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Интелигентни решения за
конструкции за фотоволтаични
панели от AEROCOMPACT

фирмена публикация

AEROCOMPACT е австрийски про-

изводител на алуминиеви конструк-

ции за фотоволтаични панели. На-

шата мисия е да дадем възможност

на нашия клиент да монтира солар-

ни системи безопасно в целия свят.

Но какво точно означава това? За

да може да се монтира фотоволта-

ична система на покрива или на зе-

мята, трябва да се извършат под-

робни изчисления. Изчисляването на

подходяща конструкция за монтаж,

съобразена с избрания соларен па-

нел и покривната или земната по-

върхност, е най-важната част, за да

можете да монтирате фотоволта-

ичен проект по безопасен начин. Алу-

миният осигурява забележителна

твърдост, а ние ви предоставяме ле-

сен начин да получите гаранция на

продукта за срок от 25 години.

Клиентите ценят
предимствата на
AEROCOMPACT

• През първите 6 месеца от навли-

зането на българския пазар дос-

тавихме конструкции за монтаж

на покривни фотоволтаични пане-

ли за над 7 MW

• Олекотено решение с възмож-

ност за компактно подреждане на

елементите, благодарение на ко-

ето конструкции за до 1 MW се

побират в един камион

• Потенциалното свързване чрез

нитове за заземяване в скобите

пести време при монтаж

• Истински възобновяем продукт,

направен в Европа от рециклиран

алуминий

• Лесно използване за бърз монтаж

и избягване на грешки при монти-

ране

• Персонализирани решения се

предлагат по заявка

• Търговски представител, който

говори вашия език и разбира нуж-

дите ви

 За повече информация:

 Деян Кръстев

тел.: +359 888 009 114

e-mail: deyan.krastev@aerocompact.com

www.aerocompact.com

Интелигентни решения за
конструкции за фотоволтаични
панели от AEROCOMPACT

Сигурността и
ефективността са от
ключово значение във
фотоволтаичните
системи
Конструкцията за монтаж е ос-

новен елемент и гарантира, че со-

ларният панел е поставен в съот-

ветствие с всички статични изчис-

ления за гарантиране на сигурност

през целия му експлоатационен срок,

но и трябва да предпазва от проти-

чане на покрива след няколко годи-

ни. За да може да се осигури това,

конструкцията за монтаж трябва

да се одобри от производителя на

панела и на покрива, като всеки про-

ект трябва да се основава на спе-

цифични за обекта статични изчис-

ления. Тези изчисления по-рано се

правеха ръчно от структурен инже-

нер и бяха много скъпи, тъй като

трябваше да се вземат под внима-

ние размерите на сградата, типът

на наличния покрив, местните стан-

дарти, както и вятърът и количес-

твото снеговалежи.

Ние в AEROCOMPACT изпълнява-

ме мисията си, като предоставяме

на нашите клиенти безопасни кон-

струкции за монтаж на изгодни це-

ни в съчетание с нашия безплатен

онлайн софтуер AeroTOOL. Той поз-

волява на нашите клиенти да пла-

нират своите фотоволтаични про-

екти навсякъде по света с помощ-

та на Google Maps и да генерират

доклад за проекта с включени ста-

тични изчисления за конкретното

място само в няколко стъпки. Раз-

личните решения от AEROCOMPACT

разполагат с голям набор от серти-

фикати, като изпитвания в аероди-

намичен тунел, CE сертификати и

UL тестове. Патентованите сис-

теми са подходящи за почти всеки

покрив. Монтажът се извършва от

клиента ни на място.

Бони Холдинг, град Ловеч, мощност 1,78 MW изток/запад върху мембранен покрив
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накратко

ТЕЦ Варна инвестира в нова модерна парогазова мощност
На 2 юни 2021 г. ТЕЦ Варна сключи договор с руските компании ОАО „Ракитянски

арматурен завод“, ПАО „Тръбна металургична компания“ и АО „Атоменергомаш“ за
разработване на технико-икономически модел за реконструкция на централата с
технология на Siemens.

Реконструкцията включва изграждането на два нови енергоблока с комбиниран
парогазов цикъл на мястото на старите блокове от 1 до 3, строени през 60-те
години на 20 век и изведени от експлоатация. Общата инсталирана мощност на
новото съоръжение е 550 МВт – два блока, всеки от които с мощност 275 МВт.

Технологията е избрана заради високата й ефективност, посочват от ТЕЦ Варна.
На всеки от новите блокове ще бъдат монтирани две газови турбини Siemens
SGT5-2000E с производителност по ISO 54,3% и възможност за горене на водород
до 30%, две парни турбини, както и съответното електрическо и помощно оборуд-
ване. Общата стойност на проекта е приблизително 450 млн. евро. Очаква се
проектът да бъде завършен и въведен в експлоатация в началото на 2025 г.

БНЕБ и СУ развиват образователни инициативи за енергийния пазар
Българска независима енергийна борса (БНЕБ) и Стопанският факултет към СУ

„Св. Климент Охридски“ подписаха споразумение за сътрудничество. Двете страни
ще си партнират в обучението на студенти в областта на борсовия пазар и
търговията с електрическа енергия от началото на новата учебна година.

„Да допринасяме за обучението на бъдещите специалисти със знания и практи-
чески опит за нас е важна мисия. Убедени сме, че синергията между бизнес екс-
пертизата на екипа ни и академичния фундамент, който преподавателите от
Стопански факултет изграждат, ще създаде висококвалифицирани професионалис-
ти за индустрията ни“, коментира Константин Константинов, изпълнителен ди-
ректор на БНЕБ.

БНЕБ и Стопанският факултет ще обсъждат промени в дисциплините, препода-
вани в бакалавърските и магистърските програми съобразно актуалните потребно-
сти на бизнеса, включително въвеждане на нови курсове и специалности. Експерти
от Борсата ще представят реални казуси от практиката и ще дискутират включ-
ването им в учебния процес, както и ще изнасят практически ориентирани презен-
тации в областта на борсовия пазар и търговията с електрическа енергия.

Стартира изграждането на фотоволтаичен парк „Аурубис-1“
Aurubis България стартира строителството на фотоволтаичен парк „Аурубис-

1“ край медодобивния завод на компанията в Златица. На официалното откриване
на строителните работи присъстваха министърът на икономиката Кирил Петков,
главният изпълнителен директор на Aurubis AG – Хамбург Роланд Харингс, ръково-
дителите на Aurubis България и ЧЕЗ България и представители на местните влас-
ти в Пирдоп и Златица. Проектът включва инсталиране на над 20 000 фотоволта-
ични панела върху парцел от 104 000 кв. м. Слънчевата електроцентрала „Аурубис-
1“ ще оптимизира външното потребление на ток в медодобивния завод с 11 000 MWh
годишно, а за период от 15 години общото производство на възобновяема енергия
ще възлезе на близо 170 000 MWh. Ще бъдат спестени 15 000 t емисии на CO2

годишно или над 225 000 t за планирания период на експлоатация.
„Слънчевата централа „Аурубис-1“ е важен стратегически проект за цялата ни

компания по пътя ни към декарбонизирано бъдеще“, заяви Роланд Харингс и допълни,
че това показва и постоянния ангажимент на компанията към производството и
инвестициите й в България.
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бизнес

   а 17 юни т. г. се проведе първи-

ят Ден на соларната енергия, орга-

низиран от фирмите вносители на

оборудване за изграждане на солар-

ни инсталации KP IMOBILIEN и

Photomate България. Целта на съби-

тието бе да очертае ползите от

изграждането на такива инсталации

и да се демонстрират качествата

на оборудването за тях, произведе-

но от Huawei Solar и Astronergy.

Форумът стартира с презента-

ция на търговския директор на KP

IMOBILIEN Мартин Лечев, който под-

черта изключителната значимост

на качеството на използваните ком-

поненти за изграждане на системи

с минимални оперативни разходи и

оптимална възвръщаемост на инве-

стицията. Той посъветва присъст-

ващите добре да избират марките

и партньорите, с които работят,

защото това пряко рефлектира

върху резултатите от дейността

им в дългосрочен план.

Участие в събитието взе и пред-

седателят на Българската фотовол-

таична асоциация Меглена Русинова,

която представи текущото ниво на

използване на соларни централи, ко-

KP IMOBILIEN и Photomate
демонстрираха иновативни решения
на Деня на соларната енергия

ето възлиза на малко под 1200 MW

към края на 2019 г. По думите й имен-

но този тип възобновяема енергия се

предпочита от инвеститорите през

последните няколко години и се очак-

ва тази тенденция да се запази и в

дългосрочен план. Тя подчерта, че

Асоциацията работи в посока облек-

чаване на режима за изграждане на

соларни инсталации, понижаване на

административните разходи и увели-

чаване до 250 млн. на средствата в

Плана за възстановяване и устойчи-

вост. Първият панел завърши с пре-

зентация на адвокат Костадин Сир-

лещов от кантора CMS, който спо-

дели компетенцията си по отноше-

ние на факторите, определящи успеш-

ната инвестиция в соларни инстала-

ции и законовата рамка, регламенти-

раща тяхната работа.

В рамките на следобедната сесия

се проведе интересна демонстрация

на управлението на настройките на

инсталациите на Huawei Solar през

смартфон и системата за монито-

ринг Huawei Fusion Solar, която позво-

лява спестяване на значителни раз-

ходи поради отпадналата нужда от

конфигуриране на място. Представе-

ни бяха и новите технологии за оп-

тимизиране на добива на слънчева

енергия, използващи изкуствен инте-

лект, които постигат увеличение с

до 30%.

Присъстващите имаха възмож-

ност да видят в действие първата

самостоятелно работеща соларна

инсталация на Huawei в Европа, рабо-

теща в „островен режим“, т.е. създа-

ваща енергия за моментално потреб-

ление и зареждане на наличната ба-

терия, осигуряваща електричество

за тъмната част от денонощието.

Към системата със слънчеви панели

на Astronergy бяха свързани кафе ма-

шини, от които посетителите може-

ха да получат напитка, приготвена с

генерирана на място изцяло възобно-

вяема енергия.

KP IMOBILIEN и Photomate
демонстрираха иновативни решения
на Деня на соларната енергия

Н
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Новото поколение Blue e+.
Скок в енергийната
ефективност

Клиенти на RITTAL от машиностро-

енето, лазерната промишленост, елек-

тротехниката и автоматизацията, об-

работващата промишленост, печатар-

ството и редица други индустрии бя-

ха попитани относно техните очаква-

ния и изисквания към чилърите. Най-го-

лям потенциал за подобрение те виж-

дат в енергийната ефективност. Но-

вото поколение Blue e+ охладители от-

говаря на тези очаквания с огромен

скок.

За разлика от конкурентите, RITTAL,

единствен на пазара, предлага стан-

дартизирани решения за чилъри в голям,

гъвкав диапазон на продукция от 1 до

40 kW, с всички предимства на опрос-

тен и по-бърз процес на подбор, плани-

ране и доставка директно от склад.

Новото поколение Blue e+.
Скок в енергийната
ефективност

Друго предимство за ефективността

е нашият конфигуратор, който помага

на инженерите при планирането и из-

бора на подходящи решения чрез пред-

варително определени и стандартизи-

рани пакети с опции. Продуктовото ре-

шение може да бъде намерено бързо и

без планиращият да прекарва дълго вре-

ме в търсене по каталози.

Новото поколение чилъри Blue e+ от-

говарят на важното изискване на мно-

го инженери: броят на вариантите е

значително намален. Благодарение на

широкия работен диапазон на напреже-

ние (380-415 V, 50 Hz и 440-480 V, 60 Hz),

чилъри Blue e+ работят с всички най-

често използвани честоти и напреже-

ния в световен мащаб. Това за инже-

нерите означава, че ще планират са-

мо с едно устройство. В допълнение,

Blue e+ охладители могат да бъдат из-

ползвани при температури от -5 до

+50°C. Осигурена е изключително висо-

ка температурна точност и по този

начин постоянна температура на во-

дата. Така вашите машинни инстру-

менти също ще работят с висока точ-

ност. Сертификатите за всички клю-

чови пазари като cULus Listed, EAC, CB

и GS правят международното използ-

ване още по-лесно. Освен това RITTAL

гарантира TUV сертифицирано обслуж-

ване в съответствие със стандарта

DIN EN 14511.

От RITTAL винаги получавате мак-

симална надеждност, устойчивост и

гарантирана най-висока енергийна

ефективност!
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     ромишлените парни инстала-

ции допринасят за производството

на около една трета от общото ко-

личество енергия, използвана за ин-

дустриални приложения. Те са неза-

менимо решение за разнородни зада-

чи като технологично нагряване и

отопление, контрол на налягането,

механично задвижване, разделяне на

компоненти и производство на горе-

ща вода за процесни реакции. С не-

прекъснатото покачване в цените на

електричеството промишлените

предприятия се нуждаят от ефек-

тивни способи за редуциране на ко-

личеството енергия, консумирано от

парните им инсталации. Различни

системни подобрения, изискващи

сравнително ниска инвестиция, мо-

гат да спомогнат за реализирането

на икономии от разходи за електро-

енергия с 10 до 15% при една типич-

на индустриална парна инсталация.

Дори в съоръженията с вече внедре-

ни програми за енергиен мениджмънт

е възможно постигане на подобни

спестявания с помощта на по-съвре-

менни технологии при парните тур-

бини и котли, спомагателното обо-

рудване и аксесоарите. Достъпните

на пазара модерни решения в този

сегмент обикновено са лесни за

въвеждане в експлоатация при рет-

рофит на съществуващи инсталации

и често се изплащат за по-малко от

година.

Високоефективни
парни инсталации
Високоефективни
парни инсталации

Промишлените парни инсталации включват компоненти за производство, разпределение,
потребление и утилизация на топлинна енергия

Съвременните котелни агрегати за промишлени парни инсталации разполагат с контролни
модули, които включват технологии за електронно управление на запалването и горивния
процес, защитни системи, прибори за управление на водното ниво и т. н.

Основен принцип при проектирането на горелки за парни инсталации е да се постигне оп-
тимална горивна ефективност при минимално количество вредни емисии

Потенциал за
оптимизация

Промишлените парни инсталации

включват компоненти за производ-

ство, разпределение, потребление и

утилизация на топлинна енергия.

Крайното оборудване обхваща раз-

лични по функция и приложение топ-

лообменни апарати, турбини, ректи-

фикационни колони, изпарителни

секции и химични реактори. В парни-

те системи могат да бъдат интег-

рирани още т. нар. суперподгревате-

ли, подгреватели за предварително

повишаване температурата на

въздушния поток към горивната ка-

мера, икономайзери за питателната

вода в котелната система, изпуска-

телни топлообменници и други еле-

менти, чрез които се повишава енер-

гийната ефективност. В допълнение

към редуциране на разходите за елек-

троенергия, с инвестицията във

високоефективно оборудване е

възможно да се постигне и намаля-

ване на вредните емисии от промиш-

лените предприятия с милиони мет-

рични тонове годишно. За пример,

около 80% от енергията в целулоз-

но-хартиената промишленост оти-

ва за парогенерация, а в химическия

отрасъл и петролните рафинерии

делът й обикновено е над 50%.

Значително повишаване на ефек-

тивността може да бъде осъще-

ствено посредством ретрофит и

модернизация на горелките и кон-

тролните модули на котелните си-

стеми, внедряване на дигитални

решения за мониторинг на концент-

рацията на кислород в димните га-

зове, които позволяват директно

измерване на горивната ефектив-

ност в реално време и регулиране на

настройките на инсталацията с цел

подобряването й, както и възстано-

вяване (рекуперация) на по-голямо

количество кондензат. Последната

мярка позволява редуциране на общия

брой котли, необходими за постига-

не на желаната мощност.

Добро решение са котлите ути-

лизатори. Те могат да са водо-

тръбни или с димогарна тръба, в

хоризонтално или вертикално из-

пълнение. Този тип котли произвеж-

П
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дат пара от отпадна топлина, на-

пример от отработени газове, от-

работено гориво, високотемпера-

турни отпадни продукти от хими-

ческата, петролната промишленост

и т. н. – горещи газове, въздух, вода,

пара, които могат да бъдат повтор-

но използвани в качеството им на

енергоносители. На подобен принцип

функционират и парогенераторите

утилизатори, които оползотворяват

отпадна топлинна енергия например

от изхода на газова турбина.

Потенциал за повишаване на ефек-

тивността на парните инсталации

имат още т. нар. суперподгревате-

ли, които добавят допълнителна

енергия към вече генерираната пара,

повишавайки температурата й до

точка, която надвишава точката на

насищане. Те могат да бъдат конвек-

торни или лъчисти. Експертите

препоръчват използването и на ико-

номайзери (кондензни или неконден-

зни) за котлоагрегати, които могат

да пренасят например топлината от

димните газове към входящия поток

питателна вода.

Възможности при
котлоагрегатите

Съвременните котелни агрегати

за промишлени парни инсталации

разполагат с контролни модули, ко-

ито включват технологии за елект-

ронно управление на запалването и

горивния процес, защитни системи,

прибори за управление на водното

ниво и т. н. Контролът на горивния

процес се базира на прецизно регу-

лиране на гориво-въздушната смес,

като най-новите модели горелки на

пазара са снабдени с възможности

за цифрово управление и мониторинг

на горенето и емисиите, както и

интегриране в цялостни дигитални

платформи за автоматизация на

сградни или технологични процеси.

При някои модели контролните мо-

дули разчитат на сигнали от цифро-

ви предаватели, за да определят

позициите на отделните клапани за

гориво и въздушни демпфери. При

отклонение от допустимите работ-

ни параметри системата може да

алармира потребителя, както и да

извърши диагностика с цел открива-

не и отстраняване на проблема.

Допълнителни компоненти, които

повечето модерни котелни системи

включват, са елементи за контрол на

налягането в парната камера, които

могат да регулират мощността на

горелката, както и паромери (вихро-

ви, кориолисови или с диференциално

налягане), които измерват ефектив-

ността на котела и необходимото

количество пара, за да функционира

безпроблемно инсталацията.

Помпите за питателна вода в

котелните системи се задвижват

от електродвигатели или парни

турбини. В т. нар. модулиращи сис-

теми, използвани за промишлени

нужди, тези компоненти обикновено

работят непрекъснато, ето защо е

препоръчително да са с висока ефек-

тивност.

Част от парните инсталации са

още въздухоснабдителните систе-

ми, които включват вентилатори,

демпфери, клапани за регулиране на

притока и/или честотни регулато-

ри и се грижат за подаването на

правилното количество въздух спо-

ред използваното гориво в горелка-

та. В зависимост от вида на гори-

вото се осигурява и специална сис-

тема за управление на подаването.

При газовите и течните горива са

необходими регулиращи вентили,

които определят количеството,

което постъпва в котела. Обикнове-

но те разполагат с функция за неза-

бавно аварийно затваряне при реги-

стриране на неизправност в инста-

лацията от системата за монито-

ринг и диагностика. Обемният дебит

на горивото се измерва с помощта

на разходомери, като и тук дигитал-

ните модели са все по-предпочита-

ни поради множеството им предим-

ства в сравнение с аналоговите им

предшественици.

Високоефективни
горелки

Един промишлен котел работи

толкова ефективно, колкото ефек-

тивна е горелката му, припомнят

специалистите в бранша. По-зле

проектиран котел с високоефектив-

на горелка би бил по-добро решение

от котел с оптимален дизайн, но

недобре работеща горелка. Основен

принцип при проектирането на го-

релки за парни инсталации е да се

постигне оптимална горивна ефек-

тивност при минимално количество

вредни емисии. Най-общо тези уст-

ройства са предназначени да смес-

ват горивото и въздуха и да
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впръскват сместа в горивната ка-

мера. След това следва възпламеня-

ването й и поддържането на проце-

са при различни степени на интен-

зивност на горенето и разход на

гориво. Разнородните модификации

на пазара се нуждаят от съответ-

ното количество допълнителен

въздух и се отличават с даден кое-

фициент на излишък на въздуха. Той

изразява съотношението между ко-

личеството гориво и първичен

въздух, постъпващи в горелката, и

се получава като максималната ин-

тензивност на горене се раздели на

минималния разход на гориво. Една

ефективна газова горелка се нуждае

едва от 2 до 3% допълнителен кис-

лород или 10 до 15% излишен въздух

в димните газове, за да изгаря ефи-

касно горивото, без да произвежда

излишен въглероден монооксид.

Голяма част от популярните мо-

дели на пазара се характеризират с

коефициенти от порядъка на 10:1 или

12:1 при пренебрежима или нулева

загуба на горивна ефективност. При

маслените горелки съотношението

достига 20:1, а при газовите – 35:1.

По-високите стойности на този

показател редуцират времето за

стартиране на горелката, осигуря-

ват по-добър контрол на натоварва-

нето, намаляват износването на

оборудването, както и влошаването

на огнеупорните му свойства, нама-

ляват количеството въздух на изхо-

да на системата и осигуряват от-

лични икономии на гориво.

Високоефективните съвременни

горелки подават гориво-въздушна

смес в подходящо съотношение през

целия диапазон на разход и интензив-

ност. Някои модели са оборудвани със

сервомотори с паралелно позициони-

ране, които осъществяват независи-

мо управление на въздушния и горив-

ния поток, постъпващи в системата.

Парни турбини и
спомагателно
оборудване

Парните турбини са сред ключо-

вите компоненти на множество

промишлени инсталации в различни

отрасли - нефтено-газовата, хими-

ческата, целулозно-хартиената ин-

дустрия и т. н. Те осигуряват въз-

можности за надеждна доставка на

технологична пара с висока енергий-

на ефективност на процеса. Освен

на големите турбини в тези секто-

ри, генериращи мощност от порядъ-

ка на 10 – 60 MW, е възможна ефек-

тивната експлоатация и на по-мал-

ки варианти от порядъка на 2 MW,

които са популярни в хранително-

вкусовия сектор например.

Безпроблемната и рентабилна

работа на една парна турбина зави-

си от избора на подходящ модел (с

обратно налягане или кондензаторна),

прецизно оразмеряване, както и пра-

вилното й интегриране в мрежата от

топлообменни апарати. Ефективно-

стта на паротурбинните агрегати

се увеличава, когато се използва ре-

генеративно извличане на пара от

турбината. Регенеративното извли-

чане е неконтролирано изпускане на

парата с цел повишаване на темпе-

ратурата на захранващата вода в

агрегата. В този цикъл питателна-

та вода се загрява от топлината,

отделена в процеса на охлаждане и

кондензация на парата.

Кондензиращите парни турбини

имат ефективност в диапазона 36 до

42%. От това следва, че само малка

част от топлината, отделена в
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процеса на изгаряне на горивото, се трансформира в

ефективна работа. Турбинните агрегати за производ-

ство на енергия и пара имат по-висока обща ефектив-

ност.

Част от спомагателното оборудване в една промиш-

лена парна инсталация обикновено са паросепаратори-

те, които отделят капките влага от водната пара, па-

роакумулаторите – големи изолирани съдове под наля-

гане, които са частично пълни с гореща вода (наситена

течност), както и т. нар. пароспирачки или кондензни

гърнета, които биват механични, термодинамични или

термостатични.

Други компоненти на индустриалните парни систе-

ми (особено в рафинериите) са: дестилационни кули,

изсушители, изпарители, процесни топлообменници, т.

нар. ребойлери или топлообменници, използвани за гене-

риране на пара, подавана към дъното на дестилацион-

ната колона, инсталации за реформинг, компонентни

сепаратори, парни инжектори и ежектори, изпарител-

ни секции в ректификационните колони, термокомпре-

сори и т. н. На етап крайно потребление на технологич-

ната пара се използват още абсорбционни чилъри, ов-

лажнители, бобини за предварително или последващо

загряване на технологичен въздух и т. н.

Популярни стратегии за повишаване
на ефективността

Експертите популяризират набор от препоръки, чрез

които е възможно значителното повишаване на ефек-

тивността на парните инсталации в различни промиш-

лени приложения. В етапа на производство на техноло-

гична пара е добре да бъде минимизиран излишният

въздух, необходим за горивния процес. Важно е повърхно-

стите на котлите, през които се извършва трансфер

на топлинна енергия, да бъдат регулярно почиствани.

Препоръчителна е комбинация от котли под високо

налягане и турбинни генератори с обратно налягане. Ин-

тегрирането на система за пречистване на техноло-

гичната вода би редуцирало нуждата от продухване на

инсталацията. Огнеупорните свойства на котлите е

важно да бъдат налице и да бъдат поддържани, а в

обратния случай е необходимо тяхното възстановява-

не. Обезвъздушаването е нужно да става с подходяща

скорост.

На етап дистрибуция е от критично значение да бъдат

отстранени всички течове, както и предотвратени за-

губите на пара при обезвъздушаване. Тръбопроводите,

спирателно-регулиращата арматура (клапаните, фитин-

гите и т. н.), както и резервоарите и всички съдове

трябва да бъдат добре изолирани. Специалистите пре-

поръчват създаване на специална програма за поддръжка

и профилактика на кондензните гърнета. Притокът на

пара към неизползваните сектори на инсталацията е

необходимо да бъде ограничен. Вместо редуциращи кла-

пани могат да бъдат използвани турбини с обратно

налягане.

Във фазата на утилизация на наличните отпадни

енергоносители е добре да се обърне специално вни-

мание на кондензата и рекуперацията на възможно най-

много топлинна енергия от него. С кондензат под ви-

соко налягане може ефективно да бъде произвеждана

пара под ниско налягане. Във всяка точка, в която това

е възможно, е добре да бъдат инсталирани икономай-

зери, например за питателната вода в котелната

система. От продухването на котлите също е възмож-

но и препоръчително да рекуперира енергия. Топлина пък

е важно да се възстановява от всички отработени

изходящи потоци.

Развитието на технологиите в сферата на измерва-

телната апаратура позволява инсталирането на безжич-

ни сензори в различни критични зони на парната инста-

лация (например кондензните гърнета), на база данни-

те от които да се извършва непрекъснат мониторинг

на системата и незабавно да се откриват различни

неизправности като течове.

В поддръжката на котлоагрегатите пък могат да

бъдат внедрени иновации като базирани на изкуствен

интелект платформи за превантивна диагностика, ко-

ито да регистрират не само възникнали, но и потенци-

ални проблеми, да следят сервизния живот на всеки

компонент и да спомагат за предотвратяването на

скъпи и времеемки аварии.

Препоръчително е инсталирането на честотни ре-

гулатори в котелните системи, както и инвестиране-

то в горелки с автоматизирани цифрови системи за

управление на горенето, които да извършват интели-

гентен мониторинг на процеса. Ретрофитът на инста-

лацията с високоефективна горелка би спомогнал за

значителни икономии на гориво (с около 20%) и би се

изплатил за изключително кратък период, обикновено от

порядъка едва на няколко месеца.
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ECOVAPOR - нов начин за
производство на пара

ICI Caldaie пусна на пазара революцион-

на гама от интелигентни системи за ге-

нериране на пара ECOVAPOR, резултат от

синтеза на 3 области (горене, топлообмен

и интуитивна цифрова платформа), които

се обединяват в една система.

ECOVAPOR оптимизира процеса на про-

изводство на пара като източник на топ-

линна енергия по икономичен, ефективен,

интелигентен, безопасен и екологичен на-

чин.

Замислена като част от Европейски

проект, ECOVAPOR е изключително подхо-

дяща за промишлени приложения с висока

променливост на модулацията при спазва-

не на най-строгите ограничения за NOx

емисии в атмосферата и е в състояние да

комуникира с други инсталации.

Предимства на
системата ECOVAPOR
Ефективност
Много високо съотношение на модула-

ция и инвертор при двигателите, в комби-

нация с регулиране на нивото на модули-

ране, гарантират изключителна способ-

ност за адаптиране на натоварването. На-

малените загуби на топлина и оптимизи-

раното управление на изгарянето осигуря-

ват ефективен топлообмен от пламъка към

водата. Обединени в една система, тези

два аспекта допринасят за значително на-

маляване на потреблението на електричес-

ка енергия и гориво в сравнение с тради-

ционните котли.

Емисии
Истински иновативните продукти про-

менят света, без да вредят на планета-

та.

Иновацията на ECOVAPOR се състои и

в следното: намаляване на емисиите на за-

мърсяващи газове като NOx. Изцяло интег-

рираната иновативна горивна система при

понижено налягане с векторен пламък оси-

гурява емисии на NOx и шум под най-стро-

гите международни нормативни ограниче-

ния. Нивото на емисиите, което

ECOVAPOR може да осигури, е по-малко от

една трета от разрешената от най-нови-

те европейски регламенти граница.

Безопасност
Горивото и въздухът за горене вече се

засмукват, а не се изтласкват в горивна-

та камера. Това води до нулев риск от из-

тичане на горещи изпарения в работната

среда и цялостна система, проектирана и

сертифицирана като едно цяло, в съответ-
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ствие с най-новите европейски стандар-

ти в областта на парните котли. Систе-

мата е в състояние да работи без посто-

янен надзор до 72 ч без прекъсване, като

и по отношение на този аспект ECOVAPOR

е изключително иновативна. Всъщност то-

ва, което обикновено се предлага на паза-

ра, е комплексно сертифициран парен ко-

тел и горелка с маркировка CE. Но обеди-

няването на два компонента с маркировка

CE не означава автоматично, че резулта-

тът е сертифициран. За съжаление за те-

зи подробности се разбира само в случай

на инциденти, а те в никакъв случай не са

за пренебрегване. ECOVAPOR е система и

като такава нейното сертифициране

включва и горивната система, защото бе-

зопасността е на първо място.

Интеграция и простота
Отправната точка на иновацията.

Наистина ли всичко, което съставлява

парният котел е действително необходи-

мо или е резултат от компромиси, имащи

за цел оптимизирането и стандартизира-

нето на производството на отделни ком-

поненти?

Подвижните компоненти и сложните

електронни логики са заменени с неподвиж-

ни елементи и интелигентни, но прости ло-

гики.

Иновации
Традиционната горелка се състои от

вентилатор, който засмуква въздуха за го-

рене от котелното помещение и го избут-

ва в горелката, входяща система за гори-

во и система за запалване. Въздухът и го-

ривото се "срещат" в дюзата на горелка-

та, където сместа се запалва и се разви-

ва пламък. Цялата система е под налягане

поради тягата на вентилатора. Вместо

това ECOVAPOR разполага с интегрирана

в генератора горивна система с предва-

рително смесване при понижено налягане.

Въздухът за горене и горивото се смесват

преди достигане на горивната глава и то-

ва дава възможност за чисто и ефектив-

но изгаряне. Освен това вентилаторът е

разположен в задната част на генерато-

ра и отвежда изпаренията извън котела,

като генерира по-ниско налягане вътре в

него, което на свой ред осигурява безопас-

ност за цялата система.

Свързаност
Днес производството на пара вече не

може да се извършва от обикновен котел.

Интегриране в производствения процес, ин-

туитивна интелигентност, самообучение:

новите цели за развитие, които могат да

бъдат изследвани с ECOVAPOR. В комби-

нация с всички останали предимства на

системата, това несъмнено е най-инова-

тивният аспект. Производството на па-

ра с традиционен котел, колкото и ефек-

тивно да е то, не позволява адаптиране към

нуждите, които в производствените про-

цеси може да бъдат и изключително про-

менливи. Системата за управление

ECOVAPOR и някои хардуерни устройства

и аксесоари й позволяват да променя пове-

дението си според заявката. Този аспект

гарантира значителни икономии на реал-

но потребление на гориво и електрическа

енергия и много кратка възвръщаемост на

инвестициите.

За повече информация www.icicaldaie.com,

www.ecovapor.icicaldaie.com или може да ни

последвате в Linkedin

 Via G. Pascoli 38 - Frazione Campagnola 37059

Zevio (Verona) Italy - Tel. +39 045 8738511

Fax +39 045 8731148

info@icicaldaie.com, www.icicaldaie.com
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     ромените и диверсификация-

та в производството на електрое-

нергия и натоварванията очертават

рамка от нови изисквания към мре-

жите за пренос и разпределение на

електрическа енергия. За тези нови

изисквания допринасят както тър-

говските, така и екологичните фак-

тори. Осигуряването на високо ка-

чество на електрозахранването

също е сред причините, диктуващи

тези промени.

Динамичните и вариращи във вре-

мето въздействия, свързани с гене-

рирането на възобновяема енергия,

също оказват влияние върху опера-

тивността на мрежите. Потокът на

активната мощност в мрежата и

балансът на реактивната мощност

трябва да бъдат регулирани, за да се

поддържа стабилността на напреже-

нието – ключ към качеството на

захранването при преноса на елект-

роенергия. Напрежението в мрежата

също трябва да се поддържа в опре-

делени граници, независимо от нато-

варването, което може да варира във

времето (часово, дневно или сезонно).

Принцип на компенсиране
на реактивна енергия

Факторът на мощността cosϕ в

електрическите вериги за променлив

Компенсиращи
реактори
Компенсиращи
реактори

За да се компенсира реактивната мощност, производството и преносът на електроенергия
трябва да се реализират с минимални загуби на активна енергия

При дълги захранващи линии, когато са слабо или ненатоварени (нощно време, почивни и
празнични дни), се проявява капацитивна реактивна енергия

Когато качеството на електроенергията е от съществено значение, управляемите шунто-
ви реактори (variable shunt reactors – VSR) са привлекателна алтернатива на реакторите от
непроменлив тип

ток е безразмерна величина, която

изразява отношение на активната

мощност към пълната мощност, и

представлява число между 0 и 1. При

наличието на реактивни (консерва-

тивни) елементи (бобини, ел. двига-

тели, кондензатори) част от енер-

гията на генераторите създава

магнитни или електрически полета

в тези елементи и се колебае дву-

посочно между тях и генераторите,

като това е т.н. реактивна енергия.

Поради тази причина при нисък фак-

тор на мощността се увеличават

загубите в електроразпределител-

ните системи. Факторът на мощно-

стта е и стандартната мярка за

ефективността на една електричес-

ка система. При фактор на мощно-

стта 0 – 1,0 реактивната енергия се

нарича индуктивна. При фактор на

мощността -1,0 – 0 тя се нарича

капацитивна. Това доколко преносът,

разпределението и потреблението

на електроенергията в една систе-

ма се извършват икономично, ефек-

тивно и екологично се определя от

дела на реактивната мощност от

общата енергия.

За да се компенсира реактивната

мощност, производството и пре-

носът на електроенергия трябва да

се реализират с минимални загуби на

активна енергия. Тъй като обикнове-

но тя се доставя на големи разсто-

яния от генериращи мощности като

ТЕЦ, ВЕЦ, АЕЦ, част от произведе-

ната енергия се заплаща без из-

вършена работа при влошаване на

качеството й, тъй като производ-

ството на реактивна мощност в

централите натоварва допълнител-

но преносната и разпределителната

мрежи, трансформаторите и пре-

късвачите с реактивен ток. По този

начин се влошава качеството на

енергията, повишават се загубите

в преносните съоръжения, увелича-

ва се падът на напрежение, топлин-

ните загуби, амортизиращи изолаци-

ята, и авариите.

Ако реактивната мощност не

бъде компенсирана, полученият реак-

тивен ток натоварва допълнително

съоръженията, увеличава капитало-

вите разходи и намалява надеждно-

стта и качеството на електрозах-

ранването. По отношение на еколо-

гичния баланс се увеличават парни-

ковите газове от генерирането на

енергия.

Компенсиране на
реактивна енергия

При наличието на индуктивни

товари като двигатели, дросели,

трансформатори и др. се проявява

индуктивна енергия. Този тип реак-

тивна енергия се компенсира посред-

ством комплектни кондензаторни

П
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уредби (ККУ), състоящи се от три-

фазни силови кондензатори, капаци-

тивни контактори, контролер. Кога-

то има наличие на хармоници, се

прилагат усилени батерии или дро-

селирани комплектни кондензаторни

уредби, комбиниращи кондензаторни

батерии и филтър за хармоници.

Правилното оразмеряване и управ-

ление на компенсираща уредба раз-

товарва кабелите и трансформато-

рите от преноса на индуктивна енер-

гия и увеличава активната. По този

начин се намалява натоварването

при комутацията на контактори и се

удължава животът им, редуцират се

топлинните загуби и стареенето на

изолацията. Благодарение на компен-

сацията на индуктивната реактив-

на енергия се елиминират загубите

при производството и преноса, като

се намаляват парниковите газове,

отделяни при производство на елек-

троенергия.

Ако индуктивната енергия не бъде

компенсирана, това води до влошава-

не на характеристиките на подава-

ната към абонатите енергия, пони-

жаване на напрежението в мрежата,

претоварване на мрежата, на транс-

форматорите и прекъсвачите и др.

Вследствие се допускат големи топ-

линни загуби и се съкращава животът

на преносните съоръжения и разпре-

делителната апаратура. Повишават

се емисиите на парникови газове и

зачестяват аварийните ситуации.

При дълги захранващи линии, при

които отчитането е в точката на

присъединяване на СрН, когато са

слабо или ненатоварени (нощно вре-

ме, почивни и празнични дни), се про-

явява капацитивна енергия. Съвре-

менните сградни системи и методи

на производство на енергия повиша-

ват нуждата от компенсиране на

капацитивна енергия, например при

определени специфични типове то-

вари – UPS, инвертори, LED освет-

ление и др.

За разлика от компенсирането на

индуктивна енергия, компенсиране-

то на капацитивна е много по-скъпо

и сложно. За компенсирането на

капацитивна енергия най-често се

използват трифазни шунтови реак-

тори на ниско напрежение със суха

изолация.

Тъй като компенсирането на реак-

тивната капацитивна енергия на

ниво СрН е сложно и скъпо, най-це-

лесъобразно е компенсирането на

капацитивната енергия да се из-

вършва в част ниско напрежение и при

минимален брой стъпки. Изборът на

управляеми компенсиращи реактори

е въпрос на прогнозиране и икономи-

ческа оценка на рентабилността.

Нарастващото използване на кон-

суматори с нелинейни характерис-

тики, като силова електроника, че-

стотни управления, UPS, инвертори

и др., предизвиква увеличаване на

хармонично натоварване на мрежа-

та. Хармониците водят до изкривя-

ване синусоидата на тока и напре-

жението, с честоти кратни на чес-

тотата на мрежата (50 Hz). Най-

голям проблем за 50 Hz мрежи и

съоръжения имат от третия

(150 Hz), 7 (350 Hz), 11 (550 Hz) до 19

хармоници. Общото ниво на хармо-

ници се изразява чрез общите хар-

монични изкривявания по напрежение

и по ток (Total Harmonic Distortion –

THD). Колкото по-високи са THDU или

THDI, толкова по-голямо е хармонич-

ното натоварване на системата.

Рентабилно и надеждно
решение за регулиране

Реактивните или шунтовите ре-

актори (shunt reactors SR) обикнове-

но се използват за компенсиране на

реактивната мощност и за под-

държане на стабилност на напреже-

нието. Обичайно реакторите за

компенсиране на реактивна енергия

са с фиксирани стойности без сред-

ства за регулиране на напрежение-

то. Ако е необходимо регулиране,

фиксираните реактори се включват

и изключват при вариации на нато-

варването. Големите реактивни

стъпки обаче водят до стъпкови

промени в нивото на напрежението

в системата, особено ако мрежата

е слаба. Това създава проблеми с

поддържането на качеството на

захранването и увеличава натовар-

ването върху прекъсвачите.

Когато качеството на електро-

енергията е от съществено значе-

ние, управляемите шунтови реакто-

ри (variable shunt reactors – VSR) са

привлекателна алтернатива на ре-

акторите от непроменлив тип. VSR
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предлагат възможност за регулира-

не и могат да взаимодействат с

други регулиращи устройства като

статичните компенсатори на реак-

тивна мощност (Static Var Compen-

sators – SVC).

Управляемите шунтови реактори

VSR, базирани на трансформаторни

превключватели, имат скорост на

регулиране от порядъка на минути

между крайните позиции. Тъй като

вариациите в натоварването се

случват бавно, т.е. в рамките на

часове или по-дълго време, VSR от

този тип се оказват една много

ефективна и надеждна технология за

управляеми шунтови реактори.

Управляемите шунтови реактори

са приложими при мрежи с разпреде-

лено производство (напр. от слънче-

ва или вятърна енергия), тъй като

невинаги може да се осигури пълно

управление върху електрическите

мощности. Това може да създаде

проблеми с повишен поток на реак-

тивната мощност поради разлики-

те в реактивната мощност на про-

изводството и на потреблението.

При силно вариращи товари, пода-

вани чрез относително дълги въздуш-

ни линии или подземни кабели, прила-

гането на VSR компенсира реактив-

ната енергия и по този начин нама-

лява загубите по линията и подобря-

ва качеството на напрежението. При

промяна в мрежите поради инстали-

ране на допълнителна инфраструкту-

ра за пренос, използването на компен-

сиращи реактори подобрява цялост-

ната надеждност на системата.

За големите реактори с номинал-

на мощност от 300 MVAr вибрации-

те, произтичащи от електромаг-

нитните сили, ще генерират звук.

Силата на вибрациите зависи от

твърдостта на механичната струк-

тура, изложена на електромагнит-

ните сили. Гъвкавите структури се

приспособяват по-добре, отколкото

по-твърдите структури.

В трифазни реактори с триядрен

магнитопровод намотките също

трябва да бъдат правилно подравне-

ни. Прецизните операции по окомп-

лектоване изискват работа с висо-

ка точност и квалифицирани опера-

тори, за да се постигнат ниски нива

на вибрации и шум. Шунтовите ре-

актори за високо напрежение могат

да бъдат изградени като еднофазни

или трифазни блокове, като трифаз-

ният блок е по-икономичен. Освен по-

ниската първоначална инвестиция,

трифазната алтернатива генерира

по-малки загуби и заема по-малко

място в подстанцията. В области,

в които разходите за поддържане на

резервно оборудване са по-ниски от

разходите за трифазен блок, се пред-

почитат реактори с цел по-висока

надеждност. Шунтовите реактори

за или над 765 kV са предимно едно-

фазни, но могат да бъдат проекти-

рани и конструирани и трифазни

варианти.

При компенсатор със стандартен

триядрен магнитопровод, за силови

трансформатори НН например при

увеличение на индукцията ще се

намали интервалът на регулиране,

тъй като ще се понижи разликата на

напрегнатостта на магнитното

поле между точките, определящи

работната област на компенсато-

ра. Ще се промени и магнитната

проницаемост на материала, а от

там и индуктивността и токът в

мрежовата намотка. От друга стра-

на при по-висока индукция в устано-

вен режим ще има по-малък обем на

магнитопровода.

Броят на навивките на силовата

намотка се избира така, че да се

получи желаната индукция в режим

без управление. Сечението трябва да

бъде оразмерено за режим на макси-

мална мощност (при максимален

управляващ ток). Силовата намот-

ка се свързва към мрежата, тя е в

схема звезда, без изведена неутра-

ла. Броят на навивките на всяко ядро

е съобразен, така че да е възможно

управляващият ток да се регулира с

полупроводникови прибори за НН (ин-

дуцираното във всяка фазова намот-

ка напрежение да бъде в определени

граници). Броят на навивките в ком-

пенсационната намотка се избира

така, че амплитудата на индуцира-

ното в нея напрежение да е достатъ-

чна за осъществяване на управление.

Бързо променящи се товари, като

заваръчни машини, кранове, смесите-

ли и др., представляват потребление

на индуктивна енергия. Вследствие

на това възниква рязка промяна на

индуктивната реактивна мощност

и рязко влошаване на фактора на

мощността. Овладяването на този

динамичен процес е от 1 – 10 ms. За

решаване на проблема се използват

регулатори с тиристорни изходи и

тиристорни ключове.

Статичните компенсатори на

реактивна мощност са друг тип

регулиращи устройства, които мо-

гат бързо и надеждно да контроли-

рат напреженията в мрежата. Обик-

новено се използват за регулиране на

напрежението до необходимата за-

дадена точка при нормално статич-

но състояние и при непредвидени

условия, като по този начин осигу-

ряват динамичен и бърз контрол на

променящи се реактивни товари

вследствие на непредвидени ситуа-

ции в системата (напр. късо съеди-

нение). Те също така могат да уве-

личат капацитета за пренос, да

намалят загубите, да смекчат коле-

банията на активната мощност и да

предотвратят пренапрежения при

загуба на товар.

Статичното компенсиране на

реактивна мощност се персонализи-

ра по начин, по който да отговаря на

специфичните нужди на системата,

тъй като се състои от множество

фиксирани или превключващи разкло-

нения, от които поне едно включва

тиристори, а комбинацията от раз-

клонения може да варира много в

зависимост от изискванията. Ста-

тичните компенсатори на реактив-

на мощност обикновено включват

комбинация от поне два от следни-

те елементи – тиристорно контро-

лиран реактор (TCR); кондензатор с

тиристорно превключване (TSC);

хармоничен филтър (FC); конденза-

торна банка с механично превключ-

ване (MSC) или реакторна банка

(MSR). Възможни примерни комбина-

ции са TCR/FC или TCR/TSC/FC.
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     икой не желае да инвестира в

оборудване по-често, отколкото се

налага. Поради това ефективната

експлоатация на генераторите за

аварийно или постоянно захранване

е от изключително значение. Това

спомага за удължаване на сервизния

живот на оборудването и гаранти-

ра готовността му да заработи

всеки път, когато възникне потреб-

ност от включването му.

Неправилната експлоатация на

генератор не може да се сравни с

използването на автомобил, чието

масло трябва да бъде сменено. Дока-

то е възможно да се измине по-голя-

мо разстояние от препоръчаното,

преди маслото да се смени, използва-

нето на генератор, без да се изпълня-

ва регулярна поддръжка или при нис-

ко натоварване, неизбежно ще скъси

експлоатационния му живот.

Когато не са налице адекватна

поддръжка и натоварване, генерато-

рите могат да са причината за

възникването на непланиран пре-

стой, увеличаване на продължител-

ността на регулярната поддръжка и

Ефективност на
дизелови и газови
генератори

Ефективност на
дизелови и газови
генератори

Всички генератори, независимо дали става дума за дизелови или газови и без значение от
приложението, натоварването и експлоатацията, са проектирани да предоставят захран-
ване по възможно най-ефективния начин

Въпреки че експлоатацията на генераторите под оптималното ниво на съотношението
работно натоварване към консумация на гориво не се препоръчва, в действителност някои
приложения и аварийни ситуации понякога я налагат

Планираната и прогнозната поддръжка на генераторите са задължителни за потребители-
те, които искат да удължат живота на оборудването си

нарастване на оперативните разхо-

ди в резултат на повишена консума-

ция на гориво, преждевременно из-

носване и отделяне на по-големи

количества емисии.

Независимо от приложението

горивната ефективност трябва да

бъде едно от ключовите съображе-

ния при избора на генератор. От

спестяване на гориво до по-ниски

разходи за притежание, високоефек-

тивните генератори предоставят

редица ползи за крайния потребител.

Същност на
ефективността

Всички генератори, независимо

дали става дума за дизелови или

газови и без значение от приложени-

ето, натоварването и експлоатаци-

ята, са проектирани да предоставят

захранване по възможно най-ефек-

тивния начин. Следователно всеки

генератор има точка на оптимално

съотношение на натоварване и по-

требление на гориво. Тъй като раз-

личните двигатели консумират го-

риво с различна скорост и по-висо-

ките работни натоварвания почти

винаги водят до най-високи нива на

ефективност, оптималната стой-

ност на този показател за дизело-

вите генератори обикновено се до-

стига към края на проектния диапа-

зон на натоварване. 20-киловатов

индустриален генератор например

може да има по-ниска консумация на

енергия, ако работи на 15 kW, откол-

кото ако функционира при 8 kW.

Натоварване под
номиналното

Един от най-често срещаните

проблеми при дизеловите двигатели,

работещи под проектния капацитет

на натоварване за продължителни

интервали от време, е феноменът,

при който се изхвърля неизгоряло

гориво поради ниски работни темпе-

ратури. Когато от горивната каме-

ра се отделя неизгоряло гориво, то

започва да се натрупва в изпускател-

ната тръба на двигателя, което

води до замърсяване на инжектори-

те и образуване на въглеродни от-

лагания върху изпускателните клапа-

ни, нагнетателя и ауспуха. За да се

избегне този и други проблеми, е

важно генераторът да се използва

в рамките на оптималното натовар-

Н
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ване колкото е възможно по-често.

Дизеловите и газовите генерато-

ри за постоянно и аварийно захран-

ване обикновено са оптимизирани да

работят при 60 – 85% от общото

номинално натоварване. Използване-

то на генератора при ниско натовар-

ване за удължени периоди от време

се отразява на качеството на обо-

рудването. Вероятно е това да до-

веде до непланиран престой, по-ви-

соки разходи за поддръжка, намале-

на горивна ефективност и като цяло

съкратен експлоатационен живот на

генератора. Поддържането на нато-

варване в рамките на оптималните

препоръчителни граници е ключово за

ефективността на дизеловите гене-

ратори.

Въпреки че експлоатацията на

генераторите под оптималното

ниво на съотношението работно

натоварване към консумация на го-

риво не се препоръчва, в действи-

телност някои приложения и аварий-

ни ситуации понякога я налагат. Ако

случаят е такъв, регулярната и про-

гнозната поддръжка придобиват

още по-съществено значение за за-

пазване на доброто състояние на

захранващата система. Генерато-

рите, за които се очаква, че ще

работят при ниски натоварвания

по-често, трябва да се подложат на

по-редовни дейности по поддръжка,

за да се избегнат прекомерното

износване и образуването на отла-

гания.

Ако даден генератор трябва да

работи при ниско натоварване за

определен период от време, след

това той трябва да се експлоатира

при по-високо натоварване. Това ще

доведе до повишаване на темпера-

турата и налягането в цилиндрите

на генератора, което спомага за

отстраняването на отлаганията в

горивната камера.

Газовите генератори над

1000 kW обикновено се използват за

постоянно и неаварийно резервно

захранване, където профилът на на-

товарването е стабилен и при по-

високи нива. Оптималните работ-

ни условия за газовите генератори

могат да варират от 50 до 100% от

номиналния товар. Експертите оба-

че препоръчват да не се стига до

използване на генераторите на

природен газ при товар под 50% от

номиналния за какъвто и да е пери-

од от време, като идеалният диа-

пазон на експлоатация започва от

70% нагоре.

При газовите генератори не се на-

блюдава феноменът, при който се

отделя неизгоряло гориво, но експло-

атацията при ниски натоварвания

има други ефекти. При натоварване

под номиналното газовите генера-

тори нямат достатъчно налягане в

цилиндрите, за да се поддържа кон-

тролът на маслото. Това дава

възможност маслото да премине

покрай пръстените и да навлезе в

горивните камери, което води до

образуването на пепелни отлагания.

Тези отлагания променят коефици-

ента на компресия, което може да

стесни границите на детонация. Ако

се стигне до детонация, това може

да скъси експлоатационния живот на

двигателя, да увреди компонентите

и да доведе до непланирани престои

или откази.

Аналогично на дизеловите генера-

тори, продължителната експлоата-

ция на газовите генератори при

ниски натоварвания може да доведе

до натрупване на отлагания по кла-

паните, свещите и зад буталните

пръстени. При тежки случаи могат

да се образуват отлагания в цилин-

дъра.

В допълнение двигателите, рабо-

тещи на природен газ, функционират

при високо съотношение въздух –

гориво при ниски натоварвания, за да

се поддържа горенето. Това може да

доведе до отклонения по отношение

на очакваните емисионни нива и

потенциално несъответствие с ус-

тановените регулаторни норми.

Високото съотношение въздух – го-

риво също води до покачване на

температурите и ускорено износва-

не на компонентите.

Както при дизеловите генерато-

ри, всички тези условия могат да

причинят загуби на мощност, влоше-

ни експлоатационни параметри и по-

бързо износване на елементите.

Всичко това е свързано с повишава-

не на разходите за поддръжка и уве-

личаване на броя непланирани пре-

стои и откази.

Поддръжка
Планираната и прогнозната под-

дръжка на генераторите са задъл-

жителни за потребителите, които

искат да удължат живота на обо-

рудването си. За генератори, изпол-

звани в приложения с критично зна-

чение, например за аварийно захран-

ване в болници, центрове за данни

и лаборатории, плановете за под-

дръжка са абсолютна необходи-

мост.

Някои компоненти от планирана-

та поддръжка може да представля-

ват прости тестове дали генера-

торът работи. Те се провеждат на

определени интервали, за да се га-

рантира, че всичко функционира нор-

мално.

Тестването под натоварване е

друг съществен елемент от плана

за прогнозна поддръжка на генерато-

рите. При това изпитване натовар-

ването на генератора се повишава

изкуствено, обикновено до максимал-

ното ниво от изходния капацитет на

генератора. Това допринася за ели-

миниране на ефектите от отделяне-

то на неизгоряло гориво и други

наслагвания и за верификация, че

генераторът в действителност

може да работи при пиков режим на

натоварване. Като цяло се препоръ-

чва този вид тест да се провежда

поне веднъж годишно.

Условията на работната среда на

генератора също оказват влияние

върху честотата на поддръжка.

Прах, влага, соленост, надморска

височина и прекомерно високи или

ниски температури са сред факто-

рите, определящи на какви интерва-

ли трябва да се провеждат дейнос-

тите по поддръжка.

Като цяло регулярната планирана

поддръжка може да спести време и

разходи чрез предотвратяване на

престоите, осигуряване на възмож-

ност за справяне с по-незначителни-

те проблеми, преди те да са се

превърнали в по-сериозна неизправ-

ност, както и чрез удължаване на

сервизния живот на генератора.
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Тодор Спасов, продуктов мениджър
генератори в Елтрак България,

пред сп. Енерджи ревю

Кои са последните новости при газовите и дизе-

ловите генератори на Caterpillar?
Caterpillar е световен лидер в производството на дизелови и га-

зови генератори с най-широката гама мощности сред всички основни

играчи на пазара. Първият агрегат е проектиран и произведен от

компанията през далечната 1939 г. с изходна мощност 75 kW. Към

момента серийно се произвеждат модели с изходни мощности от

7,5 до 14 800 kW за дизеловите и от 64 до 10 000 kW за газовите

генератори.

Бих акцентирал върху новата серия генератори, насочена към кли-

енти, които досега не са имали възможността да закупят генера-

тор Caterpillar, най-вече поради бюджетни ограничения. Ценово оп-

тимизираните модели за аварийно захранване от серията GC са с

изходни мощности от 33 до 1500 kVA. В никакъв случай цената им

не означава спад в качеството. Те имат по-ограничен набор от оп-

ции, сравнително унифицирани контролни панели, шумозаглушаващи

корпуси, резервоари за гориво и различен набор от механични и ав-

томатични прекъсвачи. При избора си клиентите на Caterpillar вече

могат да се възползват и от онлайн платформата

www.easypower.cat.com, която е налична и с български интерфейс.

Какви са технологиите, интегрирани в генерато-

рите на Caterpillar, даващи възможност за пости-

гане на оптимална ефективност?

По-високата ефективност, съответно по-ниският разход на го-

риво, е цел, която изначално се преследва при разработката на все-

ки един генератор. Новите модели газови генератори от серия

G3500H са с електрически КПД до 45% и топлинен КПД 43%, което

дава обща ефективност от 87%. Подобни са и параметрите на ге-

нераторите от сериите CG132B, CG170B, CG260B. С цел намалява-

не на инсталационните разходи Caterpillar се старае да унифицира

системите за управление на различните модели. Тъй като машини-

те са предназначени за постоянна работа, се извършва и предвари-

телен разчет на възвръщаемостта на инвестицията.

CAT Digital Services разработват модули за следене на основните

технически параметри на машината и наличието на аларми или ко-

дове за грешки. Чрез GPS, сателит или Ethernet протокол се дава

директен достъп до информация за състоянието и пред нашите сер-

визни инженери, и пред инженерите в завода. Това подпомага пред-

варителната диагностика, съкращава времето за престой на ма-

шината и дава възможност на клиента да следи машините си он-

лайн.

Кои са най-търсените решения на пазара на газо-

ви и дизелови генератори понастоящем?

Пазарът на дизелови генератори се влияе основно от стабил-

ността на електрическата мрежа и профилактиката й, развитие-

то на строителството на специализирани сгради, както и от ре-

гулаторните изисквания по част пожаро- и електробезопасност. След

пълна либерализация на пазара за електроенергия ще е необходимо

по-добро планиране на потреблението и ще се появят клиенти, ко-

ито ще инвестират в машини за покриване на потреблението на

ток с пикови стойности.

Предвид предстоящото затваряне на въглищните централи за-

белязваме повишен интерес към газовите генератори като децен-

трализиран източник на електроенергия. Увеличените цени на то-

ка, мрежовите такси за пренос на НН и СрН и желанието на бизнеса

да потърси алтернативни решения за производство на електрое-

нергия поражда този интерес, тъй като себестойността на елек-

троенергията от тези машини в момента е доста атрактивна. Един-

ственият проблем са сравнително високата първоначална инвес-

тиция и по-високото ниво на инженеринг, необходимо за инсталаци-

ята на такива машини. Така или иначе съм оптимист, че това е доб-

ро решение като балансьор на по-големи инсталирани ВЕИ мощнос-

ти, които са зависими от климатичните условия.

В каква посока ще се развиват генераторите в

технологично отношение?

В краткосрочен план ще се набляга основно върху въпросите, свър-

зани с опазването на околната среда, тъй като изискванията за по-

нижаване на емисиите стават все по-строги. Това ще доведе до

модернизация на горивните системи за по-равномерно изгаряне на

горивото в двигателите с вътрешно горене, което всъщност се

случва и в момента. Работи се усилено и по модернизацията на сис-

темите за третиране на изгорелите газове, като целта е да се

намали ценовият натиск върху крайния продукт, тъй като филтри-

те за твърди частици, катализаторите за намаляване на СО и сис-

темите за намаляване на NOx все още са на твърде висока цена.

В дългосрочен план очаквам да се развиват хибридните техно-

логии, т.е. производството на електроенергия от няколко вида ВЕИ,

и по-големи инвестиции в разработката на технологии за изгаряне

на алтернативни горива като водород например.

www.eltrakbulgaria.com

Високата ефективност е
основна цел при разработката
на всеки един генератор

Високата ефективност е
основна цел при разработката
на всеки един генератор
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 олемите горивни инсталации

държат около 40% от капацитета за

производство на електроенергия на

Европейския съюз (ЕС). Те до голяма

степен работят на изкопаеми гори-

ва, което води до отделянето на

замърсители в атмосферния въздух,

водата и почвата, които оказват

вредно въздействие върху екосисте-

мите. За да се ограничи въздействи-

ето върху околната среда, полити-

ката на ЕС цели редуциране на еми-

сиите от тези съоръжения.

През периода 2004 – 2019 г. еми-

сиите от големи горивни инстала-

ции са намалели значително – еми-

сиите на серен диоксид с 89%, на

азотни оксиди – с 60%, и на прахови

частици – с 88%. Важно е да се

отбележат два ключови момента в

този период. Първата повратна

точка е периодът от 2007 до 2009

г., когато емисиите намаляват по-

ради новите емисионни ограничения,

зададени в Директивата за големи

горивни инсталации, и финансовата

криза, започнала в края на 2008 г.

Втората важна точка във времето,

Системи
за прахоулавяне
в енергетиката

Системи
за прахоулавяне
в енергетиката

За контрол на емисиите на прахови частици от енергийния сектор се използват предимно
електрофилтри, ръкавни филтри, циклони и мокри скрубери

Наличието на система за селективна каталитична редукция преди електрофилтъра може
да измени характеристиките на димните газове чрез окисляване на част от серния диоксид
до серен триоксид

Използването на ръкавен филтър изисква селекция на текстилен материал, подходящ за
характеристиките на димните газове и максималната работна температура

около 2015 – 2016 г., съвпада с момен-

та, в който операторите трябва да

постигнат съответствие с по-

стриктните норми, въведени с Ди-

рективата за емисиите от промиш-

леността, която влиза напълно в

сила в този период.

Капацитетът на големите горив-

ни инсталации варира съществено –

от 50 MWt до над 2000 MWt. Спадо-

вете в емисиите се дължат на зна-

чителни подобрения в екологичните

параметри на инсталациите от

всякакъв мащаб, най-вече при много

големите съоръжения, които макар

да съставляват само 21% от голе-

мите горивни инсталации, държат

70% от инсталирания капацитет.

Тези спадове демонстрират зна-

чимостта на европейската полити-

ка по отношение на подобренията

на екологичните показатели на го-

лемите горивни инсталации. За да

постигнат съответствие със зако-

нодателството, операторите им

внедряват мерки за редуциране на

замърсяването, по-ефективни ра-

ботни процеси и техники за ограни-

чаване на емисиите тип „в края на

тръбата“.

За контрол на емисиите на пра-

хови частици от енергийния сектор

се използват предимно електрофил-

три, ръкавни филтри, циклони и мок-

ри скрубери.

Електрофилтри
При електрофилтрите праховите

частици получават заряд и се отде-

лят под въздействието на електри-

ческо поле. Електрофилтрите могат

да функционират в широк диапазон

от работни условия. Ефективност-

та им може да зависи от броя поле-

та, времето на задържане (размера)

и предхождащите ги по веригата

съоръжения за прахоулавяне. Обикно-

вено броят на полетата е между 2

и 5, но най-съвременните електро-

филтри от висок клас имат до 7

полета.

Съществуват както мокри, така

и сухи видове електрофилтри, като

двата типа се характеризират с

устойчивост на корозия и абразия.

Електрофилтирте се състоят от

бункери, включващи редове от пло-

чи, образуващи коридори, през които

преминават димните газове. Цент-

рално разположени във всеки коридор

Г
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са излъчващи електроди, през които

преминава високонапреженов посто-

янен ток, подаван от система от

трансформатор и токоизправител.

Електрическото поле се прилага към

електродите от малък по величина

ток при високо напрежение (60 –

120 kV). Приложеното напрежение е

достатъчно високо, за да йонизира

газовите молекули в близост до елек-

тродите, което води до видим коро-

нен разряд.

При преминаване през димните

газове заредените йони се

сблъскват с и прилепват към части-

ците пепел в потока. Под действи-

ето на електрическото поле зареде-

ните частици от газа се насочват

към заземените плочи, където се

натрупват в слой. Плочите се почи-

стват периодично, като слоят на-

трупани частици се отделя в бунке-

рите за пепел като агломерирана

маса. На практика електрофилтри-

те са разделени на няколко дискрет-

ни зони (обикновено до 6). В повече-

то случаи електрофилтрите са раз-

положени след въздушен подгревател

или икономайзер. При специални слу-

чай тези съоръжения се разполагат

преди въздушния подгревател, за да

се оползотвори по-високата темпе-

ратура.

Частиците се отстраняват от

газовия поток в четири етапа: чрез

прилагане на електрически заряд към

праха; чрез поставяне на заредения

прах в електрическо поле; чрез ула-

вяне (агломериране) на праха върху

събирателния електрод; чрез от-

страняване на праха от повърхнос-

тта на електрода.

За всяко поле или част от поле на

електрофилтъра се използва отдел-

на токоизправителна секция. Това

дава възможност за вариране на

напрежението във входната и изход-

ната зона, за да се отчете по-нис-

кото съдържание на прах на изход, и

опериране с полетата при прогре-

сивно нарастващо напрежение, без

да се стига до искрене. Добрият

дизайн включва и използването на

автоматични системи за управле-

ние. Те поддържат оптималното

високо напрежение, прилагано към

електродите в определена зона,

предотвратявайки искрене. Автома-

тично следящо устройство се изпол-

зва за прилагане на максималното

напрежение без искрене и за посто-

янно вариране на високото напреже-

ние. Захранванията с фиксирано ви-

соко напрежение обикновено не пре-

доставят добра ефективност на

улавяне на частиците.

Специфичното съпротивление на

праха е от особено значение. Ако то

е прекалено ниско, частиците, дос-

тигащи събирателния електрод,

губят лесно своя заряд и могат

отново да бъдат отнесени от газо-

вия поток. Когато специфичното

съпротивление на праха е прекалено

високо, върху електрода се формира

изолиращ слой, който възпрепят-

ства нормалния коронен разряд, во-

дейки до понижаване на ефективно-

стта. Широко разпространена прак-

тика при наличие на прах с високо

специфично съпротивление е газът

да се кондиционира предварително

чрез впръскване на серен триоксид

например, което води до образуване-

то на сярна киселина. Тя ефективно

се поглъща от частиците, което на-

малява специфичното повърхностно

съпротивление на пепелта. Наличи-

ето на система за селективна ката-

литична редукция преди електрофил-

търа може да измени характеристи-

ките на димните газове чрез окис-

ляване на част от серния диоксид до

серен триоксид, което на практика

води до същия ефект на кондициони-

ране.

Ръкавни филтри
Ръкавните филтри са конструира-

ни от порьозен тъкан или сплъстен

текстил, през който газовете пре-

минават с цел отстраняване на

праховите частици. Използването

на ръкавен филтър изисква селекция

на текстилен материал, подходящ за

характеристиките на димните газо-

ве и максималната работна темпе-

ратура.

Този тип филтри се използват за

отстраняване на частици (особено

летяща пепел) от димните газове,

отделящи се от индустриални горив-

ни инсталации. В допълнение ръкав-

ните филтри често се използват

съвместно със системи за впръсква-

не или добавяне на прахообразен

абсорбент (варно мляко или натри-
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ев бикарбонат) с цел едновременен

контрол на емисиите серен диоксид

и летяща пепел.

Ръкавните филтри се състоят от

едно или повече изолирани отделе-

ния, включващи редове от ръкави или

тръби. Съдържащият прах газ пре-

минава по повърхността на ръкави-

те и радиално през текстила. Час-

тиците се задържат в ръкавите, а

пречистеният газов поток се изпус-

ка в атмосферата. Съоръжението

работи на цикли от сравнително

продължителни периоди на филтри-

ране и кратки периоди на почиства-

не. При почистване събралият се по

ръкавите прах се отстранява от

текстила и се подава към бункер за

последващо обезвреждане. Основна-

та оперативна характеристика на

ръкавните филтри, която ги отлича-

ва от други видове филтри, е възмож-

ността за периодично проверяване

на филтриращата повърхност при

почистване.

Регулярното отстраняване на

праха от текстила е важно с оглед

поддържането на ефективно отде-

ляне, но е определящ фактор и за

експлоатационния живот на тексти-

ла. Ръкавните филтри обикновено се

класифицират спрямо метода на

почистване на филтриращата сре-

да. Най-разпространената техноло-

гия на почистване се състои в пул-

сации със сгъстен въздух. Сред дру-

гите методи са използването на

обратен въздушен поток, механично

стръскване и вибрации. Механизми-

те на почистване не връщат тек-

стила в първоначалното му състоя-

ние, но частиците, попаднали в

дълбочина, допринасят за редуцира-

не на диаметъра на порите между

нишките, което води до високи нива

на ефективност при филтриране на

субмикронни частици.

Циклони
Циклоните са прахоулавящи сис-

теми, работещи на база центробеж-

ни сили, които са подходящи за вся-

какви видове отпадъчни газове при

сухи условия. Механичните сепарато-

ри представляват комплект от цик-

лони (например масив от 31 х 24

циклона, всеки с диаметър от около

240 mm, за третиране на

700 000 m3/h димни газове при

130°C), асемблирани в един или някол-

ко корпуса. Предвидените за пречи-

стване газове се разпределят меж-

ду циклоните посредством подходя-

що проектирана камера. Центрофу-

гираният прах се събира в перифери-

ята на циклоните и се извежда през

дъното им, откъдето преминава в

бункер. При всеки циклон пречисте-

ният газ напуска във възходяща по-

сока през централно разположена

тръба и се събира в изходна камера,

откъдето се изпуска по транспорт-

ни въздуховоди.

Механичните сепаратори не ула-

вят финия прах. Поради това ефек-

тивността им обикновено е ограни-

чена между 30 и 90%. Ефективност-

та се понижава с повишаване на

вискозитета и плътността на газа,

увеличаване на площта на входния

въздуховод и изтичане на въздух през

отвора за прах.

Мокри скрубери
Мокрите скрубери са група от

прахоулавящи устройства, използва-

щи течност за улавяне на прахови-

те частици от димните газове. Най-

разпространени са скруберите тип

вентури и тези с подвижен слой.

Вентури скруберите са вероятно

най-простият вид мокър скрубер. При

тях течността се подава равномер-

но от горния стесняващ се край на

вентури тръбата. Съдържащият прах

димен газ и скруберната течност

навлизат в гърлото на тръбата, къде-

то течността се пулверизира пора-

ди скоростта на димния газ.

Омокрянето на газа по този начин

води до събирането на малки части-

ци в по-големи и по-тежки капки,

които се улавят лесно в сепарато-

ра. Така се преодоляват трудности-

те при отстраняването на фини

частици чрез инерционни методи. За

да се гарантира задържането на

праховите частици в капките, е

необходима висока първоначална

относителна скорост. Пречистени-

ят газ и капките с уловени в тях

частици излизат през долния разши-

ряващ се участък на тръбата.

Скруберите с подвижен слой са

запълнени с пластмасови сфери с

ниска плътност, които могат сво-

бодно да се движат в корпуса на

съоръженията. Улавянето на прахо-

ви частици може да се оптимизира

чрез прилагането на няколко етапа

на пречистване в серия. Скруберите

с подвижен слой обикновено работят

в противотоков режим. Пълнежът се

поддържа в непрекъснато движение

благодарение на преминаващите

през него газове и скруберна теч-

ност. Непрекъснатото движение на

пълнежа значително намалява риска

от запушвания.
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         онтажните системи са от

ключово значение за правилното про-

ектиране и нормалното функциони-

ране на фотоволтаичните системи.

Те осигуряват необходимата струк-

турна опора за поддържане на солар-

ните панели под оптимален ъгъл, но

могат да окажат въздействие и

върху общата температура на сис-

темата.

Механизмът на охлаждане ще е

различен в зависимост от избора на

конструкция. Монтираните на зем-

ната повърхност соларни панели

например се охлаждат по-лесно от

покривните инсталации, тъй като

при тях е налице по-добър въздушен

поток двустранно, което влияе на

температурния контрол на соларни-

те панели и тяхната ефективност.

Конструкциите могат да бъдат

предназначени за монтаж на покри-

ви, наземен монтаж, монтаж на пар-

кинги и за инсталации, следящи дви-

жението на слънцето. През после-

дните няколко години се наблюдава

съществено развитие при монтаж-

Mонтажни
системи
за фотоволтаични
инсталации

ните системи за фотоволтаични

инсталации по отношение на тегло,

материали, адаптируемост и леко-

та на монтаж. Многобройните тех-

нологични иновации в областта

доведоха и до намалени разходи, по-

бърза и лесна инсталация и по-висо-

ка издръжливост на конструкциите.

Избор
Всяка фотоволтаична инсталация

е с проектен експлоатационен срок

между 20 и 25 години, поради което

използваните за изграждането й

материали имат огромно значение.

Необходимата якост на конструкци-

онните материали се определя в за-

висимост предимно от географско-

то местоположение и условията на

околната среда. Затова в индустри-

ята се наблюдава ръст на потреб-

ностите от силно издръжливи, ус-

тойчиви на корозия материали. Това,

от своя страна, води до появата на

нови разновидности стомана, които

стават все по-популярни с конкурен-

тните си цени и по-високата си

якост. При избора на материал след-

ва да се отчете гаранцията, предо-

ставяна от производителя, за пости-

гане на максимална възвръщаемост

на инвестицията.

Както беше споменато, правилни-

ят избор на конструкция за дадена

фотоволтаична инсталация е опреде-

лящ за общата й производителност,

ефективност и експлоатационен

живот. Тъй като инвестицията не е

малка, изборът на монтажна систе-

ма не бива да се омаловажава. Солар-

ните модули трябва да бъдат подси-

гурени от стабилна и издръжлива

структура, предпазваща масива от

влиянието на вятър, градушки, сняг и

дори земетресения. Фотоволтаични-

те модули се монтират или директ-

но на земната повърхност, или върху

покриви, или върху стълбове. Най-

общо монтажните системи могат да

се класифицират в четири основни

групи, като 4 от тях са предназначе-

ни за фиксиран ъгъл на наклон на па-

нелите, а един – за променлив.

Конструкции за покриви
Когато става дума за инсталации

за жилищни сгради, соларните пане-

ли често се монтират на наклонени

Соларните модули трябва да бъдат подсигурени от стабилна и издръжлива структура,
предпазваща масива от влиянието на вятър, градушки, сняг и дори земетресения

Съществуват редица варианти на конструкции за наклонени покриви, но най-разпростране-
ни са релсовите, безрелсовите и тези със споделена релса

Предизвикателството при системите за наземен монтаж е закрепянето към земната
повърхност поради наличието на огромно разнообразие от фундаменти

Mонтажни
системи
за фотоволтаични
инсталации

М
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покриви. Съществуват редица вари-

анти на конструкции за този вид

покриви, но най-разпространени са

релсовите, безрелсовите и тези със

споделена релса. За реализирането

на всеки от тези видове монтаж е

необходимо пробиване на покрива или

поставяне на анкери, които могат да

са прикрепени към покривните гре-

ди или директно към облицовката.

Стандартната монтажна систе-

ма за жилищни сгради с наклонен

покрив включва релси, прикрепени

към покрива, които осигуряват опо-

ра за редовете от соларни панели.

Всеки панел, обикновено позициони-

ран вертикално (в портретна ориен-

тация) се прикрепя към две релси

чрез скоби. Релсите се подсигуряват

към покрива посредством болтове

или винтове, които се уплътняват

добре, за да се предотвратят течо-

ве.

При безрелсовите системи солар-

ните панели се прикрепят директно

към покрива чрез болтове или винто-

ве, тоест рамката на модулите

може да се счита за релса. За този

тип конструкция е необходимо про-

биването на същия брой отвори като

при релсовите монтажни системи,

но липсата на релси редуцира разхо-

дите за производство и доставка, а

по-малкият брой компоненти ускоря-

ва инсталацията. Допълнително

предимство е, че монтажът на па-

нелите не е ограничен от неподвиж-

ни релси и те могат да бъдат пози-

ционирани във всякаква ориентация.

При системите със споделена

релса два реда панели са прикрепе-

ни към междинна релса. Тук броят на

пробитите в покрива отвори е по-

малък, тъй като фактически се ели-

минира цялата дължина на една рел-

са. Панелите могат да бъдат поста-

вени с всякаква ориентация, а инста-

лацията е бърза.

Вече се предлагат и системи,

които се спускат от върха на покри-

ва по наклона му, като теглото на

инсталацията е разпределено равно-

мерно от двете му страни. При този

вид конструкция инсталацията е

почти плътно прилепнала към покри-

ва. В повечето случаи се налага и

използването на баласт, като тези

допълнителни тежести обикновено

се поставят над носещи стени. Тъй

като за монтажа не се изисква про-

биване на отвори, инсталацията

може да се реализира невероятно

бързо.

Инсталациите за търговски и

индустриални сгради най-често се

изграждат върху плоски покриви.

Тези покриви може също да имат лек

наклон, но далеч от наклона на покри-

вите на жилищните сгради. Монтаж-

ните системи за плоски покриви

обикновено са от баластен тип, с

малко пробивания.

Тъй като се поставят върху об-

ширна, равна повърхност, монтажни-

те системи за плоски покриви се

инсталират бързо, като често се

доставят и предварително сглобе-

ни. Панелите се накланят под най-

добрия ъгъл, позволяващ максимално

улавяне на слънчевата светлина,

обикновено между 5 и 15°. Необходи-

мото количество баласт зависи от

товароносимостта на покрива. При

липса на възможност за поемане на

високо допълнително тегло може да

се наложи пробиването на няколко

отвора. Панелите се прикрепят към

монтажните системи чрез скоби или

друг вид фиксатори.

Върху големи плоски покриви пане-

лите се позиционират най-добре с

ориентация на юг, но, ако това не е

възможно, инсталацията може да е

ефективна и при изложение изток –

запад. Много от производителите на

покривни конструкции предлагат

системи за ориентация изток – за-

пад, тоест с двоен наклон. Систе-

мите изток – запад се монтират по

същия начин като тези за южно из-

ложение с разликата, че са завъртя-

ни на 90° и горните краища на пане-

лите се допират, придавайки на ин-

сталацията двоен наклон. Тъй като

разстоянието между редовете е по-

малко, на покрива могат да се побе-

рат повече модули.

Конструкциите за покривни фото-

волтаични инсталации се изпълня-

ват от разнообразни материали.

Въпреки че алуминият и неръждаема-

та стомана все още са най-разпро-

странени, все по-популярни на паза-

ра стават пластмасовите и базира-

ните на полимери системи, чието

ниско тегло и лесно формоване ус-

коряват и опростяват процеса на

инсталация.

Системи за наземен
монтаж

Системите за наземен монтаж

функционират на базата на един и

същ принцип – конструкциите се

закрепят към земната повърхност,

а върху тях се монтира голям брой

панели. Обикновено всеки един панел

се придържа от две релси, независи-

мо дали ориентацията му е портрет-

на или пейзажна. Предизвикател-

ството при тези системи е закре-

пянето към земната повърхност

поради наличието на огромно разно-

образие от фундаменти.

В чисти почви без скали в земята

се забиват стоманени греди, на ко-

ито се закрепва монтажната систе-

ма. Ако условията не позволяват

безпроблемното набиване на греди,

може да се използват анкерни сис-

теми – пилоти, винтове. Поставяне-

то им може да отнеме повече вре-

ме, тъй като те трябва да пробият

скали и други едрогабаритни отлом-

ки.

Наземните монтажни системи

невинаги трябва да проникват в

земната повърхност. Запечатаните

депа за отпадъци и други изоставе-

ни промишлени терени са идеални за

монтиране на соларни масиви, тъй

като са неизползваеми площи, но

специфичните им условия не бива да

бъдат нарушавани. Соларните моду-

ли могат да бъдат монтирани бала-

стно, точно както на плоските по-

криви. Бетонни блокове фиксират

системата, а ако условията позво-

ляват навлизането на бетоновоз в

терена, блоковете могат да бъдат

изляти и на място, което за някои

инсталатори е по-лесният и евтин

вариант.
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Соларните навеси за паркинги

могат да се разглеждат като много

високи системи за наземен монтаж.

В световен мащаб те са много по-

пулярно решение за търговски сгра-

ди, бизнес паркове, училища и др. При

тях фундамент от подсилен бетон

поддържа големи стоманени греди,

които служат за опора на монтира-

ните отгоре панели. Навесите мо-

гат да бъдат проектирани така, че

да покриват един или повече реда от

паркоместа. Много от тези съоръ-

жения са оборудвани със зарядни

станции за автомобили, които са

допълнителна полза за паркираните

отдолу превозни средства.

Стълбовите конструкции са два

вида – при първия соларният панел

се монтира отгоре на стълба, а при

втория – отстрани. Предимството

на първия вид е, че рискът от ван-

дализъм както и експозицията на

прах, листа и сняг са по-ниски.

Стълбовете със страничен монтаж

обикновено се използват за няколко

модула. Те са особено популярни за

осветителни системи в отдалече-

ни райони.

Следящи системи
Следящите слънцето соларни

системи са предпочитани, когато

се търси по-висок енергиен добив.

Моторизираните монтажни кон-

струкции следят движението на

слънцето през деня, гарантирай-

ки, че панелите са ориентирани

към него във всеки един момент.

Панелите са прикрепени към по-

добни на традиционните рамки, но

има различни видове следящи сис-

теми.

Двете основни разновидности на

следящите системи са едноосни и

двуосни. При едноосните системи

панелите се монтират в дълги ре-

дици, следящи слънцето от изток на

запад. При двуосните системи па-

нелите са разделени на групи и сле-

дят слънцето по кръгова траекто-

рия за постигане на оптимален

добив на енергия.

В зависимост от двигателя сле-

дящите системи са два вида. Цент-

рализираните следящи системи зад-

вижват множество редици от пане-

ли с един-единствен мотор. При раз-

пределените системи се използва

един двигател на ред или на група

панели.

Плаващи системи
Броят на плаващите фотоволта-

ични инсталации се увеличава посто-

янно, особено на територията на

Азия и някои региони на Европа. Мно-

го язовири и пречиствателни съоръ-

жения са подходящи за монтаж на

соларни системи на водната

повърхност. Въпреки че не са закре-

пени към земята, плаващите конст-

рукции доста наподобяват тези за

наземен монтаж.

Плаващите монтажни системи са

изработени от пластмасови компо-

ненти, които се съединяват като

подложка. Всеки плаващ елемент е с

наклон, така че панелите да се пози-

ционират под ъгъл, аналогичен на

този, характерен за инсталациите на

плоски покриви. Плаващите монтаж-

ни системи често могат да бъдат

асемблирани на сушата, след което

да бъдат избутани във водата с до-

бавянето на още панели. Системата

се подсигурява или към крайбрежни

структури, или се закотвя.
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Швейцарската компания Insolight и партньорите й

Romande Energie и Agroscope изграждат високоиноватив-

на соларна инсталация с цел тестване на ново агривол-

таично решение. Пилотният проект е подкрепен от

Швейцарската федерална служба по енергетика. Реше-

нието, наречено insolagrin, предполага замяната на защит-

ните тунели, използвани във фермите, и комбинира земе-

делието с производството на възобновяема енергия.

Същевременно пилотният проект цели да се определи

потенциално положителният ефект на инсталацията

върху земеделския добив при гарантиране на задоволител-

но енергопроизводство. Според Insolight получаването на

значими резултати може да отвори вратата към безпре-

цедентно мащабно внедряване на технологията, без да

се оказва допълнително въздействие върху земята.

Агриволтаичната система insolagrin включва солар-

ни модули, предлагащи революционна комбинация от

прозрачност и висока електрическа ефективност. Съче-

тавайки два работни режима, основаващи се на техно-

логията на Insolight за оптично проследяване, модулите

фокусират светлината върху високоефективни соларни

клетки. Когато е подравнена, оптичната система може

да генерира енергия, но е възможно тя да бъде размес-

тена, за да пропусне светлина. Следователно соларни-

те модули функционират като интелигентен параван,

регулиращ количеството пропускана светлина. Това дава

възможност за оптимизация на фотосинтезата през

различните сезони и допринася за намаляване на отри-

цателното въздействие върху реколтата и качество-

то на продукцията в резултат на високите летни тем-

ператури, използвайки остатъчното количество свет-

лина за генерирането на електроенергия.

От юли 2021 г. соларните модули са инсталирани над

ягодови и малинови засаждения в изследователския

Тестват прозрачни
соларни панели за
агриволтаични приложения

център на Agroscope, заменяйки защитните найлонови

тунели. Получените резултати ще подпомогнат и оцен-

ката на разходната ефективност на този тип инста-

лация, както и изясняването на финансовите перспек-

тиви. Решението ще бъде тествано в продължение на

4 години на площ от 165 m2.

Фотоволтаичната технология от ново поколение на

Insolight се различава от конвенционалните прозрачни

соларни панели за покривни приложения. Решението се

превръща в земеделски инструмент, действащ в полза

на растенията. „Динамичното регулиране на пропусканата

към растенията светлина е път към повишена защита

от вариациите в климатичните условия и възможност за

повишаване на добива благодарение на прецизното задо-

воляване на потребностите от светлина и понижаване

на температурата при горещи вълни посредством засен-

чващия ефект“, обясняват от Insolight. Заменяйки найло-

новите тунели и парниците, соларната инсталация

insolagrin позволява и избягване на употребата на пласт-

маса и оптимизиране на земеползването.

Тестват прозрачни
соларни панели за
агриволтаични приложения






