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Енергоефективні технології генерації синтез-газу для вирівнювання навантажень енергоустановок АЕС

Тема (англ.)

Energy efficient technologies for synthesis gas generation for load balancing of NPP power plants

Реферат (укр.)
Комарова Я. О. Енергоефективні технології генерації синтез-газу для вирівнювання навантажень енергоустановок АЕС. –
На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.14 –
теплові та ядерні енергоустановки. – Одеський національний політехнічний університет МОН України, Одеса, 2021.
Дисертація присвячена вирішенню актуальної проблеми нерівномірності навантаження в енергосистемі. Ідея роботи
полягає в теоретичному та експериментальному обґрунтуванні нового способу покриття пікових навантажень.
Запропонований новий спосіб покриття пікових навантажень в енергосистемі через концептуальну модель оцінювання
технічної системи за комплексом чинників: енергетичного, екологічного, економічного. Розвинена науково-технічна ідея
«синтез-газ технологія», яка дозволить виробляти синтез-газ з надлишкової електроенергії та в подальшому спалювати
його на газотурбінних установках, котлах ТЕС і вирівнювати нерівномірності в енергосистемі. Досліджено екологічний
аспект використання синтез-газ технології. В результаті експериментів були отримані дані які показали, що використання
запропонованого способу являється екологічно безпечним порівняно з продуктами згорання вугілля та природного газу.
Розроблені рекомендації щодо вибору синтез-газ установки для виготовлення газу в промислових об’ємах. Ключові слова:
безпека АЕС, маневрені режими АЕС, пошкодження оболонки ТВЕЛ, турбіна, вібрація, пікові навантаження, синтез-газ,
водо-вугільна суспензія, магнегаз, надлишкова електроенергія.

Реферат (англ.)
Komarova Ya. O. Energy efficient technologies for synthesis gas generation for load balancing of NPP power plants - On the
rights of the manuscript. Thesis for scientific degree of candidate of technical sciences, Specialty 05.14.14 - Thermal and Nuclear
Power Plants. - Odessa National Polytechnic University, MES of Ukraine, Odessa, 2021. The dissertation is devoted to solving the
current problem of irregularity in the power grid. The idea behind this work is to theoretically and experimentally justify a new
method of covering peak loads. A new way of covering peak loads in the power grid is proposed through a conceptual model of
evaluation of the technical system by a set of factors: energy, environmental, economic. Developed scientific and technical idea
"synthesis gas technology", which will allow producing synthesis gas at night and then burning it at gas turbine plants, boilers of
thermal power plants and equalize irregularities in the power system. The ecological aspect of the use of synthesis gas
technology has been investigated. Were obtained, experimentally, the results. They confirmed that the use of this method is
environmentally friendly. Recommendations have been developed for the selection of a synthesis gas installation for the
production of gas in industrial volumes. Key words: safety of NPP, shunting modes of nuclear power plants, damage to the fuel
rod shell, turbine, vibration, peak loads, synthesis gas, water-coal suspension, magnegas, excess electricity.
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