бряг. Във
високоразвитите страни тези култури биха били средство за
преработка на фекалните отпадъци в листен белтък. Някои водорасли
са толкова богати на масла, че от тях би могло да се отдели течно
гориво дори без необходимост от сложна и скъпа обработка.
Едно от бързорастящите водорасли е гигантското Масгосуstis,
което достига до 60 m дължина, а темпът на растежа му може да
надхвърли 60 cm на ден. Очакваните добиви са между 110 и 180 t/ha
сух материал на година. Получената биомаса би могла да се използва
за производство на метан. Възможността изглежда привлекателна за
западното крайбрежие на САЩ, но ще изисква разработката на водна
селскостопанска технология и агрономство.
Непрекъснатият растеж на водорасли в изкуствено създадени
езера може да осигури постоянен приток на материал за
биопревръщане. Езерно отглеждане на едноклетъчни водорасли
(Chlorella) с максимални годишни темпове на растеж от около 80t/ha бe
разработено в Япония и Китай. Но цената се оказа огромна — над 5000
долара на тон.
Езерното отглеждане на микроводорасли изисква доставянето
на хранителни съставки и вода. То не може да се осъществявана на
голяма дълбочина, тъй като тогава няма да има достатъчно светлина;
самата суспензия трябва да се раздвижва и размества, а преди
използване водораслите трябва да се отделят по някакъв начин.
В един анализ на някои „за и против“ в отглеждането на
едноклетъчни водорасли Голдман и Ритър (1977 г.) разгледаха
необходимите изисквания за удовлетворяване на 5 % от енергийните
нужди на САЩ през 1990 г. (6,4. 1018 J). Те стигнаха до извода, че при
10% ефективност една такава инсталация би трябвало да бъде обширна
колкото целия щат Тексас (69 Mha) и би се нуждаела от ежегоден
приток на вода, равен на съдържанието на езерата Мичиган, Онтарио и
Ери или на комбинирания годишен дебит на реките Амазонка, Конго,
Яндзъ и Мисисипи. Ако се преработват човешки отпадъци, ще са
нужни 50 милиарда души, т. е. над 10 пъти населението на света. Но
ситуацията би била по-добра, ако растителният материал се превръща
директно в метан, така че хранителните съставки да могат да се
рециркулират и да има по-малко проблеми с обработката и отделянето.
Една възможност, която заслужава по-подробно изследване в местата
със суша и вода, е да се комбинира произвеждането на микроводорасли с биопревръщането до метан. В Мексико Сити успешно
функционират заводи за производство на водораслото Spirulina с
производителност 36 t/ha на година. Езерното отглеждане на микро-

водорасли вероятно е приложимо и за производство на специфични
химикали, както и за фиксация на азот. Основното затруднение, което
ограничава растежа на водораслите в езерата, е свързано с разбъркването на водата за обогатяване с въздух и хранителни съставки
(обикновено при ниски концентрации). В морето разбъркването става
под действието на вълните. Интересен експеримент се извършва в
Червено море от израелски учени. Чрез топлинна помпа, захранвана
със слънчева енергия, на повърхността се извлича студена вода, богата
на хранителни съставки и свръхнаситена с кислород, с която се
захранват езера на брега.
Използването на микроводораслите сега заслужава по-детайлно
изследване особено въз основа на елементарната физиология на
водорасловата култура и селекцията на специфични полезни щамове.
И тук най-полезният подход, изглежда, се състои в съчетаването на
биопревръщането с други процеси.
Селскостопански отпадъци (N, Р)

Храна за животни

Водорасли
СО2 от електроцентрала или
ферментационен завод

СН4

Нефт от латекс
Маслата и мастите обикновено се съдържат в зърната като
запаси от енергия и въглеводородни съединения. От зърната на
слънчогледа, фъстъка, сафлора и много други растения се получават
готварски масла. За производството на едно много висококачествено
масло от рода на това, получавано от кашалотите, беше предложено да
се използват реколти от дървото хохоба. В тези случаи, разбира се,
самото масло има пазарна стойност и едва ли може да се намери
икономически изгодно производство на гориво от него. Но косвеното
натрупване на силно редуциран въглерод, както в изопреновите
полимери или техните родствени субстанции, би могло да бъде
източник на горивно масло от растения.
От кората или стеблото на много растения при разрязване се
процежда бял сок. Този т. нар. „латекс“ представлява емулсия от
частици и мембранно свързани везикули и съдържа смес от стерини,
фенолни съединения, а в някои съединения изопренови полимери и
гуми. При изследванията, проведени с различни видове растения,
съдържащи латекс, единственото, което позволява успешно
производство на каучук, се оказа каучуковото дърво Hevea brasiliensis.
Неговият най-близък възможен заместител е гуиулата (Parthenium
argenteum). Тя бе отглеждана в големи количества през 40-те години в
САЩ, след като каучукът от плантациите в Азия вече не бе достъпен.
През 1977 и 1978 г. интересът към гуиулата в САЩ отново

нарасна, тъй като каучуковото дърво, изглежда, няма да бъде в
състояние да задоволи световните нужди от каучук през 80-те години.
За съжаление запасите от подбрани видове гуиула и някои
потенциално използваеми хибриди бяха унищожени през 1946 г.,
когато каучукът от Югоизточна Азия отново се появи на пазара.
Един друг възможен начин за използване на богатия на
въглеводороди латекс бе предложен в Калифорния. След направените
изследвания на получаваните от няколко възможни вида каучукови
дървета латекс и растителни материали (табл. 14.4) бяха предприети
опити за отглеждането на два вида Euphorbia. Вместо да се черпи
латекс, тук изсушеният растителен материал се извличаше с бензин,
който след това се изпаряваше, оставяйки като краен продукт нефт.
При тези опити бяха получени около 8 варела нефт от един акър за
период на растеж 7 месеца. Цената бе около 150 долара на акър. Тази
възможност е особено интересна за Австралия, която разполага с
обширни райони, подходящи за отглеждането на Euphorbia. Очевидно
изучаването на местните видове Euphorbia и Asclepia би било полезно.
Т а б л. 14.4
Вещества, извличани с бензин или ацетон —
гуми, масла, стерини
(Според Нилсен и др., 1977 г.)
Вид
Asclepia cursavica
Eucalyptus globulus
Euphorbia lathyris
Euphorbia tirucalli
Hevea brasiliensis

Съдържание на извличания
сух растителен материал, %
6,6
12,1
25,3
8,9
11,1

Съдържание на каучука,
%
9
<0,1
0,4
1,1
12

З а б е л е ж к а: Съдържанието на каучук в латекса, получаван от
Hevea bra siliensis, е почти 99 % от целия твърдотелен материал.
Производство на етилов алкохол
Всички системи за производство на етилов алкохол използват
като последен етап ферментационни процеси, но се различават по
начина на получаване на суровия материал за ферментация. При
ферментацията бактериалните закваски преобразуват глюкозата в
алкохол и освобождават малко количество топлина. Реакцията е
С6Н12О6 → 2С2Н5OН + 2СO2.
Теоретично от 1 mol захар (6 . 0,47 = 2,82 MJ) се получават 2
mol алкохол с енергийно съдържание (2 . 1,37 = 2,75 MJ), което е около
21 MJ на литър. На практика известно количество захар отива за

изхранване на микроорганизмите, губи се и СO2, поради което от 1 kg
глюкоза се получава 0,42 kg алкохол (около 0,56 литра).
Тъй като процесът започва с преработка на захар, очевидно е
изгодно да се използва растителен материал, богат на прости
въглехидрати. Скорбялата и захарозата могат лесно да бъдат хидролизирани с ензими или със солна киселина за получаване на
необходимата за редукцията захар. Тази технология е добре усвоена в
пивоварството и при другите химически индустриални процеси. За
хидролизирането на целулозата обаче са необходими концентрирана
солна киселина или целулозни ензими, които се намират по-трудно от
тези, хидролизиращи скорбялата или захарта. Лигноцелулозата
(дървесината) се хидролизира още по-трудно, поради което само
отделни животни могат да я използват като първична храна (примерно
термитите).
По тези причини методите за биопревръщане до етанол са се
съсредоточили върху използването само на няколко реколтни култури.
Най-привлекателните от тях трябва да дават високи добиви, лесно да
се отглеждат и обработват и ако е възможно, да могат да се продават за
други цели, за да смекчават флуктуациите в търговското търсене.
Една от най-продуктивните селскостопански култури е
захарната тръстика. Нейният среден добив в Австралия е около 80—
90 t/ha на година, а според някои агрономи са възможни и добиви до
160 тона (максималният добив, за който се съобщава, е 250 t/ha*).
Технологията на производството на захарна тръстика и на
преработката ѝ до меласа и ром, както и различни захари, е добре
усвоена. Изследва се и използването на биомасата за производство на
други материали, различни от захарта (примерно белтък, восъци).
Отпадъчните влакна се използват широко за производство на пара,
така че част от цената на енергията, необходима за преработката на
биомасата, може да се изплати от самата биомаса.
Друга реколтна култура, която представлява значителен интерес
за производството на етилов алкохол, е маниоката. Това растение се
отглежда широко в селата из цяла тропическа Азия, Африка (особено
Западна Африка) и Южна Америка заради богатите му на скорбяла
грудки. Изглежда, че то е било внесено в Австралия по времето на
пришълците от островите в Тихия океан, идващи да работят в
тръстиковите плантации. Растението обикновено израства за период от
две години и дава добиви от около 30 тона грудки на хектар, т. е. около
15 тона на година. Съобщавано е за добиви до 60 t/ha, а се смята, че е
възможно да се получат и 80—90 тона.
* В Бул и Глейжъс през 1975 г. захарната тръстика се състои от около 70% вода и
представлява около 50 % от общата биомаса, така че нейното количество е еквивалентно
на около 150 t/ha сухо вещество на година. Това представлява 2,3 TJ/ha, или 3,3 % от
цялата слънчева енергия, попаднала върху областта за една година (66 TJ/ha) — една
много висока ефективност.

Маниоката расте при почти същите условия, както захарната
тръстика, но изглежда понася по-добре бедните почви и малките
количества на валежите, при които захарната тръстика не се развива
добре. По тази причина отглеждането на маниоката за получаване на
енергия както във формата на скорбяла, така и вероятно на етилов
алкохол представлява интерес.
При производството на етанол грудките би трябвало първо да се
измият, за да се отстрани от тях пръстта, да се нарежат на парчета и
след това да се раздробят до мека каша (пулп), която ще е богата на
скорбяла. Пулпът би трябвало да се обработи с ензими (амилаза) до
хидролизирането на скорбялата, след което да се постави във
ферментационен автоклав. Изходният продукт на ферментацията ще
съдържа около 10 % алкохол и ще се нуждае от концентриране чрез
дестилация. (Колкото е по-висока концентрацията на алкохол, толкова
по-малко енергия ще бъде необходима за дестилацията.)
Друга растителна култура с големи възможности за развитие в
тропическите и субтропическите области е сладкото просо —
разновидност на обикновеното просо, характеризираща се с високо
съдържание на захар в стеблото (до 14%). От него също може да се
добива скорбяла на зърна. Достигнати са добиви до 85 t/ha на година,
но една по-реална средна оценка вероятно е около 40—50 тона. Тази
цифра може да бъде увеличена, ако се отглеждат по три реколти на
година. Също така е интересна възможността за отглеждането на тази
култура в периода между сезоните на растеж на захарната тръстика.
Захарната тръстика, просото и маниоката могат да бъдат подобра възможност за Бразилия, която разполага с много повече
подходяща за тези култури земя, отколкото Австралия. Там се влагат
значителни усилия в изследванията за използване на етанола като
течно гориво с намерение по този начин да се произвеждат 20 и повече
процента от нуждите на страната от течно гориво (Голдемберг, 1978г.).
В умерените райони една привлекателна възможност за
производство на етанол може да бъде захарното цвекло. От него могат
да се очакват добиви до 50 t/ha, като от 15 до 20% от съдържанието е
захар, която може да ферментира и да доведе до получаването на
около 4 t/ha алкохол. В Австралия такива пробни заводи са
предложени за щатовете Тасмания и Северна Виктория.
Тъй като при производството на етанол основното изискване е
получаването на въглехидрати, съществуват и много други
възможности, свързани най-вече с използването на отпадъци от други
култури (през 1970 г. Маккан и Принс предложиха да се използва пулп
от плода на кафето). Да си припомним, че в някои страни умението да
се получават алкохолни напитки от почти всяка растителност е
национална гордост!
При тези (и кои да е други) реколтни култури, използвани за
получаване на енергия, е важно произведената енергия да надвишава

тази, консумирана при отглеждането на реколтата. Известно е, че
съвременното земеделие е скъпо поради големите количества
използвана енергия и това може да бъде приемливо, когато се
произвежда храна, тъй като тя само по този начин може да се получи
на целесъобразна цена, но представлява пречка при производството на
енергия. В Бразилия са правени анализи на енергийните изисквания
при производството на алкохол от три вида култури (захарна тръстика,
просо и маниока). Изследвани са всички етапи на процеса на
отглеждането: посев, грижи за реколтата, използване на обогатителни
торове, жътва, транспорт, ферментация и т. н. Някои детайли от този
анализ са дадени в табл. 14.5.
Т а б л. 14.5
Енергиен баланс при производството
на етилов алкохол от различни култури
(Според да Силва и др., 1978 г.)
Захарна
тръстика
Добив (t/ha на година)
Алкохол (l/ha на година)
Енергия в:
aлкохола
остатъците (GJ/ha на година)
Енергия, използвана при:
селскостопанските работи
обработката
Общо (GJ/ha на година)
Чиста печалба:
в алкохола
в общата продукция
(GJ/ha на година)

54
3550

Просо

Маниока

62,5
5150

14,5
2500

78,6
73,3

113,8
80,1

55,6
-

17,3
45,3
62,6

33,6
69,1
102,7

10,8
37,2
48,0

16,0
89,3

11,1
91,2

7,6
7,6

Тези оценки показват най-напред, че печалбата на енергия при
производството на алкохол не е голяма, обаче тя може да се увеличи,
ако oстатъчната биомаса (джибри, влакна) се преобразува в енергия
като пара или топлина, които да се използват при производствените
процеси и дори за производството на синтетичен газ или
електричество. При такава малка печалба на енергия не е чудно, че са
правени и други, още по-неблагоприятни оценки. Например според X.
Садлър производството на маниока ще струва с около 60 % повече,
отколкото е посочено в табл. 14.5 главно поради по-голямата степен на
жътвена механизация в Австралийската селскостопанска система,
която консумира повече енергия в сравнение с ръчния труд, използван
в примера с Бразилия. Използвайки цифрите на Садлър, бихме
получили за алкохола една предполагаема печалба от само 0,9 GJ/ha на
година. Този тип разглеждане дава подробна оценка на възможностите
на реколтните култури за добив на енергия. При него се използват

различни индекси за описание на ефективността на целия процес,
които отчитат входната енергия от други източници, като внасяните
горива и апаратура. Интерпретацията на получените стойности често
пъти е сложна, поради което тук те не се използват.
Маниока

Грудки

Връхчета
Гориво
Смилане,
екстракция

Пара, биогаз

Отпадъчен
разтвор
K, N, P

Смилане,
екстракция

Отпадъчен
разтвор
Скорбяла
Листен
белтък
Глюкоза

Захари

Етанол
Едноклетъчен белтък

Фиг. 14.12. Използвайки маниоката като суров материал, от върховете и грудките ѝ се
получават листен и едноклетъчен белтък, захари, скорбяла, етанол или глюкоза. Като
горива могат да се произвеждат пара или биогаз

В Австралия бяха проведени интензивни изследвания на
възможностите за използване на маниоката като реколтна култура.
Както вече бе показано, има оценки за енергията и начина на

използване на отпадъчния материал. Допълнителни финансови
възможности може да предостави използването на растенията като
източник на полезни химикали (като получавания от Еuсаlyptus spp.
нефт), а също така целулозните нишки могат да бъдат прилагани поудачно като пулп за изработка на хартия (както при кенафа*) или пък
листният белтък след преработка да се използва за храна на добитъка.
Възникна идеята за един „агро-промишлен“ комплекс, в който
основният растителен материал да се преработва до множество
продукти, и чрез това многообразие производството да се съгласува с
промените в пазарните цени и търсене (вж. също фиг. 14.10). Една
схема за възможното използване на маниоката е показана на фиг.
14.12. Промените в тази схема очевидно създават несигурност в
оценката на цената на енергийния продукт, но се правят опити за
интегриране на цените в една моделна система, при която цената на
получавания от маниоката алкохол се сравнява с тази на други
продукти. Ако някой друг продукт добие търговска и обществена
стойност, неговото производство може да компенсира чиста загуба на
енергия при производството на алкохола.

* Едногодишно тревисто растение, което се отглежда заради влакната, от които се
правят тъкани, подобни на ютените. − Бел. прев.

