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Уважаеми читатели,

Пилотният брой на списание Енерджи ревю вече е факт
Най-новото издание на ТИ ЕЛ ЕЛ МЕДИА – водещото у нас издателство за

специализирана техническа периодика, бе създадено с толкова енергия, колко-

то и енергетика е забъркана в него... Работата по събирането и списването

му бе достатъчно интересна и завладяваща, за да ни ентусиазира силно за

бъдещото му развитие.

Енерджи ревю – списание със съдържание
Енерджи ревю стартира като професионално списание за техника и техноло-

гии за енергетиката. Това е съвсем естествено, предвид предисторията му

– от 13 години екипът на издателството работи в областта на специализи-

раната техническа периодика в сферата на индустриалната техника и сград-

ните инсталации. Затова списание

Енерджи ревю се списва като силно,

качествено и полезно професионално

четиво, а не просто издание, в което

се поместват случайно намерени тек-

стове, уплътняващи пространството

между рекламите.

Както и останалите ни издания, Енер-

джи ревю е списание със съдържание,

създадено да бъде полезно и да служи

на специалистите. Темите, които раз-

работваме и ще продължаваме да раз-

работваме в него, касаят технологич-

ни новости и тенденции във всички

сфери на съвременната, модерна енер-

гетика; браншова информация и фирме-

ни новости; срещи със специалисти –

доставчици и потребители на продук-

ти и технологии.

Инженеринг ревю на енергетиката?
Повече от естествено е Енерджи ревю да е генерично свързано с Инженеринг

ревю – списанието на българската индустрия. Затова не се изненадахме, че

почти всички непознати нам фирми, с които се свързахме, за да им представим

новото списание Енерджи ревю, бяха чували, познаваха или бяха неприкрити

фенове на Инженеринг ревю – факт, обясним с това, че специалистите в енер-

гетиката са част от целокупната инженерна общност на България. Както и

че получихме стотици заявки за абонамент за Енерджи ревю от дългогодишни

абонати на Инженеринг ревю още в деня на мейлинга, с който ги информирахме,

че стартираме ново списание. Но, въпреки роднинството си с Инженеринг ревю,

Енерджи ревю е списание със собствен облик, собствен стил и собствени

читатели.

Реклами и разпространение
Наред с голямата си задача – да публикува интересни, ценни и полезни статии

и материали, списание Енерджи ревю предлага и ефективна медия за пренасяне

на реклама. Това се видя още преди списанието да излезе от печат – в пилотния

му брой публикуваха рекламите си някои от най-големите имена в бранша, както

и малки и големи дългогодишни партньори на издателството. Оказа се, че дори

във вихъра на кризата, която повлия на не един рекламен бюджет, списанието

е повече от добре прието като място за реклама.

Като всяко специализирано професионално издание, списание Енерджи ревю ще

се разпространява безплатно с регистриран абонамент. Специалистите, ко-

ито се абонират за него, могат да го ползват в двете му форми – печатна и

електронна (на www.energy-review.bg).

Приятно четене!

От издателите
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накратко

Промяна в Управителния съвет на Българската асоциация
природен газ Двама нови членове на Управителния съвет на Българската асоциация

природен газ (БАПГ) бяха избрани на общото събрание на организацията в

средата март т.г. Това са изпълнителните директори на Булгартрансгаз,

г-н Иван Дреновички и на Рила газ, г-н Серджо Пантано. Те заемат места-

та на г-н Ангел Семерджиев и г-жа Галя Новакова.

В ръководния орган влизат още 9 представители на компании, заети в

газовия бранш в страната. Председател на БАПГ продължава да е г-н Сашо

Дончев, изпълнителен директор на Овергаз Инк, а заместник председател

– г-н Димитър Гогов, изпълнителен директор на Булгаргаз.

Други акценти на заседанието бяха работата на новооткрития през

2009 година Български газов център, в който се обучават, квалифицират

и сертифицират специалистите в областта, както и Етичният кодекс и

маркетинговата стратегия на Асоциацията. Беше учреден и Комитет за

устойчиво развитие, който ще популяризира и защитава добрите практи-

ки в областта на екологията и опазването на околната среда.

От 16 години БАПГ обединява всички юридически и физически лица, ко-

ито развиват газовата индустрия в България. Членовете й са автори на

множество предложения, между които и Концепцията за ускорена газифи-

кация на страната, която е част от Концепцията за енергийна стратегия

на България до 2020 година на Министерството на икономиката, енерге-

тиката и туризма.

Дейвид Суит ще ръководи панел за когенерация на
екологичния форум Първи международен форум „Save Energy, Save Water, Save the Planet“

(Разумно използване на енергията и водата за опазване на планетата)

организира Виа Експо в периода 3-5 юни в НДК, София. Събитието обеди-

нява в своя формат конференция и изложба.

Според организаторите, когато лозунгът на ЕС е 20% от производство-

то на енергия да е от ВЕИ, е време да се помисли как да бъдат намалени

вредните емисии на останалите 80%, базирани на изкопаемите горива.

Съществуващите децентрализирани енергийни технологии могат да пони-

жат разходите за доставка на енергията, както и да намалят въглерод-

ните емисии и други вредни замърсители. Такава задача именно си е по-

ставила Световната асоциация за децентрализирано производство на

енергия (WADE). Нейният изпълнителен директор Дейвид Суит ще ръково-

ди панела за децентрализирана енергия/когенерация по време на екологич-

ния форум.

Първото по рода си мероприятие ще бъде място за обмен на идеи и

иновативни практики в областта на: енергийната ефективност, управле-

нието на водните ресурси и третиране на води, мениджмънт на отпадъци

и рециклиране.

Холандия като световен лидер в развитието и прилагането на екологич-

ни практики и ноу-хау е фокус–страна. В рамките на изложбата ще има

колективно участие на холандски фирми, реализирано със съдействието на

Икономическия отдел към Посолство на Кралство Нидерландия в България,

Нидерландското партньорство в управлението на отпадъците и Нидерлан-

дското партньорство в управлението на водите. Изложителите ще имат

възможност за създаване на директни бизнес контакти с мениджъри, ин-

веститори, представители от общините, финансови институции, архи-

текти, строителни предприемачи и специалисти от всички браншове на

икономиката.

Основна цел на форума е да съдейства за внедряване на иновативни

екологични практики и технологии, които ще окажат положителен ефект

върху устойчивото развитие на целия регион.
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Мълниезащити за оборудване на PV системи представи
DEHN+SOEHNE Петдневен семинар, посветен на продукти в областта на външната и

вътрешната мълниезащита, организира в началото на февруари т.г.

DEHN+SOEHNE. Основен акцент във форума беше представянето на спе-

циално създадените модулни арестери за защита на оборудването на PV

системи от пренапрежение тип DEHNguard M YPV SCI... (FM). „Разработ-

ването им е резултат от задълбочени дългогодишни изследвания. Инова-

тивното тристъпално D.C. превключващо устройство превръща аресте-

рите в особено надеждно средство, отговарящо на изискванията на съвре-

менните фотоволтаични системи“, коментират представители на Сти-

мар, участвали в събитието.

В рамките на семинара присъстващите се запознаха и с модулните

арестери Red/Line. Те са с вградена Y-връзка, за да отговарят на специ-

фичните изисквания на фотоволтаичните системи. Продуктовата гама се

състои от три варисторни защитни вериги и комбинирано разединяващо

и късосъединяващо устройство. „Характеристиките на модулния арестер

от Red/Line са също толкова уникални, колкото и на тристъпалното D.C.

превключващо устройство. Заключващата система здраво закрепва моду-

лите в основата на арестера. Освен това, защитните модули могат лесно

да бъдат заменени без инструменти, като за целта са снабдени с бутон

за освобождаване на модула“, заявяват от компанията.

Придобиването на Areva T&D от Schneider Electric и Alstom
пред финализиране Европейската комисия е дала одобрението си на предложението за при-

добиване на Areva Transmission and Distribution (T&D) от страна на Schneider

Electric и Alstom. Окончателното финализиране на сделката зависи от одоб-

рението на оторизираните органи в някои страни, както и на French

Commission des Participations et des Transferts (CPT).

През юли 2009 година, Schneider Electric и Alstom обявиха намерението си

за съвместно придобиване на обявената за продажба Areva (T&D). За да

постигнат това, двете компании създадоха обща структура с намерени-

ето, ако предложението бъде прието, да прехвърлят дейностите по пре-

нос на Areva T&D към Alstom, а тези по електроразпределение – към Schneider

Electric. Според представители на купувачите, успешната сделка би опти-

мизирала стратегическата, индустриалната и търговската ефективност,

които Alstom и Schneider Electric могат да придадат на двете области и би

увеличила тяхната стойност.

Фирма Електроенергопроект с нов офис
Наскоро отвори врати новият офис на фирма Електроенергопроект на

ул. Марко Балабанов в София. „Компанията Електроенергопроект е една от

водещите български фирми в областта на електроенергетиката. Специ-

ализирана е в планирането на енергийни системи, изследвания и проучва-

ния, предвиждания и експертни оценки, проектиране и управление на елек-

троенергийни обекти. Наред с консултантските и инженерингови услуги,

от компанията предлагат търговски дейности и маркетинг в областта на

електроенергетиката. Електроенергопроект е активна и в областта на

възобновяемите енергийни източници, предлагайки проучване и проектира-

не на ветроенергийни паркове и фотоволтаични централи, както и тяхно-

то присъединяване към ЕЕС“, информират от компанията.

Екипът на Електроенергопроект е работил по повече от 300 основни

електроенергийни проекта в България и над 20 големи проекта в страни

на Европа, Азия, Африка и Америка. Понастоящем, в компанията работят

30 инженери с различни специалности, като електро- и машинни инженери,

строителни инженери, геодезисти и др.

накратко
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България във
ВЕИ картината
на Европа

бизнес

Бием Румъния
по фотоволтаици

В класацията на 27-те държави, по

данни на Europe’s Energy Portal, по общ

капацитет енергия, произведена от

фотоволтаични системи до края на

2008 година, България заема 13-то с

1,4 MWp. По този показател тя изпре-

варва значително другата млада

страна-членка на Европейския съюз –

Румъния, която заема 19-о място с

едва 0,2 MWp. Водач в класацията по

този критерий е Испания с 2 671 MWp,

а последното място си поделят Ир-

ландия и Латвия, които изобщо не

произвеждат енергия по този начин.

Наред с Гърция сме
във вятърната
енергия

По отношение на производството

на вятърна енергия, България заема

13-о място със 101 MWp.Тук Бълга-

рия се нарежда сред страни като

южната ни съседка Гърция, която

произвежда 112 MWp, Белгия и Дания.

Назад в класирането остава Румъ-

ния с едва 3 MWp произведена вятъ-

рна енергия. Лидер е Германия с про-

изводството на 1 656 MWp, а после-

дното място си поделят Кипър, Лат-

вия, Люксембург, Малта, Словакия и

Словения.

България 20-та в Европа
по производство на
биодизел

В производството на биодизел,

водач е отново Германия с 2 477 983

тона. По този показател, с производ-

ството си от 29 412 тона България

се нарежда на 20-о място. Това е

единственият критерий, по който

страната ни е изпреварена от Румъ-

ния, която заема 15-о място с 60 202

тона производство. 27-а позиция е за

Дания, в която изцяло липсва такова.

Отличници сме
в биоетанолното
производство

Друг критерий, по който са кла-

сирани националните производства,

е това на биоетанол.  В тази класа-

ция България заема 16-о място с 6 207

тона през 2008 г. С това си пости-

жение в класирането, страната ни

е „отличник“ сред представителки-

те на Балканския полуостров, които

заемат последните места в класа-

цията. С най-добри показатели е

Франция – 403 510 тона.

Близо ли сме до целта
за консумацията
на ВЕИ енергия?

В общата листа за достигане

поставените таргети за консумаци-

ята на енергия от възобновяеми енер-

гийни източници до 2020 година, сред-

ното ниво към края на 2006 година за

целия Европейски съюз е 9,2 %, което

означава, че за постигане остават

България във
ВЕИ картината
на Европа

България пред достигане
на заложените показатели за ВЕИ

Работата на Европейския съюз в посока на намаляване ефекта от

климатичните промени е част от цялостната му енергийна полити-

ка. Във връзка с инициативите за редуциране дела на конвенционал-

ната енергия за сметка на добиваната от възобновяеми енергийни

източници (ВЕИ), взетото решение през 2007 година е достигането

на 20% дял от общото производство до 2020 г. Отделните цели за

държавите са калкулирани на база финалната енергийна консумация

на всяка една от тях.

За България тази цифра е 16%. Към 2010 година страната ни демон-

стрира добри показатели и се приближава до текущата си цел. Спо-

ред анализите на Europe’s Energy Portal, добри възможности създава

биомасата, тъй като 60% от земята е земеделска, а около 30% е

покрита с гора. Около 2 200 – 3 400 MW биха могли да се произвеждат

от вятърни енергоизточници. А възможности за изграждане на фото-

волтаични паркове съществуват в Източна и Южна България, като

200 MW биха могли да се генерират от геотермални източници. За

потребителите е направена препоръката да се стремят да използ-

ват максимално енергия, генерирана от възобновяеми енергийни из-

точници, със съответния за това сертификат.
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още 10,8%. България е сред най-бързо

развиващите се в това отношение.

При поставена цел от 16%, страна-

та ни е покрила 8,9% и е на трето

място по постигнати резултати,

след Румъния и Чехия. За сравнение,

по-развити икономически страни с по-

дълъг стаж като членове на Евросъ-

юза като Гърция, например, е около

средната цифра за общността като

цяло – 10,8% за покриване. Това, спо-

ред Европейския енергиен портал

дава реални надежди на България, че

до 2020 година ще постигне зададе-

ните параметри за добив на енергия

от възобновяеми източници.

Този факт, обаче, е поставен под

съмнение според последните данни

на Европейската асоциация за вятъ-

рна енергия. Шест от страните, чле-

нуващи в Европейския съюз, предвиж-

дат, че едва ли ще успеят да из-

пълнят поставените им условия, раз-

читайки единствено на родното про-

изводство, въпреки че две от тях

твърдят, че с известна помощ на

национално ниво биха могли да дос-

тигнат и дори да надминат поста-

вените им цели. България е една от

тях и наред с Дания е заявила пози-

цията си, че с нови държавни иници-

ативи е в състояние да осъществи

заветните стойности.

Къде са другите?
Анализът на Европейската асоци-

ация на общите данни от 27-те

страни-членки показва, че обедине-

ната цифра от 20% не само ще бъде

достигната към 2020 г., но и ще бъде

надвишена. Според същия анализ, 13

от държавите ще достигнат поста-

вените им граници, а 8 ще ги надми-

нат със сигурност до 2020 г.

Безспорен отличник е Испания,

която заявява, че към 2020 г. ще до-

стигне 22,7% енергия от ВЕИ, което

ще надхвърли с почти 3 % поставе-

ната й цел. Следваща в класацията е

Германия, която ще надвиши своите

18% с 0,7 пункта. Освен тях - Есто-

ния, Гърция, Ирландия, Полша, Слова-

кия и Швеция заявяват, че ще успеят

да изпълнят поставените им условия.

Според специалисти от асоциаци-

ята, Европа демонстрира голяма

трансформация, след като година по-

рано повечето страни изразяват

опасенията си, че няма да изпълнят

персоналните си изисквания. Сега те

заявяват готовност не само да дос-

тигнат, но и да надхвърлят тези

стойности. Те отбелязват, че про-

гнозните доклади на страните дават

ясна индикация на Европейската ко-

мисия в каква посока да се работи, за

да се улесни прилагането на Дирек-

тивата за възобновяема енергия.

Макар и разнопосочни, прогнозите

и на двата независими източника

дават надежда за успешно изпълне-

ние на целта на България в рамките

на енергийната политика на съюза.

Дали страната ни ще се справи,

обаче, зависи от редица законода-

телни промени и инициативи, които

държавата следва да предприеме на

местно ниво.
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Изграждането на
нови реактори в Козлодуй
е не само възможно, но и
задължително

интервю

Инж. Първанов, бихте ли се пред-

ставили с няколко думи на чита-

телите на сп. Енерджи ревю?

Роден съм преди 54 години, же-

нен, с две деца. Завършил съм тех-

никума по енергетика Вилхелм Пик

(сега Хенри Форд), специалност

Ядрена топлоенергетика и Техни-

ческия университет (ВМЕИ Ленин)

- същата специалност. В АЕЦ по-

стъпих като военнослужещ през

1974 г., когато току-що бе въведен

в експлоатация Първи енергоблок,

на Втори блок се извършваха мон-

тажни работи, а Трети и Четвър-

ти се подготвяха за строител-

ство. Първата ми длъжност бе

Турбинист долна зона на Първи

енергоблок, в смяна "В", с началник

Минко Котларов и дежурен инженер

Йордан Йотов.

Преминах последователно през

всички оперативни длъжности, уча-

ствах според възможностите си в

дейностите по пускането и експло-

атацията на другите три блока и

така до 31 декември 2006 г., когато

като главен технолог участвах в

окончателното спиране на блокове

3 и 4. Тогава, в 21 ч. и 38 мин. изклю-

чихме завинаги последния работещ

Турбогенератор №6, с което преж-

девременно приключи експлоатаци-

ята на едни от най-добрите ядрени

блокове в Европа и света.

В някои години, четирите 440-ме-

гаватови реактора произвеждаха

повече от 12 милиарда киловатчаса

електроенергия при ниски цени. Елек-

троенергията, произ-

ведена от тези реак-

тори, се изнасяше и

продаваше на съседни-

те страни от целия

Балкански полуостров.

Откога заемате по-

зицията Главен ин-

женер в ЕП-1 и какви

са настоящите пре-

дизвикателства в

работата ви?

Като главен инже-

нер на Електропроиз-

водство - 1 (1 - 4 блок)

работя от 1 февруари

2010 г. Както споме-

нах, блоковете вече са спрени от ек-

сплоатация. Първи и Втори блок са

обявени за съоръжения за управление

на радиоактивни отпадъци, а Трети

и Четвърти блок са в състояние "Е",

при което не се произвежда елект-

роенергия. Ние се грижим за тяхно-

то безопасно съхранение и обезопа-

сяване.

В момента работим по нови про-

екти, свързани с предстоящите дей-

ности по извеждане от експлоатация

и преработване на радиоактивните

отпадъци. Това са съвсем нови тех-

нологии, повечето от които за пръв

път се реализират в България. Изпол-

зваме опита на водещи европейски

фирми с добри практики в тази об-

ласт. Повечето проекти се финанси-

рат от Международния фонд Козло-

дуй и се консултират от експерти с

доказан опит в управлението на ра-

диоактивни отпадъци.

На какъв етап е дейността по из-

важдането на отработеното ядре-

но гориво от 3 и 4 блок на центра-

лата? Съгласно технологичния рег-

ламент отработеното ядрено гори-

во трябва да престои в приреактор-

ните басейни най-малко 3 г. Каква е

съдбата му след този период?

Блокове 1 и 2 са освободени от

ядрено гориво и вече не са собстве-

ност на АЕЦ Козлодуй, а с Постанов-

ление на Министерския съвет са

предоставени на Държавно предпри-

ятие Радиоактивни отпадъци, с цел

извеждане от експлоатация, демон-

таж на съоръженията и преработка

на радиоактивните отпадъци.

В блокове 3 и 4 все още има ядре-

Изграждането на
нови реактори в Козлодуй
е не само възможно, но и
задължително

Инж. Рашо Първанов,
главен инженер на блокове 1 - 4 на АЕЦ
Козлодуй пред списание Енерджи ревю
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- Кабелна арматура

НН, СрН и ВН

- Електроарматура

за кабели

и въздушни

ел.проводи НН,

Ср и ВН

- Механични и

хидравлични

инструменти

за обработка

на кабели

- Електро-

инсталационни

материали

- Редови клеми и

аксесоари

- Автоматични

предпазители,

контакти, малки

разпределителни

табла

- Подемни

механизми

- Измервателни

уреди

- Предпазни

средства, защита

от пренапрежение

София 1360, ул. "3019" № 1

тел./факс: 02/925 08 68, 02/925 26 20

makris@mbox.contact.bg, www.gph.net/bul
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интервю

но гориво, което е извадено от ре-

акторите и се съхранява безопасно,

непосредствено до тях в специални

басейни за отлежаване на горивни-

те касети. Това ще продължи до

момента, в който ще бъде възмож-

но неговото транспортиране извън

зоната за безопасно съхранение.

На какъв етап е строителството

на "сухото" хранилище за отрабо-

тено ядрено гориво и какъв ще бъде

неговият капацитет?

Проектът за "сухо" съхранение на

отработено ядрено гориво (ОЯГ),

предвиден като допълнителна

възможност за управление на ОЯГ в

националната стратегия, е една от

световно утвърдените технологии

за дългосрочно съхранение на ОЯГ.

През 2004 г. АЕЦ Козлодуй сключи

договор за проектиране и изгражда-

не на Хранилище за сухо съхранява-

не на отработено ядрено гориво

(ХССОЯГ) с немския консорциум RWE

NUKEM – GNS. Договорът включва

два етапа на изграждане на храни-

лището. По първия етап се из-

вършват довършителни строител-

но-монтажни работи по сградата и

оборудването в нея. По втория етап,

включващ разширение на сградата

на хранилището, са в ход подготви-

телни строителни дейности. Източ-

ник на финансиране за цялостното

изграждане на хранилището е Евро-

пейската банка за възстановяване и

развитие.

Изграждането на ХССОЯГ се пред-

вижда да приключи през юли 2011 г.

Окончателното въвеждане на обек-

та в експлоатация, след издаване на

лицензия за експлоатация, се очаква

до средата на 2012 г. ХССОЯГ е

предвидено да приеме всички касети

с отработено ядрено гориво от ре-

актори ВВЕР-440 на АЕЦ Козлодуй.

Каква, според вас, е икономическа-

та целесъобразност и техническа-

та осъществимост на концепция-

та за изграждането на седми и

осми блок в АЕЦ Козлодуй?

Изграждането на нови реактори

в Козлодуй е не само възможно, спо-

ред мен е и задължително. През пос-

ледните четиридесет години, откак-

то в България се развива ядрена

енергетика, на територията на гра-

да и на площадката на АЕЦ са изгра-

дени толкова много обекти, за кои-

то са изразходвани огромни сред-

ства и които, разбира се, спокойно

могат да бъдат използвани още де-

сетки години, обслужвайки дейност-

та на ново поколение реактори. Ще

спомена само малка част от тях, без

да навлизам в специфичната терми-

нология на ядрената енергетика.

През изминалите години град Коз-

лодуй е изграждан и развиван с иде-

ята да обслужва АЕЦ. В него, освен

жилища за работниците, са изграде-

ни и редица други обекти като тех-

никум за подготовка на кадри за яд-

рената енергетика, културен дом,

спортни комплекси, болница, товар-

но пристанище, пътища и изобщо

цялата градска инфраструктура,

която е необходима за една атомна

централа.

Освен това на самата площадка-

та на АЕЦ функционират Учебно-

тренировъчен център, Център за

управление на аварии, Център за ди-

агностика и контрол на ядрено обо-

рудване, Служба Трудова медицина,

Противопожарна служба и редица

специфични системи и съоръжения.

Важно е да кажа, че АЕЦ Козлодуй

разполага с изградена електропренос-

на мрежа, която в момента работи с

30% от капацитета си и която без

никакви инвестиции може да поеме

пренасянето на произведената елек-

троенергия от новите мощности.

Списъкът на предимствата на

площадката на Козлодуй е изключи-

телно дълъг, но искам да изтъкна

едно основно предимство – обще-

ствената подкрепа в Козлодуй, в

региона и в цяла България.

През годините, откакто е в екс-

плоатация, АЕЦ е доказала, че по

никакъв начин не е повлияла отрица-

телно на околната среда и населе-

нието, а напротив – освен че създа-

де хиляди работни места и произвеж-

даше електроенергия на ниски цени

за всеки българин, осигуряваше на

държавата милиарди левове от из-

нос на електроенергия в съседните

държави.

Накрая искам да кажа, че стро-

ежът на нови блокове в Козлодуй в

никакъв случай не е алтернатива на

АЕЦ Белене – първо, защото винаги

ще съществува нарастваща нужда

от електроенергия, второ – такива

обекти не се строят за година-две,

а изискват десетилетие и трето -

електропроизводителните предпри-

ятия в България в момента са на

преклонна възраст и амортизацията

им в недалечно бъдеще ще ги изведе

от работа.

Добиването на електроенергия

от възобновяеми източници е много

хубаво нещо, стига да не беше тол-

кова скъпо и да можеше да произвеж-

да такива големи количества, от

каквито имаме нужда.

Коя технология на електропроизвод-

ство намирате за най-удачна за

приложение в евентуалните нови

мощности? Смятате ли, че използ-

ваната в настоящия момент в цен-

тралата технология с водо-воден

реактор отговаря на световните

стандарти и технологичното раз-

витие на ядрената индустрия?

Използването на реактори, рабо-

тещи с обикновена вода под наляга-

не, е най-разпространената и най–

безопасна технология, прилагана в

ядрената индустрия. Като отчитам

факта, че България натрупа солиден

опит, работейки по тази технология

повече от тридесет и пет години,

еднозначно смятам, че всяка друга

технология е най-малкото неумест-

на, а и новите съвременни модели

реактори са базирани именно на тази

технология.

Работите в централата почти от

нейното създаване. Бихте ли ни

разказали малко повече за изцяло

българските проекти, внедрени за

първи път в световната практика

при строителството на атомни

централи, към които са проявили

интерес редица чуждестранни спе-

циалисти?

Въпросът е много обширен и едва

ли е уместно да навлизам в подроб-

ности, но само ще отбележа, че сме

изпълнявали десетки, а може би и

стотици изменения в проекта с цел

модернизиране на процесите и подо-

бряване на безопасността.

Много от тези изменения са оце-

нявани от международните експерти

като "добри практики" и са препоръ-

чвани за внедряване на други атомни

централи по света. Освен това и ние

сме се старали да прилагаме най-

добрите съвременни решения, сполуч-

ливо реализирани от други АЕЦ.
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SCHOTT предлага опит
и компетентност във фотоволтаиката
и ноу-хау в ресиверите за солартермални
електроцентрали

интервю

Господин Моллов, бихте ли предста-

вили на читателите на сп. Енер-

джи ревю компанията SCHOTT и по-

специално бизнесът й в областта

на соларните технологии?

Компанията SCHOTT е основана
още през далечната 1884 г., като в
основата на нейното създаване стои
иновационната технология на Ото
Шот за производство на специално
оптично стъкло за нуждите на Карлс
Цайс. Цялата история на компания-
та е белязана с редица изобретения
и нововъведения, като едно от най-
популярните е стъклокерамиката.
Материал, който днес намира прило-
жение във всяко едно съвременно

домакинство.
В днешно време, SCHOTT е свето-

вен лидер в производството на оп-
тично и специално стъкло, както и
продукти на стъклена основа, с над
17 000 служители и производствени
центрове в 41 държави от всички
континенти. Едното от бизнес зве-
ната, с които компанията е светов-
но известна, е SCHOTT Solar.

Фирмата навлиза в областта на
соларните технологии още преди 51
години, като първите разработки са
по проект на американската косми-
ческа програма на NASA. В момента,
освен фотоволтаични модули, се
произвеждат и ресивъри за концен-
трирана слънчева енергия, с които
са оборудвани първите в света ко-
мерсиални слънчеви електроцентра-
ли NEVADA в САЩ и ANDASOL1 и
ANDASOL 2 в Испания.

Германия е една от страните с най-

добре развит пазар на системите

за оползотворяване на енергия от

възобновяеми източници. Какви са

основните стимули за инвестиции

във ВЕИ там?

Германия много добре осъзнава
проблемите с постоянно нараства-
щото излъчване на парникови газо-
ве и поради тази причина активно
подпомага изграждането на систе-

ми за оползотворяване на енергия от
възобновяеми източници. В област-
та на фотоволтаиката, освен пре-
ференциалната цена за изкупуване на
произведената ел. енергия, немско-
то правителство е въвело и специ-
ална правителствена програма
(100 000 покрива), с която държава-
та възстановява 50% от инвестици-
ята, както и отпускането на префе-
ренциален кредит с 1.91% ефектив-
на годишна лихва и 2 години грати-
сен период. Интересното е, че с
тази програма се подпомагат основ-
но обикновените граждани, а не из-
граждането на гигантски фотовол-
таични централи с мощност от

няколко десетки мегавата.

Какво мислите за сектора на ВЕИ

в Югоизточна Европа и по-специал-

но в България?

ВЕИ са сектор с изключително
голям потенциал, най-вече и заради
добрите географски и климатични
условия, с които България разполага.
За съжаление, обаче, освен преферен-
циалната изкупна цена определена
от ДКВЕР, няма реално действаща
правителствена програма, а и бю-
рократичните спънки пред желаещи-
те да инвестират не са никак мал-
ко. Отсъствието на държавна стра-
тегия допълнително затруднява раз-
витието на отрасъла. Липсата на
законово установен контрол води до
изграждането на електроцентрали
от неизвестни производители, кои-
то не гарантират енергодобив през
годините и в известна степен ком-
прометират отрасъла.

Каква част от продуктовата гама

на SCHOTT предлагате и кои от

продуктите реализирате най-ус-

пешно на нашия пазар?

Като търговско представител-
ство на концерна SCHOTT, предла-
гаме цялата продуктова гама на
всички заводи от системата. В об-
ластта на фотоволтаиката успеш-

но се предлагат модулите от поли-
кристален силиций, както и тънко-
слойни модули. В последната година,
поради интереса на клиентите бе
възстановено производството на
модули от монокристален силиций.

Какви са плановете ви за развитие

на компанията у нас?

Плановете на компанията за
българския пазар са да придобие
водеща роля в продажбите на висо-
кокачествени фотоволтаични моду-
ли на конкурентни цени.

С какви технологични или конст-

руктивни нововъведения продукти-

те на SCHOTT превъзхождат тези

на конкурентните фирми?

SCHOTT е единствената компа-
ния, която комбинира компетент-
ност в областта на фотоволтаика-
та и ноу-хау в ресивери за солартер-
мални електроцентрали. Опитът и
компетентността, които сме на-
трупали, са нещо, което никоя дру-
га компания не може да предложи.

Разкажете ни за последните инова-

ции на компанията в сферата на

фотоволтаичните модули?

Последните иновации са предназ-
начени за космическите технологии.
На нашия пазар, както и навсякъде по
света, SCHOTT предлага модули с
изключителни показатели. Тестове-
те, на които подлагаме продуктите,
са 2 пъти по-строги, отколкото
изискваните от стандарта на IEC.
В тази връзка, компанията увеличи
гаранцията за енергодобив на свои-
те модули на 25 години, а тази за
тънкослойните - на 30 години.

SCHOTT предлага опит
и компетентност във фотоволтаиката
и ноу-хау в ресиверите за солартермални
електроцентрали

Михаил Моллов,
Ръководител на представителния офис

на SCHOTT в България, пред сп. Енерджи ревю
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Необходимо е не само да
увеличим производството на
енергия от ВЕИ, но и да бъдем
по-ефективни и да намалим
консумацията

интервю

Уважаеми г-н Симон, какво е мя-

стото на АББ в българската

енергетика?

Енергийният сектор се състои от

три основни области - производство

на електроенергия, пренос и разпре-

деление до крайните консуматори.

Тези области обуславят и диферен-

циацията на нашия бизнес в три

направления - високо, средно и ниско

напрежение. АББ не само доставя

продукти за тези области на прило-

жение, но и предлага технически

решения и изпълнява цялостни про-

екти. Когато пристигнах в България,

компанията ни предимно бе ангажи-

рана в производството на продукти

за енергетиката, но малко след това

започнахме да развиваме и проект-

на дейност. В момента, по-голяма-

та част от енергийния ни бизнес в

България е свързана с реализацията

на проекти. АББ може да предложи

цялостно изпълнение на даден про-

ект със собствени продукти и реше-

ния, включително пуск в експлоата-

ция и пълен сервиз.

Смятате ли, че това е логична-

та стъпка в развитието на

бизнеса на АББ и каква е тен-

денцията в останалите стра-

ни?

В Румъния също изпълнихме мно-

го успешни проекти, но после па-

зарът претърпя някои промени и в

момента обемът

на продажби на про-

дукти е по-голям

от този на проек-

тите. Клиентите

ни там се почув-

стваха достатъч-

но компетентни да

изпълняват сами

различни проекти и

ни заявиха: „Ще за-

купим компоненти-

те от вас, но ще

изпълним проекта

сами“. Забелязвам

сходни процеси и в

други страни – компаниите искат са-

мостоятелно да реализират проек-

тите си и в процеса на работа създа-

ват своето ноу-хау. Но след време

осъзнават, че не извършват проуч-

вателна и развойна дейност и изос-

тават технологично. И тогава си

казват: „Новите технологии идват,

а ние не ги познаваме“. Освен това,

тези фирми нямат достатъчно опит

в реализацията на проекти, докато

големи компании като АББ и Сименс

разполагат с много повече опит в

тази сфера и съответно правят по-

малко грешки.

Какво е мнението Ви за състо-

янието на енергийния сектор в

България?

Определям като положителен ас-

пект приватизирането на електро-

разпределителните дружества и за-

почналата приватизация на производ-

ствените мощности. Смятам, че е

необходимо да се привлекат повече

инвеститори именно в сферата на

електропроизводството, тъй като

почти няма изградени нови капаците-

ти през последните години. И про-

цесът трябва да стартира скоро, за-

щото изграждането на една такава

мощност отнема пет или шест го-

дини – от вземането на решението

до пускането в експлоатация.

Също така, трябва да направите

електроцентралите си по-екологич-

но чисти и да намалите излъчвани-

те от тях вредни емисии. Паралел-

но с това, трябва да започнете из-

граждането на нови производстве-

Необходимо е не само да
увеличим производството на
енергия от ВЕИ, но и да бъдем
по-ефективни и да намалим
консумацията

Петер Симон,
регионален мениджър на АББ

 за България, Румъния и Молдова

пред сп. Енерджи ревю
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интервю

ни мощности. По отношение на пре-

носа на електроенергия, би било

добре да се направи нещо за подобря-

ване на връзките с други страни и

за поддържане на мрежата в Бълга-

рия.

Както по цял свят, така и в Бълга-

рия темата за производството на

„зелена“ енергия добива все по-голя-

ма популярност. Въпросът, обаче, е

не само да увеличим производство-

то на електроенергия от възобновя-

еми енергийни източници, но и да

намалим консумацията на енергия

като цяло. Най-напред трябва да

помислим как да използваме по-мал-

ко електричество и да бъдем по-

ефективни. След това трябва да

разгърнем целия потенциал на усво-

яването на слънчевата енергията,

защото от всички познати, слънце-

то е най-стойностният енергиен из-

точник.

В края на миналата година АББ

получи отличието „Инвести-

тор на 2009 година“ за после-

дната си инвестиция в новия

завод на компанията край гр.

Раковски. Бихте ли ни

разказали повече за

новата производстве-

на база и за избора на

нейното местоположе-

ние?

Изграждането на завода

за компоненти ниско на-

прежение стартира в сре-

дата на 2008 г. Главната причина да

се спрем на индустриалната зона в

Раковски бе фактът, че мястото

беше напълно пригодено за започва-

не на строеж и разполагаше с доб-

ра инфраструктура – електриче-

ство, вода, газ и т.н. Тези предим-

ства се отразиха и на времето за

изпълнение на проекта. Изграждане-

то на завода се осъществи в рекор-

дно кратък период.

В момента в него са заети около

200 човека, като намерението ни е

до края на тази година да наемем още

200 или 300 човека, в зависимост от

това как ще се развие пазарът. В

ръководството на завода са ангажи-

рани много млади български специа-

листи, които след обучението си в

Пловдивския Университет премина-

ха шестмесечна специализация в

Италия.

Продукцията на новия завод е

предназначена за предприятията на

АББ в Италия, Франция, Норвегия и

Швейцария, в които се асемблират

наши продукти.

Оценяваме получената награда

„Инвеститор на 2009 година“ като

добър знак за нас и за другите инве-

ститори. Тя ще бъде от полза за

подобряването на имиджа на Бълга-

рия пред останалите западни компа-

нии, които обмислят инвестиции в

страната. Те ще вземат по-лесно

решение ако видят, че компании като

АББ инвестират и работят успеш-

но в България.
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Фокусираме се върху енергийната
ефективност и обслужването и на
битовите клиенти

интервю

Уважаеми г-н Кожухаров, Ситигаз

България е добре известно име в

българската енергетика. Въпреки

това – кое ви отличава на българ-

ския пазар и кое е емблематично-

то за Ситигаз България?

Ситигаз България бе създадена

през 2004 г., но реално започна рабо-

та по газификацията на регион Тра-

кия в края на 2006 г. За три години

изградихме повече от 400 км газопро-

води в различни общини от общо 29

на регион Тракия. В този смисъл ние

изградихме ново дружество, което за

много кратко време разви своята

инфраструктура и започна да прода-

ва природен газ. Бързото и качестве-

но развитие е най-характерната ни

черта. По отношение на нашите кли-

енти ние следваме принципа да ги

създаваме, като предлагаме различ-

ни форми за по-лесно преминаване

през техните процедури, както и

инвестираме във вътрешни газифи-

кации, финансирайки най-вече общин-

ски и комунални обекти, но и частни

фирми. По отношение на битовите

клиенти в момента разработваме

мащабна програма за тяхното приоб-

щаване към обществото на нашите

клиенти. В този аспект специфично-

то оборудване и отношение към кли-

ентите е наша характерна черта.

Друга черта е високата квалифика-

ция на нашия персонал и високите

изисквания към нашите изпълнители,

които изискват да реализираме в

условията на успоредно развитие

високо качество на системите.

Кои са най-новите и най-мащабни-

те постижения в дейността на

Ситигаз България?

В началото на тази година наша-

та мрежа достигна 400 км. Друго

постижение е, че въпреки икономи-

ческата криза през 2009 г., ние не

допуснахме намаление на продажби-

те на природен газ, а имаме леко

увеличение, което - сравнено с общо-

то положение в бранша, е едно доб-

ро постижение. В първите три ме-

сеца на тази година се очаква ръст

от 50% спрямо предишните, главно

за сметка на нови клиенти. Успех е

присъединяването на община

Кърджали към регион Тракия. Друго

постижение е закупуването на Си-

газ ЕАД и преминаването на дейно-

стта в община Силистра.

Бихте ли представили екипа на

Ситигаз България?

Екипът на Ситигаз България е

съставен от висококвалифициран

персонал със средна възраст около

35 години. Формирани са три основ-

ни дирекции – техническа, която се

занимава с реализацията и експлоа-

тацията на мрежите, маркетинго-

ва, която се занимава с набирането

на нови клиенти, обслужването на

съществуващите и др. Третата

дирекция е икономическа и обслужва

финансово фирмата.

Кои са най-новите световни тен-

денции в техниката за газификация,

която влагате в реализациите си?

Не може да се каже, че последни-

те две-три години има революцион-

ни промени в технологията по газо-

преносната и разпределителните

системи. Съществуват новости по

отношение на подгряването на при-

роден газ в АГРС, изграждането на

системи за дистанционно отчитане,

използването на тръби с предвари-

телна изолация и др. Въвеждат се

отсекатели по отклоненията към

клиентите, които в случай на скъсва-

не на тръбата прекъсват притока на

газ към клиента, въвеждат се турбин-

ни групи, които редуцират налягане-

то на природния газ в АГРС, произвеж-

дат ел. енергия. Постоянно се пови-

шава енергийната ефективност и

надеждността на компонентите, а с

това и системата. Има новости и в

редуциращите и отсекателните си-

стеми. Постепенно въвеждаме голя-

ма част от изброените по-горе но-

вости, както и много други.

Как ще коментирате най-наболели-

те проблеми в областта на гази-

фикацията в България?

Основните проблеми са свързани

с тежките процедури по съгласува-

не на проекти в газоснабдяването и

газопотреблението. Битовите кли-

енти действат по почти същата

процедура, както и промишлените

или комунални клиенти. Това обясня-

ва защо в България само около 1% от

домакинствата са газифицирани.

Съществуват и противоречия меж-

ду различните подзаконови актове,

които пречат на въвеждането на

природния газ - най-екологичното и

икономически ефективно гориво у

нас.

Какви са плановете ви в скоро

време и в дългосрочен аспект?

Плановете ни предвиждат изграж-

дането на около 500-600 км газопрво-

ди в следващите четири години в

целия регион, както и в община Си-

листра. Надяваме се към края на този

период да постигнем консумация от

около 80-90 млн. нм3 и да инвестира-

ме около 100 млн. лв. в областта на

газификацията у нас. Започваме ак-

тивна дейност в областта на енер-

гийната ефективност и програма,

насочена специфично към битовите

клиенти.

Фокусираме се върху енергийната
ефективност и обслужването и на
битовите клиенти

Александър Кожухаров,
управител на Ситигаз България
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   а 31 март 2010 г. успешно приключи-
ха тестовете и заработи новата систе-
ма за автоматично управление на термо-
хидравличния режим на топлофикационни-

те съоръжения в ТР "София Изток". С пус-
ка на тази система се оптимизира значи-
телно оползотворяването на  произвежда-
ната топлинна енергия от ТЕЦ "София Из-
ток". Базирана на изготвен работен про-

ект, внедрен и усъсвършенстван от спе-
циалистите на "Брайт Инженеринг" ООД,
автоматизираната система за управление
(АСУ) обхвана структурата, елементите
и функциите на всички средства за измер-

ване, визуализация и контрол, дистанцион-
но управление, автоматично регулиране,
сигнализация, блокировки и защити на тех-
нологичните процеси в централата като
цяло, включваща всички необходими подсис-

теми, а именно: система за технологични
защити, блокировки и сигнализации, систе-
ма за аварийна сигнализация, системи за
автоматично регулиране и управление, об-
ща система за управление на технологич-

ните процесите в топлопреносната мре-
жа и МПС на ТР "София-изток".

Изградената АСУ реализира всички не-
обходими информационни, контролни, уп-
равляващи и логически функции (автома-

тично регулиране, дистанционно и логичес-
ко управление и т.н.). Тя е с разпределена
структура на управление, операторският
интерфейс (HMI) на АСУ се базира на из-
ползване на персонални компютри (в качес-

твото на Работни станции), с достатъ-
чен изчислителен ресурс по отношение на
оперативна памет и бързодействие. Визу-
ализацията на информацията се базира на
използване 2 броя операторски станции, ка-

то HMI на АСУ да позволява бързо преми-
наване между различни екранни менюта, га-
рантирано чрез съответните техничес-
ки средства. Операционната програмна

среда за функциониране на Работните стан-
ции да е ориентирана към постигане на ви-
сока надеждност и сигурност на информа-
цията и функционирането на системата, ви-

сока скорост на работа, отворена архитек-
тура, многозадачност, възможност за сво-
бодно конфигуриране и добавяне на потре-
бителски кодове. Средствата за разработ-
ване и програмиране на приложния софтуер

на програмируемите контролери и работ-
ните станции успяха да отговарят на изис-
кванията на стандарта IEC61131 или екви-
валент за езици за програмиране на такъв
тип системи за управление.

Изградената от Брайт Инженеринг
ООД АСУ реализира надеждно всички не-
обходими защити, блокировки и сигнализа-
ции не технологичния процес, осигурява са-
мотестване на комуникациите в рамките

на реализираната структура на АСУ, при-
тежава модул за непрекъсваемо електри-
ческо захранване, както на програмируе-
мите контролери, индустриалните ком-
пютри и техните входно-изходни модули,

така и на работните станции и звукова-
та и светлинна аварийна сигнализация.
Сустемата осъществява цифрова комуни-
кация с работните станции, като им по-
дава данни за собственото си състояние

и се самодиагностицира.
Интеграцията и пускът на тази сис-

тема позволи на клиента да регулира авто-
матично налягането в смукателния колек-
тор на помпите, налягането в парното прос-

транство на деаераторите, поддържането
на нивото на деаераторите, стабилизира-
нето на налягането в напорния колектор на
мрежовите помпи, поддържане на налягане-
то към топлопреносната мрежа по зададе-

на режимна карта, честотата на честот-
ните регулатори на мрежовите помпи, вед-
но с много други параметри.

АСУ изпълни надеждно реализацията на

графични мнемосхеми с динамични данни в
цифров вид, барграфи и други, надеждна сиг-
нализация и режим на управление при отпа-
дане на комуникацията между Работната

станция и контролерите, управление на
всички изпълнителни механизми, двигате-
ли и други от работната станция. Тя реа-
лизира диагностиката и проверката за дос-
товерност на всички аналогови сигнали, ал-

горитми за "контрол" на времената за пъ-
лен ход на изпълнителните механизми в ре-
жим "наладка" на съоръженията, архивира-
не на данни за историята на технологични-
те параметри (трендове), регистрация, ви-

зуализация и архивиране на всички събития
(защити, сигнализации, блокировки, смяна
състоянието на арматура и др.), автома-
тично генериране на отчети със сменни ве-
домости, технико-икономически показате-

ли (ТИП), средни и интегрирани стойности
и други за смяна и денонощие, регламенти-
ран достъп до съответните функции и ре-
жими на АСУ, предаване на 100% от инфор-
мационните дискретни и аналогови сигна-

ли и данни към външни информационно-уп-
равляващи системи, оптична физическа
връзка и комуникация, базирана на ОРС сър-
въри, като операторският интерфейс на Ра-
ботните станции, реализирани чрез прилож-

ното програмно осигуряване, на български
език и е строго съобразен с технологични-
те означения в централата.

В заключение би могло да се добави, че
реализираната от Брайт Инженеринг ООД

система за автоматично управление на
термо - хидравличния режим на топлофи-
кационните съоръжения в ТР "София Изток"
позволи в голяма степен оптимизация на
разходите на района, повиши надеждност-

та на централата, респективно качест-
вото на цялото топлоподаване на район Из-
ток и реализира значително намаляване на
загубите.

Н

Брайт Инженеринг успешно завърши изграждането на
автоматизираната система за управление (АСУ) на
термо-хидравличния режим в ТР "София изток"

Брайт Инженеринг успешно завърши изграждането на
автоматизираната система за управление (АСУ) на
термо-хидравличния режим в ТР "София изток"
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Във времето, когато природните ресур-
си намаляват, съвременното общество все
повече се обръща към технологиите за по-
ефективна индустрия и към различни мер-
ки и средства за постигане на високата цел
да бъде щадена природата. Безспорен факт
е, че системите за енергийна ефективност
се превръщат все повече в задължителен
инструментариум за подобрено наблюдение
на енергийното потребление и за своевре-
менна намеса за оптимизация на разходи-
те на дадени процеси в индустрията, енер-
гетиката, инфраструктурните обекти.
Фирма КАСТИВА прие предизвикателство-
то и на база дългогодишния си опит в ин-
дустриалната автоматизация създаде и
внедри система за енергиен мониторинг и
мениджмънт в предприятие на чуждестра-
нен инвеститор в България. Спецификата
на задачата бе продиктувана от използу-
ването на почти целия спектър енергоно-
сители за създаване на крайния продукт.

Цели
Съвместно с клиента бяха определени ос-
новните цели на системата:
• Мониторинг на текущата консумация на

енергоносителите (пара, ел. енергия,
газ, топла и студена вода, въздух), мо-
ниторинг на статуса на съоръженията,
регистриране на неприемливи отклоне-
ния от зададените стойности и други.

• Автоматично събиране и архивиране на

информация за енергопотребление в ця-
лата фабрика.

• Възможност за въвеждане в система-
та за мониторинг и на производствени
данни.

• Предварителна обработка на събирана-
та информация и предоставянето и в
подходящ вид за анализи на мениджъри-
те на различните производствени обек-
ти и отдели.

• Използване на натрупаната база данни
за оптимиране на енергийните разходи
на предприятието.

Концепция
КАСТИВА заложи на най-голямото пре-

димство на технологията на фирмата
BECKHOFF - отвореност към всички попу-
лярни на пазара полеви мрежи и софтуерни
платформи. Това даде възможност да бъ-
дат обвързани всички налични измервател-
ни средства на различни производители.
Архитектурата на системата е изграде-
на от следните основни модули:

• Измервателни уреди за ел.енергия, во-
да, пара и др.;

• Локални информационни острови, бази-
рани на Embedded PC, събиращи инфор-
мация от измервателните уреди дирек-
тно или чрез полева мрежа (Modbus,
Profibus, TCP/IP и др.).;

• Data Manager - обработка на данни от
информационните острови;

• Операторски интерфейс - представя ин-
формацията в реално време;

• Аналитичен интерфейс - предоставя
възможност за обработка на натрупа-
ните данни с различни продукти, напри-
мер Excel таблици, с цел определяне раз-
мера на енергийните разходи в себес-
тойността на продукцията, планиране
на енергийните разходи.
Основни принципи на създадената сис-

темата за енергийна ефективност са из-
ползването на стандартни компоненти и
продукти, което оптимизира първоначална-
та инвестиция, разходите по експлоата-
цията и поддръжката - например, стандар-
тно вграденият Ethernet порт на Embedded
PC позволява информационните острови да
бъдат интегрирани към налична фирмена
LAN мрежа.

Друг много важен критерий при създа-
ването на концепцията на тази система
за енергиен мениджмънт е използването на
софтуерни платформи и продукти, които
дават възможност за прилагането й в раз-
лични индустриални браншове.

Философията на заложената информа-
ционна технология и предлаганата възмож-
ност за интегриране на различни аналитич-
ни производствени и технологични данни
разширява сферата на приложение и за дру-
ги фирмени цели, като например анализ в
реално време на производствени данни и
оперативни управленски мерки.

Решения за енергиен мониторинг
и мениджмънт от КАСТИВА
Решения за енергиен мониторинг
и мениджмънт от КАСТИВА
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Дейността на асоциациите
във ВЕИ енергийния сектор
в България

бизнес

      областта на ВЕИ енергети-

ката в България, както в останали-

те актуални обществени сфери,

съществуват множество асоциации,

сдружения и съюзи. Всички те декла-

рират идеалните си намерения и на

пръв поглед са достатъчно активни

в общественото пространство по

всички наболели енергийни въпроси.

Тяхната работа е важен фактор в

бъдещото развитие на сектора и

разгръщането на неговия потенци-

ал. За какво точно се борят, какви

са най-сериозните проблеми според

тях и доколко адекватни са мерки-

те, които се предприемат в стра-

ната, ще разкажат представители

на някои от най-дейните организа-

ции във ВЕИ енергийния сектор в

страната.

Мисия, членове, основни
приоритети и цели

„Българска фотоволтаична асоци-

ация (БФА) бе учредена през септем-

ври 2009 г. от 17 български компа-

нии, а днес - половин година по-късно,

броят на членовете надвишава 50.

Възникването й бе продиктувано от

проблемите пред развитието на

фотоволтаични проекти и желание-

то на компаниите от сектора да ги

преодолеят. Целта на асоциацията

е да спомогне за създаване на бла-

гоприятен бизнес климат за произ-

водство и търговия на електроенер-

гия от слънцето“, заявява Никола

Газдов, председател на БФА. „Опит-

ваме се да подпомогнем държавните

институции в усилията им да усъвъ-

ршенстват нормативната уредба в

сектора, което ще създаде условия

за устойчив растеж на инсталира-

ните фотоволтаични мощности.

Дългосрочната ни цел е България да

предлага благоприятни условия за

развитие на фотоволтаична индус-

трия“, допълва той. “Това означава

предвидимост на нормативната

уредба, регламентирани условия за

бизнеса и намаляване на бюрократич-

ните пречки пред инвеститорите.

Правителството трябва да създаде

ясни правила за правене на бизнес в

областта на изграждането на солар-

ни инсталации. Единствено така

България би могла да изпълни задъл-

жението си да има дял от 16% възоб-

новяеми енергийни източници (ВЕИ)

в брутното потребление на елект-

роенергия през 2020 г. – нещо, кое-

то със сегашните темпове на раз-

витие е невъзможно“, споделя г-н

Газдов.

„Един от важните акценти в дей-

ността ни е

развитието на сградно
интегрирани
фотоволтаични системи

БФА инициира програма, нарече-

на „10 000 соларни покрива“. Целта

й е да се премахнат бюрократични-

те пречки пред изграждането на

покривни соларни системи и да се

въведат по-изгодни тарифни став-

ки, които да стимулират развитие-

то им. Въпреки нелеката обстанов-

ка, асоциацията има идея как да се

преодолеят проблемите и усилено

работи в тази насока. Разработили

сме механизъм, който позволява

гъвкаво ценообразуване при модел на

фиксирана тарифа. Имаме много

добри предложения за решаване на

проблемите, свързани с присъединя-

ването на фотоволтаични инстала-

ции към мрежата, които са съобра-

зени с интересите на различните

заинтересовани страни.“

„Асоциацията на производители-

те на екологична енергия (АПЕЕ) бе

създадена през август 2004 г. от 16

компании, желаещи да инвестират и

да развиват екологичните централи

в България“, по думи на нейния пред-

седател Велизар Киряков. „AПEE прие

предизвикателството да работи за

насърчаване на използването на вятъ-

рна енергия и други възобновяеми

енергийни източници и постепенно се

превърна във фактор за развитието

на този сектор в България.“

„От създаването й, мисията на

Асоциацията на
производителите на
екологична енергия
е да се подпомогне и защити част-

ната инициатива на българските

предприемачи в областта на произ-

Дейността на асоциациите
във ВЕИ енергийния сектор
в България
Представители на неправителствени организации посочват
като основен проблем липсата на законова рамка за ВЕИ

В
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ВСИЧКО ЗА ЕНЕРГИЙНАТА
ЕФЕКТИВНОСТ

ВСИЧКО ЗА ЕНЕРГИЙНАТА
ЕФЕКТИВНОСТ

Пълен комплект уреди за обследване
енергийната ефективност на промишлени

обекти и сертифициране на сгради,
съгласно Наредба № 21/ 12.11.2004 от ЗЕЕ

Срок на доставка до 3 седмици

водството и разпространението на

екологична енергия от възобновяеми

енергийни източници, представля-

вайки техните икономически и бран-

шови интереси пред държавните

органи и други организации. Сега

имаме повече от 50 членове от раз-

лични страни, включително и произ-

водители с 90% дял от световния

пазар на вятъра, както и доставчи-

ци на компоненти, разработчици,

изпълнители и консултанти. Това

съчетание на силата ни дава широк

поглед към целия процес на проучва-

не, инвестиране, разработване, ек-

сплоатация и поддръжка на съоръже-

ния, използващи възобновяема енер-

гия.“, заявява председателят на

АПЕЕ.

„Сдружението

Съюз на
производителите на
екологична енергия-BG
(СПЕЕ-BG) обединява юридически

лица, които имат (изграждат и/или

възнамеряват да изградят) обекти

за производство на електрическа

енергия от възобновяеми и/или ал-

тернативни енергийни източници.

Понастоящем в сдружението има

производители на екологична енер-

гия от малки водноелектрически и

фотоволтаични централи. Съюзът

разполага с експерти в областта на

ВЕИ. Към момента съюзът обединя-

ва тридесет и две юридически лица.

Общата инсталирана мощност на

членовете ни е 200 МW. Разработе-

ни са близо 17 инвестиционни проек-

та за малки ВЕЦ с различна степен

на готовност, няколко проекта за

фотоволтаични централи“, обясня-

ва Александър Балакчиев, председа-

тел на СПЕЕ-BG.

„Основният предмет на дейност

на сдружението е: популяризиране

дейностите в областта на възобно-

вяемите и алтернативни източници

на енергия, координиране, предлага-

не и съдействие за осъществяване

на инициативи, подпомагане изгот-

вянето и финансирането на проекти,

мониторинг и други дейности по

опазване на околната среда, разра-

ботване на проекти и програми за

развитие на производството на

екологична енергия, организиране и

провеждане на научно-практически

конференции, семинари, сътрудниче-

ство с местни, областни, национал-

ни и международни организации,

имащи сходни цели и задачи в обла-

стта на енергетиката, изготвяне на

анализи, препоръки и предложения

пред органите на централната и

местна власт по проблеми, свърза-

ни с енергийното производство“,

допълва той.

Европейска асоциация за
екологично развитие
(ЕАЕР) обединява специалисти и

юридически лица със стопанска и

нестопанска цел, работили дълги

години в областта на създаването

на екологични технологии. Тя се

стреми да създаде свои структури

в Европа и страната за популяризи-

ране на идеята, чрез ефективни

технологии към по-чиста природа“,

заявява доц. д-р инж. Ради Ганев,

главен секретар на ЕАЕР. И допъл-

ва: „Асоциацията си поставя за цел

да осъществява обмен на техноло-

гии между различни партньори за

създаване на една по-чиста Европа.
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Всички членове на асоциацията, по-

средством своя професионализъм и

опит, ще съдействат на държавни-

те и местни органи и неправител-

ствени организации за подобряване

енергийната ефективност в стра-

ната и Европа. Нашата цел е да

създадем свои структури за популя-

ризиране на идеята, чрез ефектив-

ни технологии към по-чиста приро-

да. Освен това се стремим да

съдействаме активно в друга важ-

на област - развитие на сътрудни-

чеството между висшите техни-

чески учебни заведения в България

с такива от цяла Европа“.

Емблематични енергийни
проекти у нас от 2009
година насам

Според Никола Газдов, БФА, „един

от емблематичните проекти, при-

вличащ вниманието с мащабите си

е, ветропаркът край Калиакра, изгра-

ден от американската компания AES

Geo Power, най-малкото поради фак-

та, че е най-големият по рода си

проект на Балканите. В сферата на

фотоволтаиката се случиха доста

хубави неща, които показват, че

въпреки многото неуредици, фото-

волтаиката в България ще я бъде.

Бяха изградени и пуснати в експло-

атация няколко соларни парка – в

Пауново, Янково, Ботево, Блатец. Не

трябва да се пропуска и откриване-

то на завода за производство на

соларни панели на Солар Про край

Силистра, който е най-големият

такъв завод в Югоизточна Европа.“

„Емблематичен енергиен проект

за последните няколко години е по-

строяването на най-големия вятърен

парк на Балканския полуостров, соб-

ственост на AES Geo Power, която

е на от най-големите компании-чле-

нове на АПЕЕ“, споделя Велизар Ки-

ряков, АПЕЕ. „Паркът се намира в

местността Св. Никола край Кавар-

на и се състои от 52 турбини с обща

мощност 156 MW. Очаква се да бъде

включен към електроразпределител-

ната мрежа в близките месеци“,

допълва той.

Като емблематични енергийни

проекти, Александър Балакчиев,

СПЕЕ-BG, посочва: „Хидровъзел Цан-

ков камък, АЕЦ Белене, както и вя-

търния парк Св. Никола“.

Никола Газдов, БФА
ПЛАВАЩА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ТАРИФА - създава несигурност и прави

финансирането на соларни проекти почти невъзможно. Ежегодната адап-

тация на тарифата трябва да остане, но да не важи за вече присъеди-

нени инсталации. Те следва да получат сигурност за целия производ-

ствен период от 25 г. чрез фиксиране на тарифата, актуална към

момента на присъединяване към мрежата.

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА ФОТОВОЛТАИЧНИ МОЩНОСТИ към енергопре-

носната мрежа.

ТЕЖКИ И НЕПРОЗРАЧНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ - особено тежка е процедурата с уза-

коняването и присъединяването на малки покривни инсталации.

Велизар Киряков, АПЕЕ
ПРАВНА РАМКА - към днешна дата едва няколко нормативни акта, регу-

лиращи инвестиционните процеси във ВЕИ сектора, са съобразени със

специфичните особености на този тип централи. По-голямата част от

разрешителната процедура се регулира от законови и подзаконови норма-

тивни актове, имащи отношение към други типове инвестиционни про-

екти. Това поставя инвеститорите в една доста трудна среда, която

понякога създава непреодолими пречки пред развитието на проектите.

Нужда от регулация има, но е необходимо тя да бъде добре обмислена и

балансирана между интересите на всички заинтересовани страни.

ВРЪЗКА МЕЖДУ БИЗНЕСА И ИНСТИТУЦИИТЕ - липсата на добре изградена комуникация между биз-

неса и институциите като че ли задълбочава текущите проблеми пред развитието на сектора.

Много често обсъждането на законодателните инициативи на институциите става "при закрити

врата". Неправителствените организации, защитаващи интересите на ВЕИ сектора, не се разпоз-

нават от държавата като "заинтересована страна". В резултат на това, в публичното простран-

ство се оповестяват намерения и информации, които дават изключително лош сигнал на чуждите

инвеститори за ситуацията на българския пазар.

ОБЩЕСТВЕНА НАГЛАСА - трябва да си признаем, че обществената нагласа на към възобновяеми-

те енергийни източници е по-скоро негативна. Непознаването на материята доведе до битува-

нето в общественото пространство на много абсурдни митове за влиянието на подобен род

инсталации върху околната среда и хората.

Александър Балакчиев, СПЕЕ-BG
ЛИПСА НА КОМУНИКАЦИЯ между различните институции, касаещи ин-

вестиционния процес.

ПРОМЯНА НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО - честа, хаотична, непоследовател-

на, понякога радикална.

ЛИПСА НА УСТАНОВЕНИ КРИТЕРИИ и неспазване от страна на инсти-

туциите на нормативно определените срокове за съгласуване, одобре-

ние, получаване на разрешения и лицензи.

доц. д-р инж. Ради Ганев
ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА трябва да съпровожда всеки енергиен документ

- стратегия, програма, план, проект, който оказва въздействие на

околната среда. В противен случай е безсмислено да говорим за устой-

чиво развитие.

РАЗВИТИЕТО НА ВЕИ И НА МРЕЖАТА, към която тези мощности се

присъединяват, трябва да бъде планирано съвместно и интегрирано.

Иначе, стихийното развитие ще създаде проблеми и оскъпяване на про-

ектите и за двете страни.

ГЪВКАВОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ по отношение на преференциалните цени и цените за присъединяване

засега не е постигната. В тази връзка е предложението ни за създаване на съвет по техническа

инфраструктура към правителството, обединявящ усилията на всички заинтересовани, така че да

бъде разработен интегриран план за устойчиво развитие на ВЕИ на територията на страната.

Трите най-сериозни проблема
в енергийния бранш у нас според:
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Интелигентна енергия -
Европа II 2010 г.

бизнес

     а 30 март т. г. Министер-

ството на икономиката, енергети-

ката и туризма (МИЕТ) организира

национален информационен ден, по-

светен на програмата Интелиген-

тна енергия - Европа II - възможно-

сти 2010. Срещата се състоя в зала

Витоша на столичния Интер Експо

Център. Проявата бе част от на-

белязаните инициативи за по-висок

принос на България в изпълнението

на европейската рамкова програма.

Основна цел на събитието бе пови-

шаване информираността на заин-

тересованите от участие в програ-

мата организации и институции

(потенциални участници в проекти

в областта на енергийната ефек-

тивност, възобновяемите енергий-

ни източници и енергийната ефек-

тивност в сектор транспорт) и

увеличаване на ефективността и

резултатността от участието на

страната ни в рамковата програ-

ма.

Програмата Интелигентна енер-

гия - Европа II бе представена от

експерти на Европейската комисия.

Участниците се запознаха с инфор-

мация за завършени проекти, финан-

сирани от програмата. Условията

за кандидатстване по кредитната

линия за енергийна ефективност и

ползване на ВЕИ бяха разяснени от

специалисти, които работят съвме-

стно с Европейската банка за

възстановяване и развитие.

Очаква се Европейската комисия

(ЕК) да обяви тази пролет поредния

си търг за набиране на проектни

предложения по програмата. Пред-

виденият бюджет за подкрепа на

проекти за тази година е 56 мили-

она евро. Крайният срок за подава-

Интелигентна енергия -
Европа II 2010 г.
Проектни предложения по програмата се приемат до юни

не на заявления за

кандидатстване ще

бъде през юни 2010

година.

Цели и
приоритети
на
програмата

Програмата Ин-

телигентна енергия

за Европа насърчава

усилията за пости-

гане на целите в об-

ластта на устойчи-

вата енергетика. Тя

подпомага подобре-

ния в енергийната

ефективност и въ-

веждането на възобновяеми енергий-

ни източници, тяхното навлизане на

пазара, диверсификацията на енер-

гията и горивата, нарастване на из-

ползването на възобновяеми източ-

ници на енергия (ЕС си е поставил

за цел да повиши консумацията на

възобновяемата енергия до 12% до

2010 г.). Основно значение се отда-

ва на транспорта.

Програмата включва дейности по:

l Насърчаване на енергийната

ефективност и рационалното из-

ползване на енергийните ресурси

(SAVE);

l Насърчаване използването на нови

и възобновяеми енергийни източ-

ници и подкрепа за енергийна ди-

версификация (ALTERNER);

l Насърчаване на енергийната

ефективност и използването на

нови и възобновяеми енергийни из-

точници в транспорта (STEER).

Програмата ще подкрепя и хори-

зонтални инициативи като:

l Интегриране на енергийната

ефективност и възобновяемите

енергийни източници в няколко

сектора на икономиката;

l Съчетаване на различни инстру-

менти, средства и партньори в

рамките на едно и също действие

или проект.

Приоритетите на подпрограмата

ще бъдат постигнати чрез проекти

за промоция и разпространение и

проекти за пазарно въвеждане.

Бенефициенти на
програмата

Бенефициенти по програмата са

малки и средни предприятия, изсле-

дователски центрове, администра-

тивни звена, агенции, търговски

камари и др. Програмата е отворе-

на за участие за страните членки и

кандидат-членки на ЕС и страните

от Западните Балкани. Други държа-

ви, особено съседни на ЕС или стра-

ни, заинтересовани от сътрудниче-

ство с Общността по иновативни

дейности, могат да участват в

рамковата програма, ако сключат

двустранни споразумения.

Източник: Програма Интелигентна енергия - Европа

Н
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ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ООД
1124 София, ул. П. Делян 5, тел./факс: 02/846 40 69

web site: www.ees-bg.com
e-mail: info@ees-bg.com

ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ОТ ЛОКАЛНИ

РЕШЕНИЯ ДО КОМПЛЕКСНИ СТРАТЕГИИ:

• Консултантски услуги в областта

на енергийната ефективност;

• Регионални и отраслови обзори на

енергийната ефективност;

• Енергийни обследвания (одити) с

акредитация;

• Системи за енергиен мениджмънт и

мониторинг;

• Проекти за енергийна ефективност;

• Съдействие при финансиране на

проекти за енергийна ефективност;

• Инженеринг, доставка и монтаж на

енергоспестяващо оборудване;

• Енергийни измервания и изпитания;

• Мониторинг и верификация на

икономията на енергия;

• Обучение на енергийни мениджъри;

• Организиране на конференции и

семинари в областта на

енергийната ефективност.

бизнес

Програмата е част от
Конкурентоспособност и
иновации 2007 – 2013

Програма Интелигентна енергия

за Европа е част от рамковата про-

грама Конкурентоспособност и ино-

вации (2007 - 2013). Рамковата про-

грама подкрепя мерките за засилва-

не на капацитета на конкурентос-

пособност и иновации в ЕС. Като

цяло програмата насърчава използ-

ването на информационни техноло-

гии, екологични технологии и възоб-

новяеми източници на енергия. При-

ета е с решение № 1639/2006/EO на

Европейския парламент и на Съвета

на ЕС от 24 октомври 2006 г.

Цели на програмата са повишава-

нето на конкурентоспособността на

предприятията и в частност на

малките и средните предприятия

(МСП); насърчаването на всички

форми на иновации, включително и

екоиновациите; засилване на разви-

тието на устойчиво, конкурентно и

иновативно информационно обще-

ство; насърчаване на енергийната

ефективност и използването на

новите възобновяеми източници на

енергия във всички сектори, включи-

телно и в транспорта.

Освен с Интелигентна енергия за

Европа, целите на програмата ще

бъдат постигнати чрез още две

подпрограми. Първата от тях е Под-

програма за предприемачество и

иновации, която обединява в себе си

дейности, целящи да насърчат пред-

приемачеството, конкурентоспособ-

ността и иновациите в индустрия-

та. Насочена е основно към малките

и средните предприятия - от бързо

развиващите се компании до семей-

ните фирми, които представляват

по-голяма част от предприятията в

ЕС. Тя цели да улесни достъпа на

развити и на новосъздадени МСП до

финансиране и инвестиции. Дава

достъп до информация на бизнеса

относно функционирането и възмож-

ностите, които предлага вътрешни-

ят пазар, както и относно влязло в

сила законодателство, което се

прилага за тях, или пък за такова,

което се подготвя с цел по-лесно да

се адаптират към промените. В тази

връзка, предоставянето на услуги на

бизнеса играе особено важна роля.

Подпрограмата подпомага обмена на

добри практики между държавите

членки с цел да създаде по-добра

административна среда за бизнеса

и иновациите.

Втората подпрограма е Подпома-

гане на политиката в областта на

информационните и комуникационни-

те технологии, която насърчава

въвеждането и използването на ин-

формационни и комуникационни тех-

нологии, които са в основата на

икономиката на знанието. Подпрог-

рамата е част от стратегията на

ЕК i2010: Европейско информационно

общество и включва в себе си цели-

те на програмите eTen, eContent и

MODINIS.

Индикативният бюджет на про-

грамата за периода 2007 – 2013 г. е

3621 млн. евро, от които 2172 млн.

евро са предвидени за програма

Предприемачество и иновации, 724

млн. евро са за Програмата за под-

крепа на политиката в областта на

информационните и комуникацион-

ните технологии (ИКТ) и 724 млн.

евро са за Интелигентна енергия –

Европа.
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платена публикация

  иена, 24.01.2010 г. През 2015 г. с

Европейска директива EC 2037/2000

ще бъде въведена пълна забрана на хла-

дилния агент R-22 поради високия му

озоноразрушаващ потенциал. Daikin

VRVо-Q предлага икономичен начин за

преминаване от съществуващите R-

22 VRF системи към съвременни R-410A

VRVо системи, като свежда до мини-

мум времето за престой и необходи-

мите инвестиции.

Сега промяната има
смисъл

Съществуват много причини, кои-

то могат да накарат компаниите да

помислят за промяна сега. Първата и

най-важната е, че дори преди пълната

забрана за използване на R-22 през 2015

година, употребата на първичен R-22

е забранена в Европейския съюз от яну-

ари 2010 година, а Европейска дирек-

тива EC 1005/2009 ограничи драматич-

но употребата дори на рециклиран R-

22 . Следователно, доставките на R-

22 ще стават все по-редки и по-скъ-

пи, тенденция, която вече е започна-

ла. При липсата на R-22 поддръжката

им в пълен обем ще бъде невъзможна,

което създава риск за по-дълъг прес-

той, когато нещо се обърка.

Благодарение на забележителното

развитие на технологията на инвер-

торните термопомпи и на по-ефикас-

ния хладилен агент, при новите систе-

ми могат да се очакват значителни по-

добрения по отношение на експлоата-

ционните разходи. Не само повишена-

та енергийна ефективност, а от тук

и по-ниските емисии на въглероден дву-

окис, но и нулевият озоноразрушаващ

потенциал на R-410A правят отказа от

система с R-22 благоприятно за окол-

ната среда начинание.

С Daikin това изглежда
лесно

Потребителите на R-22 VRF систе-

ми могат да избират от редица въз-

можности, започвайки от това, да не

предприемат нищо, като използват

VRVо-Q:
Икономична и благоприятна за околната
среда VRVо промяна чрез подмяна на
съществуващите R-22 VRVо системи

VRVо-Q:
Икономична и благоприятна за околната
среда VRVо промяна чрез подмяна на
съществуващите R-22 VRVо системи

Дслучаен" хладилен агент и рискуват

влошаване на коефициента на полез-

но действие и повишаване на експло-

атационните разходи или да инстали-

рат изцяло нова система. При първа-

та опция, освен неблагоприятното въз-

действие върху околната среда, съ-

ществува риск от значителен престой

и значителни разходи, ако възникне

проблем. От друга страна, пълната

подмяна изисква големи инвестиции и

създава проблеми на бизнеса, тъй ка-

то трябва да бъде монтирана изцяло

нова медна тръбна система.

Daikin VRVо-Q улеснява прехода меж-

ду двете системи. Решението VRVо-Q

позволява да бъдат запазени същест-

вуващите тръби за хладилен агент R-

22, а в някои случаи дори и вътрешни-

те устройства и контролери (ако те-

зи вътрешни устройства са произве-

дени през 1996 година или по-късно) и

подменя само външните устройства и

BS-кутии (при инсталации с рекупера-

ция на топлината). Това позволява под-

мяната да се извърши поетапно, при ко-

ето инвестициите се разпределят и

дейността се нарушава минимално.

Технология, която
използва съществуващите
тръби и вътрешните
устройства

Системата VRVо-Q е проектирана

специално за работа с по-ниско наляга-

не, подходящо за съществуващите тръ-

би за R-22, като същевременно поддър-

жа високо ниво на енергийна ефектив-

ност. Например, една система R-410A

10HP има COP 3,98 и EER 4,00: това е

с около 50% по-висока ефективност в

сравнение с нейния R-22 еквивалент!

Маслото и замърсителите в същес-

твуващите тръби могат да причинят

неизправност на съоръжението, пора-

ди което в миналото медните тръби са

били сменяни винаги, когато е трябва-

ло да бъде инсталирана система с раз-

личен хладилен агент. VRVо-Q с нова-

та си почистваща функция елиминира

този риск. По време на автоматично-

то почистване замърсителите се фил-

трират и изхвърлят навън, гарантирай-

ки надеждна и бърза инсталация на

VRVо-Q със съществуващите тръби.

Новият хладилен агент R-410A цирку-

лира в медните тръби и обира остана-

лите замърсители. Хладилният агент

и останалото масло от системата с

R-22 се филтрират във външното уст-

ройство, в което след това замърси-

телите се утаяват. Тази процедура се

изпълнява само веднъж и обикновено

трае един час. Daikin са първите, кои-

то предлагат тази функция за автома-

тично запълване и почистване на тръ-

бите с хладилен агент, резултат от

технологично лидерство и респект към

околната среда.

По-висока ефективност
и по-висок капацитет

VRVо-Q се предлага в конфигурации

с 5 до 30 к.с., в модели с термопомпи

и с рекуперация на топлината. Всички

съществуващи R-22 и R-407C VRVо ин-

сталации могат да бъдат модернизи-

рани. В допълнение към повишената

ефективност може да се увеличи и ка-

пацитетът на системата без да е не-

обходима смяна на медните тръби за

хладилния агент и така системата да

се адаптира към по-високи натоварва-

ния в режими на охлаждане/отопление.

Това се дължи на факта, че тръбите

за R-22 са Дпреоразмерени" за R-410A,

което позволява да се надгради капа-

цитетът и дори да се добавят вът-

решни устройства при използване на

същите тръби.

VRVо-Q вече се предлага и всички

представители на Daikin са готови да

окажат съдействие на клиентите, ин-

веститорите и управителите на сгра-

ди да намерят най-доброто решение за

подмяна на кондициониращите систе-

ми с хладилен агент R-22.

www.daikin-се.com

В
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Отговорността към клиента
не се изчерпва с доставката
на продукта

спонсорирано интервю

CHINT е една от водещите компа-

нии в областта на преноса и раз-

пределението на електроенергия и

електроапаратурата ниско напре-

жение в световен мащаб. Каква

позиция заема компанията на

българския енергиен пазар?

CHINT е производител на електро-
оборудване от световна класа – от
оборудване ниско напрежение до обо-
рудване за националната енергийна
система. Ние в СЕМО сме особено
щастливи да работим с CHINT в Бълга-
рия. През последните седем години
положихме много усилия, за да наложим
марката CHINT и качествените им
продукти на българския енергиен па-
зар и сега със задоволство мога да
кажа, че CHINT е вече добре познат
играч на този пазар.

Какви технологии и пазарни тен-

денции ще окажат най-голямо вли-

яние върху енергийния пазар през

следващите няколко години?

Вярвам, че пазарът ще бъде доми-
ниран от две основни тенденции.
Първата от тях е реализацията на все
повече малки производства на енергия
от възобновяеми източници, в резул-
тат на което ще се усложни дистри-
буционната мрежа. Ще се обръща по-
вече внимание и на измерването и
анализите на качеството на енергия-
та. Втората тенденция е свързана с
усилията на производителите да пред-
лагат по-интелигентни, по-ефектив-
ни и по-малки по размер оборудвания.
Разширяването на възможностите за
дистанционен контрол, програмируе-
мите елементи и комуникацията меж-
ду елементи от различен тип, също ще
стават все по-важни. Това се отнася
както за сегмента високо напрежение,
така и за ниското напрежение.

Кои са основните ви конкуренти

на българския пазар и с какво CHINT

се отличава от тях?

Има два типа доставчици на паза-
ра. Такива, които доставят качестве-
но оборудване, придружено със серти-
фикати, сервиз и гаранция и такива,
които доставят евтино оборудване
със съмнително качество. Ние се
състезаваме само с първия тип, къде-

Отговорността към клиента
не се изчерпва с доставката
на продукта

Г-н Марко СЕМО,
Председател на борда на

Директорите на СЕМО ООД

то освен марката
CHINT, може да наме-
рите още Шнайдер
Електрик, АББ, Си-
менс и други европей-
ски компании.

Кои продукти на CHINT имат най-

голям потенциал за развитие на

нашия пазар?

Има няколко продукта с голям по-
тенциал за развитие. Контакторите
на CHINT, познати с тяхната издръжли-
вост при тежки условия и продължи-
телен живот на експлоатация, пред-
ставляват съществена част от раз-
витието на пазара. Също така, кому-
тационното оборудване средно напре-
жение, което внедрихме в няколко про-
екта и за което получихме много по-
зитивни отзиви. В допълнение, изоли-
раните шинни системи за големи
токове (4000 А и повече), които са
много лесни за инсталация и имат от-
лични електрически качества. Вече ус-
пешно сме инсталирали такива шинни
системи и мисля, че са много подходя-
щи за всички големи бъдещи проекти.

Вашата фирма СЕМО ООД в Бълга-

рия оповести постигането на по-

голям пазарен дял през миналата

година, въпреки финансовата кри-

за. Какви са факторите, довели до

този успех?

Нашият успех в година на криза не
е просто щастлива случайност, а е
резултат от много труд и ежедневни
усилия, в съответствие с нашата
философия. Ние не предлагаме само
продукти, ние предлагаме решения. За
нас, осъществяването на продажби,
дори и на най-голямата, е по-малко важ-
но от това да предложим на клиенти-
те си решението, от което се нужда-
ят, дори и това да означава да имаме
по-малка печалба. Ние определяме на-
шите клиенти като наши партньори
във времето. Отговорността ни не
свършва с доставката на продуктите
и всеки един от нашите служители в
търговския, инженерния, сервизния
отдел или отдел доставки знаят това.
Аз мисля, че в условията на икономи-
ческа криза, това е главното, което
търсят клиентите. Ние успяваме да

създадем дълготрайно сътрудниче-
ство с нашите клиенти и благодаре-
ние на това постигаме успех.

Кои са значимите индустриални и

строителни проекти, изпълнени от

фирма Семо с оборудване на CHINT?

Тази година изпълнихме някои мно-
го интересни и големи проекти в стро-
ителството и разпределението на ел.
енергия, сред които Мол – Габрово;
Галерия Мол – Варна; Гранд Мол - Вар-
на; Мини Марица Изток - Разпредели-
телна подстанция 6 kV; ЧЕЗ - достав-
ка на автоматични прекъсвачи лят
корпус; НЕК - доставка на вакуумни
прекъсвачи; Софийска вода - цялостна
реконструкция на подстанция Панча-
рево и други.

Как успявате да предадете опита

си в областта на инженеринга на

своите партньори?

Тайната е в предаването на знани-
ята. Моят 58-годишен опит ще има
съвсем малка стойност, ако остане
само в главата ми. Ето защо аз набля-
гам на избора на правилните служите-
ли и на това да им предам колкото мога
повече знания. Но не съм само аз. Ние
имаме отличен екип от инженери и
служители и те всички са наясно, че
трябва да обменят информация помеж-
ду си и с клиентите ни. Някои компа-
нии вярват, че трябва да пазят инфор-
мацията в тайна, особено от клиенти-
те, за да не могат да отидат при друг
доставчик. Аз казвам отново, че наши-
те клиенти са наши партньори и тех-
ният успех е наш успех.

Каква е дългосрочната ви страте-

гия за развитие на българския па-

зар?

Нашият дългосрочен план е да допъ-
лним отличната серия от продукти,
които доставяме на българския пазар
и да пробием на пазара на системи
високо напрежение, където CHINT имат
предимство в цената и качеството
спрямо другите компании.
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Проект за когенерационна
централа на ЕВН България
и Сименс България

проекти, реализации

    реди месец мениджърът на ЕВН

България Топлофикация г-н Йорг Зол-

фелнер и г-жа Боряна Манолова, уп-

равител на Сименс България, пред-

ставиха в Пловдив общ проект за

изграждане на когенерационна цен-

трала за комбинирано производство

на електроенергия и топлоенергия.

Съоръжението ще бъде изградено на

площадката на ТЕЦ Пловдив Север,

в близост до сега съществуващата

централа. "Kогенерация Пловдив" ще

използва за гориво природен газ,

който ще бъде изгарян в ново поко-

ление газова турбина с висок коефи-

циент на полезно действие и с елек-

трическа мощност 49,9 MW и топ-

линен товар около 54 MW.

Специалисти на ЕВН България

Топлофикация работят по проекта

от юни 2008 г. Началото на строи-

телните дейности е планирано за

юни 2010 г., а въвеждането в екс-

плоатация на когенерацията е пред-

видено да стане до края на 2011 г.

С мащабната инвестиция от око-

ло 100 милиона лева, ЕВН България

прави важна крачка към модерниза-

ция на производствените мощности

на топлофикационното дружество в

Пловдив. Сега съществуващата ТЕЦ

Пловдив Север е построена преди 30

години и част от мощностите й са

вече извън експлоатация.

Когенерацията е технология за

централизирано едновременно произ-

водство на електроенергия и топло-

енергия. При традиционните методи

на електропроизводство голямо коли-

чество полезна топлина се изхвърля

в околната среда под формата на

кондензна топлина от парата.

За разлика от тях, технологията

"когенерация" използва отпадната

топлина и произвежда

едновременно топлое-

нергия и електричество

в комбиниран процес с

по-висока ефективност.

Увеличаването на дела

на производството на

енергия чрез когенера-

ционен метод е сред

приоритетите на Евро-

пейския съюз.

Чрез изграждането

на новата централа по технология

на Siemens, регионът ще получи най-

модерното комбинирано производ-

ство на топлоенергия и електрое-

нергия не само в България, но и на

Балканите. Специално за сп. Енерджи

ревю от ЕВН България обясниха, че

изборът на изпълнител е определен

на основата както на икономически,

така и на технически критерии. По

техни думи, фирма Сименс е избра-

на поради възможностите, с които

разполага да изпълни проекта, като

вложи най-добрите технически ре-

шения при възможно най-изгодни ико-

номически условия.

Според експерти на енергийната

компания, новото съоръжение ще

донесе редица ползи за община Плов-

див, като:

l по-висока сигурност на топло-

снабдяване, гарантирана от най-

добрите налични технологии от

ново поколение;

l 20% по-висока ефективност спря-

мо съществуващата ТЕЦ;

l три пъти по-голямо производство

на електрическа енергия в срав-

нение със сегашното;

l възможност за предлагане на по-

стабилни цени на топлинната

енергия на основание рентабилно-

то и ефективно производство на

електро- и топлинна енергия;

l намаляване на вредните емисии,

отделяни във въздуха, което пра-

ви Пловдив по-чисто място за

живеене. Емисиите на азотен ок-

сид, сравнени с тези на съществу-

ващата ТЕЦ са само една шеста;

l екологично енергопроизводство,

което не вреди на здравето на

хората и околната среда;

l откриване на нови работни мес-

та;

l създаване на работа за местния

бизнес.

По общо мнение на двете компа-

нии, същевременно с реализацията

на проекта България ще получи и по-

висока енергийна сигурност. Въз-

можността за по-гъвкаво управление

на мощността е изключително важ-

но за ефективното управление на

енергийното потребление в страна-

та. Повишението на цените на газа

в последните месеци води до значи-

телно поскъпване на електроенерги-

ята. След пускането в експлоатация

на новата централа от дружество-

то се надяват да минимизират този

ефект. Освен това, новата и модер-

на когенерационна централа ще

отделя по-малко вредни емисии във

въздуха, коментират от ЕВН Бълга-

рия.

Проект за когенерационна
централа на ЕВН България
и Сименс България
Съоръжението за производство на електроенергия и топлоенергия
е най-модерното в страната

П
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Внедряване на РОКОН
в п/ст Камбаните
110/20 кV на НЕК ЕАД

проекти, реализации

      началото на 2008 г. комисия

от НЕК ЕАД с участието на експер-

ти от CEZ организира и проведе

тръжна процедура за избор на из-

пълнител за построяването на обек-

та „до ключ“. Предметът на проце-

дурата представлява сложно съче-

тание от цялостно изграждане на

една голяма разпределителна под-

станция, внедряване на защити на

електропроводите 110 кV в съсед-

ните подстанции и осигуряване на

комуникации за обмен на информа-

ция с Териториално диспечерско уп-

равление (ТДУ) Запад на ЕСО ЕАД,

с подстанция София Юг 220/110 кV

и с CEZ. За главен изпълнител на п/

ст Камбаните е избрана фирма

РОКОН, която реализира обекта.

Основни
характеристики
на обект п/ст
Камбаните 110/20 кV

Инвестиционният проект е из-

пълнен в две фази – проектиране

(идеен проект и работен проект) и

изпълнение. Обектът е приключен в

изключително кратък срок – до но-

ември 2009 г., като всички устрой-

ства и системи са в експлоатация в

пълен обем, съгласно изискванията

на техническото задание на възло-

жителя - НЕК ЕАД.

Поради малките размери на стро-

ителната площадка, разпределител-

ната уредба 110/20 кV е изпълнена на

две нива. Откритата част 110 кV е

разположена върху покрива на сгра-

дата над закритата уредба 20 кV.

Това дава, едновременно със сложно-

стта за изпълнение, и някои съще-

ствени предимства: намалени са

Внедряване на РОКОН
в п/ст Камбаните
110/20 кV на НЕК ЕАД

дължините на контролните кабели;

силовите трансформатори са разпо-

ложени в близост до сградата, като

стените й се използват за проти-

вопожарна преграда, съгласно изис-

кванията на Наредба №2; скъсени са

трасетата за подвеждане на сило-

вите захранващи кабели; компакт-

ност на подстанцията в съответ-

ствие със съвременните изисквания.

Подстанцията е един от малкото

обекти на НЕК ЕАД, който е без

дежурен персонал. Функциите по

сигнализацията и управлението на

обекта са разпределени, съгласно

изискванията на НЕК ЕАД, както

следва:

l сигнализацията за целия обект и

управлението на част 20 кV се

изпълняват от отдалечен сървър

и операторска станция, монтира-

ни в п/ст София юг;

l сигнализацията за част 110 кV и

управлението на съоръженията в

уредба 110 кV и стъпалния пре-

включвател, се изпълняват от

ТДУ Запад;

l сигнализацията и управлението на

всички съоръжения в обекта мо-

гат да се изпълняват при необхо-

димост и от ОС в командната

зала на п/ст Камбаните.

Във връзка с този начин на експ-

лоатация, в обекта е предвидена

съвременна пожароизвестителна

система и система за контрол на

достъпа с видеокамери и предаване

на информация към монитори в Ко-

мандна зала на подстанцията и

при дежурния в п/ст София Юг.

Част първична
комутация -
уредба 110кV

Присъединяването на подстанци-

ята към електроенергийната систе-

ма (ЕЕС) е изпълнено с разкъсване на

едната тройка от електропровод

110 кV „Сълзица“, свързващ подстан-

ция София Юг и ОРУ 110 кV на ТЕЦ

София изток. Компановката на уред-

бата е „Н“ схема - два входа, два

В
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проекти, реализации

трансформатора и единична секци-

онирана шинна система.

Първичните съоръжения в уредба-

та и тези за собствени нужди посто-

янен и променлив ток са производ-

ство на водещи европейски фирми:

l Силови трансформатори 2х40/50

MVA на фирма Hyundai;

l Прекъсвачи, разединители и зазе-

мителни ножове 110 kV на фирма

Siemens – Германия;

l Токови и комбинирани измервател-

ни трансформатори 110 kV на

фирма Arteche – Испания;

l Вентилни отводи 96 kV на фирма

ABB – Швеция;

l NiCad акумулаторна батерия (АБ)

на фирма SAFT – Швеция;

l Токоизправител PROFITEC S на

фирма AEG – Германия;

l Инвертор PROTECT 5 на фирма

AEG – Германия;

l Високоволтови клеми на фирма

LORUNSER AL – Австрия.

Уредба 20 кV
Уредбата е изпълнена с единич-

на секционирана шинна система,

като към всяка секция са присъеди-

нени по 23 броя КРУ. Съоръженията

в уредбата, както и тези на 110 кV,

са от водещи европейски фирми:

l КРУ 20 кV на фирма Ritter – Герма-

ния, съоръжени с вакуумни

прекъсвачи;

l Активно съпротивление на фирма

Metal Deploye - Франция;

l Трансформатор СН (сух) 250 kVA,

20/0.4 kV на фирма GBE – Италия;

l Вентилни отводи 24 kV на фирма

Areva – Франция.

Част вторична
комутация

Изискването да се използват най-

съвременни технологии за апарату-

рата в този обект намира своето

адекватно решение в Системата за

автоматизация и управление на под-

станцията (САУП). „САУП е разра-

ботена и произведена от РОКОН Из-

следователски център и има всич-

ки съвременни параметри и харак-

теристики, които се предлагат за

подобни технологични комплекси от

водещите европейски фирми в бран-

ша – АВВ, Siemens и Areva.

l децентрализирана, йерархична

структура с две нива – ниво Ло-

кални устройства (ЛУ) и ниво Цен-

трални устройства (ЦУ);

l отворена архитектура с възмож-

ност за разширяване по обем и

функции;

l поддържане на комуникации със

съществуващи и бъдещи системи

с подобно предназначение, включи-

телно и от други производители,

които отговарят на изисквания-

та на комуникационен протокол

IEC 61850;

l модулна структура, съставена от

отделни стандартизирани компо-

ненти, които могат да се добавят

или да променят функционалните

си характеристики в зависимост

от конкретните задачи;

l използване на оптични кабели за

връзка на устройствата по локал-

ната мрежа на системата в обек-

та.

При разработката на всяко от

цифровите устройства производ-

ство на фирма РОКОН е отделено

специално внимание и на изпълнени-

ето на последните изисквания на IEC

стандартите за изолационното
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проекти, реализации

съпротивление, електромагнитната

съвместимост (EMC) и за електри-

ческите, климатични и механични

условия на работа на апаратурата

в обекта. Всеки тип устройство има

сертификат за успешно проведени в

лицензирана лаборатория изпитания

по всеки конкретен тип от горепо-

сочените видове стандарти“, заявя-

ват от Рокон.

Структура на САУП: ниво
Локални устройства (ЛУ)

Нивото е оборудвано изцяло с

апаратура, разработена и произве-

дена във фирма РОКОН:

l локални контролери тип RTU 401

за всяко от присъединенията на

110 кV с основни функции по управ-

ление, сигнализация, измерване, ар-

хивиране и комуникации с ниво ЦУ;

l основна защита за извод 110 кV

тип RLI 401D - дистанционна с

вградена надлъжна диференциал-

на;

l резервна защита за извод 110 кV

тип RLB 421;

l допълнителни защити RLI 401D и

RLB 421 за съседните подстанции

- п/ст София юг, п/ст Черни връх,

п/ст Младост и ОРУ на ТЕЦ Со-

фия изток;

l диференциална релейна защита на

трансформатор тип RTI 402;

l максималнотокова защита тип

RFI 421 на страна 110 kV на транс-

форматора;

l защита на Активното съпротив-

ление тип RFI 421 А;

l диференциална защита на шини

110 kV тип RBP 401 с разпределе-

на архитектура, локални модули за

изводи, трансформатори и ши-

носъединител тип RBP 421 и цен-

трален модул за пет присъедине-

ния тип RBP 401;

l комплексно устройство за релей-

на защита и управление (КЗУ) тип

RFI 401G за всяко присъединение

тип извод и трансформатор на

20 кV;

l устройствo за температурен

контрол на трансформатор - RAU

108T;

l ЛК за табло СН ~ TOK - RAU 108Е;

l устройство за следене парамет-

рите на AБ - RAU 108B;

l устройство за централна сигна-

лизация - RAU 116/RAU 110;

l устройство за АЧР – RFA.

Всички устройства са комплек-

товани със специализирана клавиа-

тура и дисплей на лицевия панел с

възможност за диалог и изпълнение

на функции по управление, сигнали-

зация, измерване и настройки.

Структура на САУП:
ниво Централни
устройства (ЦУ)

Ниво ЦУ включва следната апара-

тура:

l Системен сървър (СС) с ОС в п/

ст Камбаните – за осигуряване на

интерфейса (НМI) на оперативен

персонал със САУП и за поддържа-

не на комуникациите с устрой-

ствата от ниво ЛУ, със сървъра

в п/ст София Юг, с ТДУ Запад и при

необходимост с Диспечерски

пункт на CEZ.

l Сървър и Операторска станция

(ОС) с два монитора в подстан-

ция София Юг – за осигуряване на

интерфейс (HMI) на оперативния

персонал в подстанцията и за

поддържане на комуникациите

със сървъра в подстанция Камба-

ните.

l Принтери, GPS за синхронизация

на астрономическото време на

САУП в п/ст Камбаните и други

устройства, необходими за рабо-

тата на комуникациите - конвер-

тори, куплиращи устройства

(switches, gateways), модеми и др.

Комуникации на САУП
l Между сървъра от ниво ЦУ и вся-

ко от устройствата от ниво ЛУ

- по оптична мрежа и комуникаци-

онен протокол съгласно IEC 61850.

l С диспечрски пункт на CEZ  по

протоколTG 809;

l С п/ст „София Юг“ по протокол

IЕС 60870-5-101;

l С ТДУ Запад по протокол IЕС

60870-5-101.

В случай на отпадане на комуни-

кациите на п/ст Камбаните с ТДУ

Юг или п/ст София Юг се предвижда

възможност за буфериране на пред-

назначената за предаване в съот-

ветното направление информация,

като след възстановяване на кана-

ла, данните се предават автоматич-

но с архивираните дата/време.
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Напълно автоматизирани
МВЕЦ на CINK Hydro Energy
в България

проекти, реализации

      рез 2009 год. CINK Hydro

Energy k.s. пуска в експлоатация две

малки централи в България: МВЕЦ

Гьоврен - Pt=634 kW на река Триград-

ска и МВЕЦ Зареница - Pt=224 kW на

река Чепеларска. Технологията за

производство на електрическа енер-

гия и в двете централи е базирана

на Crossflow турбини. Централите

работят в паралел с местната елек-

троразпределителна мрежа, напълно

автоматизирани са, като автома-

тиката поддържа постоянно опти-

малните режими и висока ефектив-

ност.

МВЕЦ Гьоврен е оборудвана със

синхронен генератор, с автомати-

чен регулатор на напрежението и

автоматичeн cosϕ регулатор. МВЕЦ

Зареница е оборудвана с асинхронен

генератор, с компенсация на cosϕ в

диапазона 95-99%.

Пускането и спирането на агре-

гатите в двете централи е автома-

тично и практически МВЕЦ не изиск-

ват постоянен контрол от страна

на обслужващ персонал, а само пери-

одичен. Данните и съобщенията за

текущия режим на работа и работ-

ното състояние на оборудването се

предават дистанционно по мобилни-

те мрежи.

„От пускането на централите

досега, технологичното оборудване,

доставено и монтирано от CINK

Hydro Energy k.s. в двете МВЕЦ, ра-

боти надеждно и при висока ефек-

тивност“, споделя за сп. Енерджи

ревю Георги Беловодски, търговски

представител на CINK Hydro Energy

у нас.

През 2010 г. CINK Hydro Energy ще

пусне в експлоатация новата МВЕЦ

УСТРЕМ на река Тунджа. Технологи-

ята в МВЕЦ УСТРЕМ е базирана на

Kaplan - хоризонтална турбина, мо-

дел AD-4, производство на CINK Hydro

Energy k.s., с турбинна мощност Pt

=1093 kW. Максималният разход през

турбината е Qmax.=27 700 m3/s, а

диаметърът на работното колело -

D=2240 mm. МВЕЦ УСТРЕМ е ниско-

падова руслова централа, която ще

бъде оборудвана с всички устрой-

ства и автоматика за надеждна и

безопасна работа, с машина за ав-

томатично почистване на плаващи-

те наноси, с управляваща система

за работа в паралел с електрораз-

пределителната мрежа.

CINK Hydro Energy k.s. е специали-

зирана в проектирането и изгражда-

нето на малки ВЕЦ с мощности до 3

MW. „Оборудването, което доставя

и монтира CINK Hydro Energy k.s.,

отговаря на всички европейски стан-

дарти, отличава се с високо каче-

ство и надеждност. В доставките

се включват следните съоръжения:

турбини – Crossflow, Pelton, Francis и

Kaplan; дросел клапи, сферични шиб-

ри и други, със задвижване - елект-

рическо, хидравлично и/или ръчно.

Сред доставяната апаратура са и

синхронни и асинхронни генератори,

механични скоростни кутии или

ремъчни предавки, тръбни и стома-

нени конструкции, управляваща сис-

тема на хидроагрегатите, включва-

ща PLC и SCADA концепция, цифрови

защити и силова автоматика, хид-

равлично управление на турбината.

Услугите, които фирмата предоста-

вя в областта на МВЕЦ, обхващат

проектиране и конструиране, мон-

таж и пускане в експлоатация, екс-

плоатационна документация, гаран-

ционен сервиз, следгаранционно об-

Напълно автоматизирани
МВЕЦ на CINK Hydro Energy
в България

П

служване и др.“, представят дейно-

стта на фирмата от българския

офис на CINK Hydro Energy k.s.
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Схема и участници в зала 5

5-1 СТС Солар

Цялостно проектиране и изграж-
дане на соларни - фотоволтаич-
ни електроцентрали. Пускане в
експлоатация, гаранционна и из-

вънгаранционна поддръжка.
Представя: СТС Солар предлага както висококачествени ком-
поненти, така и цялостни решения за изграждане на слънче-
ви електроцентрали. Основните направления включват раз-
лични видове продукти, а именно: соларни модули, инверто-
ри, оборудване за мониторинг и контрол, позиционери и кон-
струкции за монтаж. Предоставяме безплатни консултации
по всички аспекти от планирането, доставката, монтажа,
узаконяването и експлоатацията на всяка една слънчева
електроцентрала на земя или покрив.

5-2 БГ Соларни Панели

Ние сме производител на моно и поликристал-
ни фотоволтаични панели. Освен стандартни
панели за монтаж на покриви и наземни конст-
рукции, предлагаме стъклопакети с ФВ клетки
за вграждане във фасади, парапети, козирки,
слънцезащитни елементи.
Представя: На изложението представяме при-
ложението на нашата продукция, а именно -

вграждане на ФВ панели в покриви, монтаж върху покриви,
вграждане във стъклени фасади на сгради.

5-3 Energy Solutions

Energy Solutions е първият произво-
дител на моно- и поликристални со-
ларни модули на балканите произвеж-
дащи от 2005 година. Нашите про-
дукти и фабрика имат пълна серти-

фикация по TUV Rhineland, докато компанията ни оперира под
пълна сертификация според ISO 9000:2001. Ние също възнаме-
ряваме да продаваме соларни инвертори, фотоволтаични си-
стеми на нашата основна компания STEELMET и соларни си-
лови кабели на нашата дъщерна компания Hellenic Cables.
Представя:  Нашата пълна гама от поли- и монокристални
соларни модули в диапазона от 40 Wp to 240 Wp, направени
от най-добрите суровини и произведени с доказани и напълно
развити технологични методи и строг качествен контрол.
Фотоволтаичните системи на нашата основна компания
STEELMET. Модули, предназначени за сградни фотоволтаич-
ни системи и специални панели. Соларни инвертори от висок
клас. Нашата гама от услуги, насочена към разработчиците
и инсталаторите.

5-4 KИОТО Фотоволтаикс България

KИOTO Фотоволтаикс България е
дъщерно дружество на KИOTO Фо-
товолтаикс, Австрия, която при-
тежава дългогодишен опит в про-
изводството на висококачестве-

ни PV-модули, които надминават всички изисквания за каче-
ство на европейските пазари. Високоефективните моно- и
поликристалинни соларни модули се произвеждат в Австрия
по напълно нова в световен мащаб и изцяло автоматизира-
на технология. От 2006 г. насам освен с продажбата на мо-
дули на големи търговски фирми, КИОТО активно се занима-
ва и с разработването, конструирането и управлението на
големи PV-съоръжения в Испания, Италия, България, Чехия,
Франция и Гърция.

5-5 Ей И Ес Гео Енерджи

Ей И Ес Гео Енерджи, собственост на американската енер-
гийна компания Ей И Ес и българо-немското дружество Гео
Пауър, инвестира в изграждането на ветроенергиен парк

"Свети Никола" с мощност 156 MW в района на гр. Каварна,
България.
Представя: Ветроенергийният парк "Свети Никола" 156 MW
е разположен в североизточна България, на територията на
община Каварна, на 60 км от гр. Варна. Проектът се намира
в землищата на селата Българево, Свети Никола, Хаджи Ди-
митър, Раковски и Поручик Чунчево - на територия с разме-
ри 6х10 км. Цялата инвестиция във ветроенергиен парк "Све-
ти Никола" е 270 млн. евро, от които 223 млн. евро са оси-
гурени от банков консорциум, включващ Европейската банка
за възстановяване и развитие (EBRD), Международна финан-
сова корпорация (IFC), UniCredit Markets & Investment Banking
(UniCredit) и УниКредит Булбанк, а 47 млн. евро са собствени
средства на Ей И Ес. Ветроенергиен парк "Свети Никола“
получи наградата на списание ЕМЕА Файнанс за най-устой-
чив проект на 2009 г., а Ей И Ес Гео Енерджи беше отличена
с приза "Инвеститор на 2009“ в енергийния сектор от Българ-
ска Агенция за Инвестиции. Тези две награди са признание за
високите стандарти, съблюдавани по време на развитието
и строежа на проекта.

5-6 Global Wind Power

Global Wind Power специализира
във всички аспекти на разра-
ботката, инсталацията и про-
дажбата на вятърни паркове,

както и в техническия и търговски мениджмънт на вятъ-
рните паркове. Ние създаваме проекти, които да посрещнат
вашите изисквания и да превърнем вашите проекти за вятъ-
рна енергия от концепция в реалност.
Представя: Global Wind Power предлага консултантските ус-
луги за проектиране (Greenfield Development), цялостно изграж-
дане (Turnkey), както и технически и търговски мениджмънт
(Technical & Commercial Management). Ще бъдем също на раз-
положение за презентиране на актуални проекти, които са
готови за продажба.

5-7 Vestas

Vestas е световен лидер
в доставката на модер-
на енергия. Вече сме ин-
сталирали над 40 000

вятърни турбини в 65 държави на 5 континента. През 2008
г. Vestas инсталира нова турбина на всеки 3 часа в световен
мащаб, генерирайки повече от 60 милиона MWh за година,
достатъчно енергия, за да достави електричество за всич-
ки домакинства в държава с размерите на Испания и насе-
ление от 45 милиона души. Затова Vestas е номер едно в
модерната енергия.
Представя: Основният бизнес на Vestas включва разработка,
производство, продажба и поддръжка на вятърни технологии,
които използват енергията на вятъра, за да генерират елек-
тричество. Нашите експертни познания в модерната енергия
покриват не само вятърните турбини. Ние се специализираме
в планирането, инсталацията, оперирането и поддръжката.
Нашите възможности покриват всичко от изследването на
обекта до сервизирането и поддръжката. Като силен и неза-
висим партньор, Vestas може да предложи съвети на клиенти-
те си, свързани с развитието, финансирането и придобиване-
то на проекти за вятърна енергия. Въпреки че никога не уча-
стваме директно в такива дейности, тъй като компанията
е независим доставчик на системи.

5-8 SIEMENS

Сектор "Енергетика"
на концерна SIEMENS
е световен лидер в
предлагането на ком-

плексния спектър от продукти, решения и услуги в областта
на производството, преноса и разпределението на ел.енергия
както и в добива, преработката и транспорта на първични

Публикуваните визитни картички се базират на предоставена на издателството текстова и графична информа-
ция от страна на участниците на изложбата. Схемата е с актуалност към датата на затваряне на броя 26 март
2010 г. Редакцията не носи отговорност за евентуални промени и неточности в публикуваната информация.
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горива нефт и газ. В областта на ВЕИ SIEMENS е със следния
предмет на дейност: Вятърни турбини, генератори (морски
и надземни), вкл. сервиз; соларни паркове, ВЕЦ и др.
Представя: Информационен щанд за предоставяне на инфор-
мация за всички продукти и услуги на Сименс в областта на
производството на ел. енергия от възобновяеми източници.

5-9 Solea

Ние успешно разработваме пла-
нирането и внедряваме соларни
системи "до ключ" за нашите ин-
веститори. Гарантираме макси-

мална производителност чрез висококачествени продукти и
работа.
Представя: Всичките наши фиксирани и проследяващи сис-
теми за открито или за покриви са произведени в нашата
собствена фабрика. Нашият монокристален Solea-PV модул
е идеално продължение на нашите иновативни монтажни си-
стеми. Ние оперираме в цяла Европа, като поддържаме бази
в Испания, Италия, Гърция и Чехия.

5-10 Екоел

ЕКОЕЛ БГ е създадена през
2006 г. с основна цел изграж-
дане на системи възобновяе-
ми енергийни източници за

производство на електрическа енергия. Приоритет на фир-
мата е прецизното и качествено изпълнение на всеки етап
от изграждането на една фотоволтаична система. Паралел-
но с доставката и инсталирането на системи, ЕКОЕЛ БГ
разработва и проекти за соларни паркове от 1 до 3 MW за
предоставяне на инвеститори

5-11 Лонг Ман Холдинг

Лонг Ман Холдинг е
българска компания, спе-
циализирана в развитие-
то, изпълнението и управ-

лението на ветроенергийни проекти. Фирмата предлага ши-
рока гама от услуги в това направление, като концентри-
ра дейността си в развитие и управление на проекти, из-
граждане на вятърни паркове, технически мениджмънт, ад-
министративен мениджмънт, сервиз и поддръжка.
Представя: Консултантски услуги по развитие и управле-
ние на ветроенергийни проекти. Цялостно изпълнение на
ветроенергийни проекти, технически мениджмънт, сервиз
и поддръжка.

5-12 Heckert Solar

Heckert Solar е водещ немски про-
изводител на висококачествени
моно- и поликристални соларни
модули. От основаването през
2001 г., нашият основен фокус

винаги е било качеството. Като резултат от това, успях-
ме да създадем мащабни бизнес контакти в цяла Европа и
в света и управляваме производствен капацитет от 140
MW към 2010 г.
Представя: Тъй като високо ценим факта, че нашите про-
дукти са изцяло произведени в Германия, ще се представим
като съизложител на Германския павилион в зала 5. Там ще
представим нашия стандартен модул HS-PXL и ще предос-
тавим всякаква допълнителна информация за нашата ком-
пания и продукти.

5-12а Solarzentrum Allgau

Планиране, инсталация и под-
дръжка на фотоволтаични цен-
трали; монтажна система
"VARIO" - издръжливост до 500

кг/м2; собствен фотоволтаичен модул "WIOSUN" с капаци-
тет от 170 kW до 230 kW.
Представя: Най-новото изобретение от г-н Willi Bihler: ком-
биниран модул „PV-Therm“, който беше награден с „Federal
Price 2008“ за забележителни иновационни постижения в
продажбите. Високо производителният комбиниран модул
беше създаден като уникална съвкупност от фотоволта-
ичен модул и термосоларен панел с ясната цел за използ-
ване както на светлинната, така и на топлинната енергия
по-ефективно и гъвкаво.

5-15 Germany Federal Ministry of Economics and Technology

Официално участие на Германия. Информационният център
предлага експертни услуги на посетителите, заинтересува-
ни от сътрудничество и/или търсещи доставчици в Герма-
ния.
Представя: Участието ще бъде подчертано от ден на фир-
меното представяне на 14 април и от "ден на Германия" на
15 Април с поредица от подробни лекции на уважавани гер-
мански експерти, покриващи разнообразни теми, свързани с
отношенията с България.

5-16 ABO Wind

Планиране на вятърни паркове - При-
добиване на площадки, оценка, догово-
ри за лизинг, техническо планиране, из-
мерване на вятъра, одобрителни про-
цеси, свръзване в мрежи. Строежи "до

ключ" на вятърни паркове - надзор над строителството, ока-
беляване, полагане на основи, издигане на вятърни турбини.
Оперативен мениджмънт - след въвеждане в експлоатация,
вятърният парк обикновено се обслужва както търговски, така
и технически от ABO Wind. Компанията предлага също и
търговско и техническо управление от името на международ-
ни оператори.

5-16а IBC SOLAR

IBC SOLAR е една от водещите
компании, специализирани в облас-
тта на фотоволтаичните систе-
ми. От 1982 г. досега сме инста-
лирали повече от 800 MW. Об-
хватът на дейността се прости-
ра от големи фотоволтаични цен-

трали и фамилни къщи, свързани с централното електро-
захранване, до системи за независимо захранване.
Представя: IBC SOLAR ще се представи като надежден
партньор. Търговската ни дейност е профилирана в две
направления. Продажбата на дребно е най-важният дистри-
буционен канал за IBC SOLAR. Освен компоненти и модули
на утвърдени производители, IBC SOLAR дистрибутира и
своя собствена продуктова линия чрез местни специализи-
рани компании, партньори в търговията на дребно. В допъ-
лнение, IBC SOLAR изгражда фотоволтаични системи за го-
леми търговски клиенти. Тези мащабни проекти на дос-
тавчици на фотоволтаични системи включват планиране
и реализация на фотоволтаични паркове, широк спектър
от консултантски услуги за финансиране, както и после-
дващ мониторинг на системите.

5-16b Green Energy World

Основната дейност на Green Energy
World е придобиване и разработване
на международни проекти за вятър-
на енергия. Green Energy World под-
помага разработващите проекти и
операторите в търсенето на финан-

сови партньори. Освен това, Green Energy World открива
и подпомага подходящи инвестиционни проекти в цяла Ев-
ропа.

Представя: Освен върху местния пазар в Германия, Green
Energy World понастоящем е фокусирана върху възможно-
стите във Франция, Полша и България. Компанията опе-
рира още и в Испания, Италия и Румъния. Екипът ни раз-
полага с нужните специфични познания в езиците, в зави-
симост от съответния пазар. Точно затова сме способ-
ни да обслужим и консултираме нашите клиенти индиви-
дуално.

5-16c soleg

soleg е международен дист-
рибутор на фотоволтаични
компоненти и соларни тех-
нологии, както и производи-
тел на соларни колектори.

Компанията предлага управление на проекти, работи и
като главен изпълнител по фотоволтаични паркове, из-
пълнени "до ключ". Soleg е дистрибутор на Sun Eye и Solar
Magic power optimizer.
Представя: Цялостната дейност на фирмата.

5-16d Wiso Energieanlagen

Wiso е вашият най-добър партньор
в консултацията, доставката, ин-
сталацията и сервизирането на со-
ларни системи за битова гореща
вода (БГВ), фотоволтаични систе-
ми, котли и бойлери на пелети.
Наскоро Wiso реализира фотовол-

таичен проект от 1,4 MWp.
Представя: Соларна система за БГВ - Heat Pipe и U pipe тех-
нология; Високопроизводителни фотоволтаични модули, фо-
товолтаични проекти.

5-16e SOLARWATT

SOLARWATT AG е
производител на ви-
сококачествени кри-
стални соларни мо-

дули и доставчик на фотоволтаични системи с производ-
ствен капацитет на модулите от 150 MWp. Продуктова-
та гама включва стандартни модули за соларни паркове,
интегрирани в сгради фотоволтаици, специални модули за
неконвенционална архитектура, както и малки модули. Друга
част от дейността на компанията е осъществяване на
проекти "до ключ". Енергийният спектър е между 2 Watt до
320 Watt.
Представя: Моно- и поликристални соларни модули, проекти
"до ключ".

5-16f Dr.-Ing. Ivan Diankov Gebaeudetechnik

Фирмата предлага инжене-
ринг в строителството:
строителна физика, дина-
мични термични симулации,
нискоенергиен строителен
дизайн, моделиране на
слънцезащита, детайлен
анализ на термичния ком-
форт, проектиране на некон-

венционални енергийни системи и оптимизиране на съще-
ствуващи такива, слънчево отопление и охлаждане, тер-
моактивни площи и охлаждащи тавани, моделиране на хид-
равлични мрежи, проектиране на сградна автоматизация
и съвременни ВиК системи.
Представя: Фирмата ви кани да се запознаете с най-съвре-
менните решения в сградната техника свързани с лъчисто-
то отопление и охлаждане в помещенията и с използването
на енергийните ресурси. Показваме демонстрационна сис-
тема с охлаждащи тавани.

за ЕЕ и ВЕИ за Югоизточна Европаза ЕЕ и ВЕИ за Югоизточна Европа
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5-17a Верея пласт

Внос и дистрибуция на фотоволтаични модули Phono Solar и
вакуумно-тръбни слънчеви колектори Ekoenergy. Проектира-
не, доставка, монтаж и сервиз на фотоволтаични и слънче-
ви системи.
Представя: Верея пласт е официален представител за Бълга-
рия на Phono Solar Technology Co. - член на SUMEC Group
Corporation. Компанията е сред водещите китайски производи-
тели на моно- и поликристални фотоволтаични модули. От
2004 г. досега успешно са изградени няколко големи проекта
на фотоволтаични централи в Германия, Испания, Италия, Чехия
и Япония. С цел максимална защита на интересите на купува-
ча, Phono Solar въвежда застраховка „Отговорност за каче-
ството на произведената продукция“. Мисията на компания-
та е да осигури на клиентите си висококачествени PV модули
на конкурентна цена.

5-18b Polytechnik Luft-und Feuerungstechnik

Polytechnik предлага цент-
рали на биомаса с инста-
лирана мощност от 300
kW до 20 000 kW (единична

мощност на котел). Системите могат да бъдат използва-
ни за отопление или за генериране на енергия (парен или ORC
процес). Мощността обхваща диапазона от 300 kW до 15
000 kW електрическа енергия.
Представя: Постерен щанд с обща информация за нашите
продукти.

5-18c AE&E Group

AE&E Group GmbH е международна компания за проектиране
и строеж на електроцентрали, също доставяща пълна гама
от компоненти и системи за генериране на електричество
и екологични технологии.
Представя: AE&E е международен доставчик на one-stop-shop
решения за всички технологии в сферата на производството
на енергия и инженеринга в опазването на околната среда –
от централи, изпълнени "до ключ", до парни генератори, от
flue gas почистващи системи до пълна гама услуги за модер-
низация. Като доставчик, предлагащ цялостна гама продукти
в множество локации в световен мащаб, AE&E покрива най-
важните световни енергийни пазари, доставяйки решения,
които са синоним на технологично лидерство и дългосрочни
връзки с клиентите. Решенията на AE&E предлагат висока
енергийна ефективност и иновативни технологии за опазване
на околната среда, чрез които клиентите успешно могат да
намалят влиянието над околната среда от термичните сис-
теми и процеси. Съвременните продукти са резултат от
интензивна изследователска дейност и AE&E Group поставя
на най-висок приоритет на текущите и бъдещите разработ-
ки в своите технологии.

5-18d Energiewerkstatt

Създадената през 1994 г.,
със 17 служители, Energie-
werkstatt е най-голямата ав-
стрийска инженерингова и

консултантска компания за вятърноенергийни проекти. Фир-
мата предлага услуги във всички етапи от планирането и
изграждането на вятърни енергийни паркове. Участвала е в
изследвания и проекти, финансирани от Европейския съюз,
за разработка на енергийни концепции, базирани на възобно-
вяема енергия. Понастоящем открива филиал в Каварна.
Представя: Energiewerkstatt е предоставила ноу-хау за поло-
вината вятърни турбини, инсталирани в Австрия (469 MW).
Целта на компанията е да бъдат внедрени високите авст-
рийски стандарти и надеждност в проекти в други държави.
Услугите на компанията включват: измервания (оценка на
енергийния доход, карти за потенциал на вятъра и др.), пла-
ниране (техническо и екологично планиране, въздействие на
околната среда, PR концепции), внедряване (управление на
строителството, процедури по одобрение), оценка, Cubes
(енергийни концепции за общини и компании).

5-19 Sackl Anlagenbau

Sackl Anlagenbau предлага на всеки клиент
индивидуално решение - от консултиране и
планиране, реализация и внедряване, до под-
дръжка и сервиз. Основните области на на-
шата корпоративна дейност включват:
възобновяема енергия, производство по до-
говор, автомобилна индустрия, пещи, ав-

томатизация, инженеринг и строителство.
Представя: Възобновяема енергия: Биомаса - Планиране,
строеж, монтаж "до ключ" от Sackl Anlagenbau. Преработка:
сортиране на отпадъци. Предлагаме цялостни решения в след-
ните области: планиране на сгради, бетонни постройки и
индустриални сгради, планиране на мощности, производство,
монтаж и въвеждане в експлоатация. Пречистване на вода
- системи за пречистване на вода, системи за канализаци-
онно третиране.

5-21 ПОПОВ

ПОПОВ разработва и изгражда високоефективни фотовол-
таични електроцентрали.
Представя: ПОПОВ представя цялостни решения за изграж-
дане на фотоволтаични електроцентрали.

5-22 Anji DaSol Solar Energy Science&Technology

Доставя високоефективни соларни панели с мощност от 2
W до 290 W. Проектира и разработва on-grid и off-grid систе-
ми.
Представя: Anji DаSоl Solar Energy Science & Technology е ак-
редитирана по ISO 9001,CE.RoHS. Ние разработваме, проек-
тираме, произвеждаме и продаваме високотехнологични па-
нели и системи по цял свят. Продукти и услуги от DASOL:
висококачествени соларни панели с мощности от 2W до
290W; проектиране и разработване на on-grid и off-grid сис-
теми; проектиране и производство на соларно осветление;
приема OEM и ODM поръчки.

5-22а Corus

Corus като част от Tata Steel e вторият
по големина производител на стомана в
Европа. С придобиването на Corus през
2007 г., Tata Steel се нареди сред десетте
най-големи производители на стомана в
света с годишен производствен капаци-

тет от близо 30 милиона тона. Компанията предлага не
само суровини и крайни продукти, но и услуги в областта на
консултирането и инженеринга.
Представя: Corus Construction and Engineering Products като
част от Tata Steel предлага конструкции за соларни фото-
волтаични системи с високо качество на достъпна цена,
произведени от високоякостни студено формирани стома-
нени профили с 25 години гаранция на материала. Конструк-
циите са съобразени с изискванията, свързани с вида на па-
нелите, почвените и климатични условия за всеки индивиду-
ален проект. От 2007 г. компанията участва в различни енер-
гийни проекти в Германия, Испания и Франция с общ капаци-
тет над 20 MW. Компанията предлага не само крайни про-
дукти, но и услуги в областта на консултирането и инже-
неринга от ранните етапи на проектиране до инсталиране-
то на конструкциите.

5-22b ЕЛЕКТРО КОМ

Проектиране и изграждане на инсталации, про-
извеждащи електроенергия от възобновяеми
енергийни източници: вода, слънце, биомаса.
Представя: Представяме италианския произ-
водител на хидротурбини GEA ORENGINE и не-
мските фотоволтаични панели на BAUER
Solarenergie. С опита на чуждестранните ни
партньори и с наши добри специалисти се опит-

ваме да предложим най-добрите решения на нашите клиенти
за проектите им от възобновяеми източници.

5-23 ПРОФИЛ-И

Производство и търговия с алуминие-
ви профили и аксесоари. Проектиране,
изработване и изграждане на монтаж-
ни конструкции. Пълна гама елементи
за фотоволтаични системи. Проекти-
ране и изграждане на фотоволтаични
инсталации.

Представя: Партньори – Sunways, Германия, - производител
на соларни клетки, панели и инвертори; Terrafix, Германия, -
производство и монтаж на патентована система за безбе-
тонно фундиране на метални конструкции за фотоволтаич-
ни инсталации; Elettrobrescia, Италия, - производство на со-
ларни кабели.

5-24 PowerWind

PowerWind е немска компания,
произвеждаща конвертори за
вятърна енергия с номинална
мощност от 900 kW и 2500 kW,
предлагайки също и услуги, спе-
цифично свързани с тях. Тази ди-
намично развиваща се компания
е създадена през 2007 г. и фи-

нансирана от международния инвеститор Warburg Pincus.
Представя: PowerWind представя два продукта: PowerWind
56 е 900 kW турбина с диаметър на ротора 56 метра. Про-
дадени са на повече от 80 клиенти от България, Италия,
Полша, Румъния, Германия и Азербайджан. Добрата логисти-
ка прави PowerWind 56 особено подходяща за трудно достъ-
пни места или за такива със слабо развита инфраструкту-
ра. PowerWind 90 е 2500 kW турбина от следващо поколение,
представена миналата година и налична за доставки от
средата на 2010 година. Заради новаторската концепция със
синхронен генератор с постоянен магнит и конвертор за
целия мощностен диапазон, PowerWind 90 може да задоволи
и най-сложните изисквания на мрежата и да бъде интегри-
ран към по-маломощни мрежи.

5-25 BGSolar™

BGSolar™ е една от водещи-
те компании за изграждане на
фотоволтаични системи в
България. Фирмата работи в

тясно сътрудничество с водещи международни компании в
сферата на фотоволтаиците. BGSolar™ предлага пълна гама
продукти и услуги в областта на фотоволтаичните систе-
ми.
Представя: BGSolar™ предлага цялостно обслужване за из-
граждане и експлоатация на фотоволтаични системи: оди-
ти, проектиране, доставка и монтаж на оборудване, под-
дръжка, административно представителство, застрахов-
ки, финансови анализи и кандидатстване за субсидиране.

5-26 ЕЛКОНТРОЛ

Консултации, експертни оценки, инже-
неринг "до ключ" и доставка на обо-
рудване за обекти в областта на кон-
венционалната енергетика и възобно-
вяемите енергийни източници.
Представя: Фотоволтаични панели на
ИНВЕНТУКС Технологии, Германия -
тънкослойна тандем технология със

слоеве аморфен и микрокристален силиций и безрамкова кон-
струкция. Мощности от 110 до 130 Wp. Панелите имат
стабилно к.п.д. до 9% и висока производителност при дифуз-
на светлина и високи температури. Размерите на панела са
1.1 х 1.3 m.

5-27 АПЕКС СОЛАР

Доставка и инсталация на
слънчеви термични и фото-
волтаични (PV) системи. Ди-
зайн, компютърна симулация

и мониторинг на слънчеви енергийни системи. Технико-ико-
номическа оценка на инвестицията и анализ на спестените
вредни емисии в околната среда. Разработка и управление на
проекти за изграждане фотоволтаични електроцентрали.
Представя: Компоненти за изграждане на фотоволтаични
системи - PV модули, инвертори, BOS материали, като кон-
струкции за монтаж на панели върху покриви и на земя,
следящи апарати (тракери), кабели и апаратура за включване
на централите към електропреносната мрежа (ниско, сред-
но и високо напрежение) и защита.

5-28 Fronius Solar Electronics

Fronius разработва и произвежда висо-
коефективни инвертори за присъедине-
ни към мрежата соларни системи от
всяка мощностна категория Предлага
също и компоненти за експертен сис-
темен мониторинг.
Представя: Fronius продължава да по-
ставя нови стандарти по света с нови
технологии и креативни идеи. Това е
подсилено от последните продуктови

групи, Fronius IG TL - компанията пуска на пазара своя първи
безтрансформаторен инвертор и в същото време най-из-
дръжливото устройство от своя вид, доставящо макси-
мална рентабилност. Това е единственият инвертор, който
използва обикновен USB стик, да осигуряване както на сис-
темен мониторинг, така и за обновяване софтуера на ин-
вертора.

5-29 СМЕ Консулт

СМЕ Консулт е българска
компания, специализирана в
провеждането на метеоро-
логични изследвания за цели-
те на разработването на
вятърни енергийни проекти.
Дружеството доставя и
монтира цялата гама вет-
роизмервателно оборудване
за оценка на вятърния ресурс

и други метеорологични параметри на средата. Предлага-
ме анализ и обработка на данни от измервания със специ-
ализирани софтуерни продукти за целите на изготвяне на
предпроектни проучвания за строителството на вятърни
електроцентрали и изготвяне на доклади и оценки за обо-
сновки за проекти за вятърна енергия пред финансиращи и
други организации. Компанията разполага с история на над
300 изградени измервателни станции, като списъка с кли-
ентите ни включва почти всички водещи инвеститори в
отрасъла.
Представя: Следните услуги: Дружеството доставя първо-
класно ветроизмервателно оборудване; монтаж на измерва-
телно оборудване за оценка на вятърния ресурс; поддръжка
на ветроизмервателни системи; Всекидневен мониторинг и
проверка на стойностите на регистрираните данни; анализ
на данните и подготовка на доклади за оценка на вятърния
ресурс; Подготовка на доклади и анализи за обосновка на про-
екти за вятърна енергия пред финансиращи банки.
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Програма на 6-ти Международен Конгрес
за ЕЕ и ВЕИ за Югоизточна Европа
14-16 април 2010 г., ИЕЦ-София, зала Витоша
14 април 2010 г.

9.30 Енергийна ефективност (EE)

Водещ: Х. Брей – Югоизточна европейска асоциация,

Германия

l Новата директива за енергийните характеристики

на сградите -ГД „Енергетика“, ЕК, Белгия

l Устойчиво развитие на енергийния сектор – перспек-

тиви за по-добро регионално сътрудничество – Съвет

за регионално сътрудничество, Босна и Херцеговина

l Финансиране на проекти за ЕЕ и ВЕИ през 2010 и след

това – Европейска Инвестиционна Банка

l Съвременна LED технология на добри цени - AIXTRON,

Германия

l Енергийната ефективност и фотоволтаиците в Гер-

мания и Бавария – Bayern Innovativ, Германия

l Развитието на когенерацията в Югоизточна Европа

– Гръцка Асоциация за когенерация

l Turboden ORC устройство: индустриално решение при

децентрализирани устройства за когенерация на

биомаса – Turboden, Италия

l Енергиен мениджър –Италианска федерация за ЕЕ

14:30 Електрически и хибридни автомобили

Водещ: Дж. Насауер, Bayern Innovativ, Германия

l Автомобилната революция на 21 век - Асоциацията

на автомобилните производители и техните отори-

зирани представители в България

l Нова инфраструктура на енергийната мрежа, концеп-

ция за пренос и съхранение на енергията –  Siemens

l Най-съвременната технология e-CarTec и инфраструк-

тура за зареждането –RWE Effizienz

l Green Post – електрически и хибридни превозни сред-

ства за пощенски услуги - Poste Italiane

l Eлектрическите велосипеди - решение за бързо пред-

вижване в градска среда –Еkolo.cz, Чехия

l Литиево-йонни батерии – високоефективно съхране-

ние на енергия –  Univerite Pierre et Marie Curie;  БАН

15 април 2010 г.
9:00 Соларен ток

Водещи: Б. Кавалов – Институт по Енергия, Холандия,

и Gate East, Германия

l 12% PV цел на ЕС: насоката до 2020 година – Евро-

пейска асоциация за фотоволтаичната индустрия

l PV Legal – борба с бюрокрацията

l Германската "Слънчева долина" – GTАI Berlin, Германия

l Зелена светлина за преференциалните цени за изку-

пуване в Турция – Фотоволтаична асоциация, Турция

l Цялостни решения на Шнайдер Електрик за соларни

паркове – Шнайдер Електрик, Франция

l Следваща генерация високоефективна технология за

масово производство на c-Si от Roth & Rau – Roth&Rau,

Швейцария

l Нови начини за ел.интегриране на ВЕИ централи - ABB,

Германия

l Стъклото като средство за постигане на паритет

при соларния ток - Linde; Gate East, Германия

l Тънкослойни фотоволтаици на добри цени, произве-

дени в Югоизточна Европа – Solarpro

l Тънкослойни PV панели, произведени в Гърция –

Heliosphera, Гърция

l PV /термични модули - SZ Allgaeu, Германия

l Български фотоволтаични модули SUNSYSTEM – Нови

Енергийни Системи

l Фотоволтаика в България. Промени в нормативната

уредба през 2010 г. Развитие на инвестиционните про-

екти – Българска Фотоволтаична Асоциация

14:30 Електричество от вятърна енергия

Водещ: В. Киряков, АПЕЕ

l Вестас в Източна Европа - Съвременни вятърни тур-

бини на приемливи цени - Vestas Central Europe

l Добри примери от Италия – ENEL, Италия*

l Опитът на Gamesa в България – Gamesa, Испания

l Бюрократични и други проблеми във връзка с вятър-

ните паркове в Югоизточна Европа и опити за пре-

одоляване на спънките – АПЕЕ

l Пазарите на ВЕИ в Югоизточна Европа - сравнение –

N-Vision Energy

l Разработване на проекти в областта на вятърна-

та енергия в България – Statkraft Markets B.V, Холан-

дия

16 април 2010 г.
9:00 Отопление и охлаждане на база на ВЕИ

Водещ: Б. Кубан, PV технологична платформа, Турция

l Съвременните тенденции на пазара на соларната

термия – Европейска федерация за соларна термия

l Иновативни решения в Турция за соларната индуст-

рия – PV-T примери - Solimpeks, Турция

l Соларна термия – максимално използване на слънче-

вата енергия – Bramac, Австрия

l Технология за рециклиране и приложение на биомаса-

та - Amandus Kahl, Германия

l Геотермалната енергия в Югоизточна Европа: голям

потенциал за производство на електричество, за

отопление и охлаждане навсякъде и по всяко време

– Европейски съвет за геотермална енергия, Белгия

11.10 Панел: Инвестиции в ЕЕ и ВЕИ в Югоизточна

Европа

Водещ: К. Лефковиц, New Europe Corporate Advisory

Kommunalkredit, Австрия; UniCredit Leasing, Австрия;

New Europe Corporate Advisory; Българска агенция за

инвестиции; Environmental Investment Partners, Полша;

Finance in Motion, Германия; Statkraft Markets, Холан-

дия

14.20 Енергийна независимост на общините

Представяне на завършени проекти от Европа - KL

Local Government, Дания; Vaxjo – най-зеленият град в

Европа –Vaxjo, Швеция, Sustainable Energy Concepts, Ав-

стрия; Гархинг, Германия; Малмьо, Швеция; Щутгарт,

Германия и др.

Програма на 6-ти Международен Конгрес
за ЕЕ и ВЕИ за Югоизточна Европа
14-16 април 2010 г., ИЕЦ-София, зала Витоша
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Изложба към 6-и Международен Конгрес
Схема и участници в зала 6

Изложба към 6-и Международен Конгрес

Публикуваните визитни картички се базират на предоставена на издателството текстова и графична информа-
ция от страна на участниците на изложбата. Схемата е с актуалност към датата на затваряне на броя 26 март
2010 г. Редакцията не носи отговорност за евентуални промени и неточности в публикуваната информация.

6-3 Gadot Solar Solutions

Gadot Solar е подразделението за
солари от Gadot group, най-голяма-
та израелска value chain компания
в областта на химическата про-

мишленост. Подразделението е активно в разработването
на проекти, цялостни решения и дистрибуция на соларни фо-
товолтаични компоненти в Европа и Израел.
Представя: Голямо разнообразие от марки на фотоволтаич-
ни модули и на соларни инвертори. Цялостни решения и пре-
доставяне на консултантски услуги.

6-4 СЛЪНЧАТКА

Проектиране, инженеринг и доставка на
соларни инсталации, произведени в
Sonnenkraft Австрия и Ufe Solar, Германия.
Високо европейско качество от европейски
производители.
Представя: Соларна инсталация, произведе-

на от SONNENKRAFT, Австрия, фабрично тествана и комп-
лектована, отговаряща на всички европейски стандарти и
изисквания.

6-5 К.А.ТЕХНОЛОДЖИ

Официално представителство на Amandus
Kahl, Германия. Доставка на цялостни инста-
лации за производство на пелети от дърво,
слама и друга отпадна биомаса. Рециклиране
на битови отпадъци и автомобилни гуми.
Представя: Продуктова програма на фирма
Amandus Kahl. Технологични новости в сфера-
та на пелетопроизводството.

6-6 Сънуърлд Енерджи БГ

Проектиране, изграждане и сер-
виз на фотоволтаични системи.
Търговия с енергоспестяващи
лампи и отоплителни уреди.

Представя: Фотоволтаични системи, енергоспестяващи
лампи и отоплителни уреди, външни осветителни тела.

6-7 Екоконцепт

Внос и дистрибуция на съоръже-
ния за оползотворяване на ВЕИ:
съоръжения за автоматизирано
изгаряне на биомаса; слънчеви
колектори за топла вода и PV;
ветрогенератори и хидрогенера-
тори. Инженеринг: монтаж на
съоръжения за изгаряне на биома-

са; монтаж на слънчеви колектори и PV; монтаж на ветро-
генератори и хидрогенератори. Услуги: консултантска дей-
ност; пълен енергиен одит; разработване на мерки за по-
стигане на ЕЕ; разработване на проекти за използване на
ВЕИ; оползотворяване на отпадъците и производството на
топлина и ел.енергия от тях. Подготовка на документи за
кандидатстване за финансиране.
Представя: Камини, водогрейни котли на всички видове и
размери пелети, дървесен чипс, костилки, въглища, въгли-
щен прах с размер до 35 мм, както и едрогабаритно твърдо
гориво, соларни системи, фотоволтаици, ветрогенератори.

6-8 Vexve Oy

Като част от Vexve Group Finland, Vexve Oy е един от най-
големите производители в световен мащаб с петдесет го-

дини сериозен опит от световен клас на сферични и бътер-
флай вентили.
Представя: Висококачествени разпределителни отоплител-
ни вентили.

6-9 Bronto Skylift

Bronto Skylift проектира, произвежда
и продава изолирани и неизолирани
хидравлични платформи за монтаж
на камиони до международна клиен-

тска мрежа. Цялата гама от продукти включва около 30
различни модела въздушни приспособления между 23 и 104
метра работна височина, проектирани да бъдат използвани
за спасителни и огнеборни операции, и от друга стана за
индустриални нужди, поддръжка на въздушни турбини, стро-
ителни дейности и други.
Представя: Платформите Bronto Skylift дават сигурен и ико-
номичен достъп до турбините и роторните перки на вятъ-
рни генератори.

6-11 Севатех

Фирмата упражнява генерален ме-
ниджмънт при изграждането на фото-
волтаични електроцентрали - консул-
тации, проектиране, финансиране, дос-
тавка на пълно или частично оборудва-
не, изграждане, поддръжка.

Представя: Технологични решения за дизайн и изграждане на
фотоволтаични електроцентрали. Възможности за финан-
сиране на проекти за фотоволтаични електроинсталации.
Абсорбционни охладители за климатизиращи системи. Ин-
тегриране на соларни инсталации във фасади на сгради.
Соларно улично осветление. Доставка и монтаж на ветрови
електроцентрали с мощност от 1 kWp до 30 kWp.

6-12 EUROSOL

Фотоволтаични решения и компонен-
ти. Продажби на едро, инженеринг по
проекти, сглобяване на системи за
всякакви нужди. Представя: Фотовол-
таични модули, инвертори, EUROSOL
шкафове за оборудване.

6-12 Мотто Инженеринг

Мотто Инженеринг е млада, иновативна компания, специали-
зирана в проектирането и
изграждането на соларни си-
стеми, както за автономно
ползване (off grid), така и за

свързване към електропреносната мрежа (on-grid). Нашите
услуги са свързани с цялостното изпълнение на един соларен
проект: предпроектни консултации, слънчево-енергийни оди-
ти, идейни фотоволтаични проекти, инвестиционни проекти,
изграждане и монтаж, гаранционен и след гаранционен сервиз.
Соларните проекти разработваме съвместно с нашата парт-
ньорска фирма Eurosol, която през последните 10 години е
изградила над 1000 фотоволтаични централи в цяла Европа.
Представя: Соларните модули на световноизвестните фирми
Solon, Sharp, Schott Solar и Yingli и висококачествените инвер-
тори Powador на немските ни партньори Kaco New Energy.
Посетителите ни ще могат да видят различни експонати на
соларни панели и инвертори и да разговарят лично с наши
колеги от България и Германия. На изложението ще акценти-
раме основно върху нововъведения сред фотоволтаичните
модули, автономните (off-grid) соларни системи, фотовола-
таичните системи за вграждане SOLON Black 160/05 и инова-
циите сред инверторите на KACO New Energy - като например
Powador 4000 supreme с Power Boost-Mode (КПД=97,2%) и
Powador Megawatt-Station (AC-мощност: 1050 kW).
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6-15 juwi solar

juwi е една от водещите компании в
сектора на възобновяемите енергий-
ни източници в световен мащаб. От
1996 година, разработва, планира,
финансира и оперира съоръжения и си-

стеми, които използват възобновяема енергия – вятърна,
слънчева, биоенергия.
Представя: Juwi group проектира, строи, финансира и опери-
ра с покривни и открити фотоволтаични инсталации от
голям мащаб. Juwi доставя ефективни в ценово отношение
и високотехнологични проекти на базата на дългогодишен
опит. Използва тествани технологии за всички наши фото-
волтаични инсталации. От 1996 година насам, компанията
е инсталирала повече от 1,200 фотоволтаични централи с
общ капацитет от 400 000 кW.

6-16 SCHOTT GLAS EXPORT

SCHOTT чрез своето звено SCHOTT
Solar е най-големият производител
на соларни клетки и фотоволтаич-
ни модули в Германия. Компанията
е водеща в световен мащаб в про-

изводството на ресивъри за слънчеви електроцентрали,
които работят с концентрирана слънчева енергия.
Представя: Концернът SCHOTT представя фотоволтаични
модули от своята производствена гама на базата на крис-
тален и аморфен силиций, характерни с високата си енергий-
на ефективност при реална експлоатация, резултат от на-
трупания над 50-годишен опит в областта на соларните
технологии.

6-16a Група компании КОНТИ, Русия

Мащабно реновиране на жилищния фонд
на Москва. Вертикално-интегрирано
производство на иновационни слънче-
ви панели.
Представя: Слънчеви модули с дву-
странна чувствителност-60% по-висо-
ки добиви по сравнение с едностранни-

те. Собствено производство и ноу-хау от суровината до
присъединяване към електрическата мрежа. Ние вярваме в
качеството на нашите модули, затова предпочитаме да не
продаваме, а съвместно да изграждаме слънчеви централи
върху покриви на сгради, бензиностанции и върху земя.

6-20 ИНКОТЕКС СИСТЕМС

Инкотекс Системс е производител
на електронни устройства, утвъ-
рдил се  както на българския, така
и на международния пазар. Най-но-

вото направление, в което са насочени усилията на разра-
ботващите инженери, е светодиодно осветление (улично,
парково, интериорно и др.), рекламни и информационни таб-
ла базиращи се на LED технологиите.
Представя: Инкотекс Системс предлага автоматизирани ос-
ветителни тела за улично и парково осветление. Последни-
ят продукт, патентован от Инкотекс Системс, е 9,W LED
крушка със стандартен Е27 цокъл, еквивалентна на 75 W
крушка с нажежаема жичка.

6-21 Егнатия България

Егнатия България е основана през
2001 г. като строителна компания,
част от Егнатия Груп. Тя предоста-
вя решения "до ключ" при строител-
ството на фотоволтаични паркове,

обекти за ветрово измерване, сгради и инфраструктура, те-
лекомуникационни мрежи, търговски обекти и офиси, външни

ел.захранвания ниско и средно напрежение с повече от 800
изградени обекта. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008
от TUV Норд и е оторизирана в изграждането на всички
категории строежи от 1-ва до 5-та група от Българската
строителна камара.
Представя: Решения "до ключ" в областта на фотоволтаич-
ните паркове и ветроизмервателните кули, включващи след-
ните дейности: проучване, придобиване, проектиране, лега-
лизация, доставка на оборудване, строителство, инстала-
ция, оптимизация и поддръжка. Егнатия България предлага
ветроизмервателни кули с височина до 105 метра, както
фиксирани или неподвижни устройства за фотоволтаични
паркове, посредством вертикалното производство на ком-
панията.

6-22 ЧИ ЕССЕ ТРЕЙДИНГ

ЧИ ЕССЕ ТРЕЙДИНГ е изключителен
представител за България на итали-
анската фирма SCENERG със седалище
във Верона.
Представя: SCENERG - производство
на фотоволтаични модули, притежа-
ващи европейски сертификати за ка-

чество. Изграждане на фотоволтаични централи до ключ -
от проектиране до пускането им в експлоатация. Гаранцион-
но и следгаранционно обслужване и сервиз. Европейско фи-
нансиране на проектите.

6-23 wpd think energy

wpd е международна компания, която разра-
ботва и оперира с проекти за възобновяема
енергия. Основен дял от търговската й дей-
ност са наземни и водни вятърни паркове,
както и разработката на соларни централи.
Ние разполагаме с нужните познания и опит,
за да внедрим проекти за вятърна енергия и
можем да съпроводим всички фази на проек-
та.

Представя: От 2007 г. wpd Bulgaria EOOD е активна и на
българския пазар. През септември 2009 г. нов офис отвори
врати във Варна и двама членове на екипа работят в пряко
сътрудничество с офиса на wpd в Германия, за да координи-
рат проектите в страната. За 2011 г. са планирани 3 голе-
ми вятърно енергийни проекта. wpd се интересуват от нови
партньорства, както и от закупуване на вятърни проекти
във всякакви фази.

6-24а Електро-Соларни Системи

Основната дейност
на фирма Електро-
соларни системи е
проектиране, дос-

тавка и монтаж на комплектни  фотоволтаични системи
от различен тип за производство на електроенергия, свърза-
ни към електропреносната мрежа или независими такива.
Освен това сме официални представители и дистрибутори
на едро на редица водещи европейски производители на мо-
дули и компоненти за соларни системи.
Представя: Компанията ще има удоволствието да предста-
ви висококачествени фотоволтаични модули, инвертори и
конструкции. Нашите консултанти ще се постараят да от-
говорят на всичките ви въпроси.

6-25 КРИС 94

Пълен електроинженеринг на вятър-
ни паркове; изграждане на трафопос-
тове, ел. табла и съоръжения СрН и
НН; външни и вътрешни ел. инстала-
ции на обществени и промишлени

обекти. Търговия с ел. апаратура НН и СрН; електроматери-
али; кабели; кабелна арматура; заземителни устройства и
аксесоари.
Представя: КРИС 94 е специализирана в търговията с елек-
троматериали, електроинженеринг и сервиз. Вече 16 години
организацията е синоним на качество и надеждност и заема
водещо място в енергетиката. Доказателство за това е и
работата на инженеринговия отдел, който за последните
две години активно участва в изграждането на ел. захран-
ването на ветрогенератори. Факт са немалкото приключе-
ни обекти на дружеството, между които е "Свети Никола"-
най-големият ветроенергиен парк в България. В момента
КРИС 94 работи по ел. захранването и на друг голям парк в
Североизточна България - "EVN-Енертраг Каварна", където
ще бъдат изградени 25 бр. вятърни генератори с обща ин-
сталирана мощност 50 MW.

6-26 China Electric Equipment Group (CEEG)
China Electric Equipment Group (CEEG) е един от най-големите
производители на трансформатори и фотоволтаични пане-
ли в Китай, доставяйки до повече от 1,000,000 клиента по
света. CEEG предлага всички продукти за фотоволтаици и
произвежда блокове, пластини, клетки, модули и системни
решения.
Представя: Нашите SE соларни модули. Революционен про-
дукт – Selective Emitter TM Solar Module. Същият размер на
модула, същото работно време - 10% повече производител-
ност!

6-32 НЕС – Нови Енергийни Системи
Производство на изде-
лия, ползващи ВЕИ:
Слънчеви термални ко-
лектори, бойлери, буфе-

ри, термосифонни системи; отоплителни котли; фотовол-
таични модули.
Представя: Фотоволтаични модули SUNSYSTEM.

6-37 НАИ
Изработка и монтаж на ветроиз-
мервателни мачти, поддръжка и
обработка на отчетените от тях
данни. Кули за метрологичен мони-
торинг, отчитащи: силата, скорос-
тта и посоката на вятъра, наляга-

не, температура, влажност и радиация на въздуха.
Представя: Макет на ветроизмервателна мачта. Материа-
ли, запознаващи клиентите с предлаганите изделия и услуги.

6-38 Asemid Solar
Asemid Solar работи в областта на възобновяемите енер-
гийни източници, като е фокусирана върху използването на
соларната енергия за производство на електричество. Ком-
панията предлага комплексни решения за подготовка, изграж-
дане и обслужване на фотоволтаични централи. Предлага
оторизирана продажба на соларни модули от производителя
RISEN ENERGY и осигурява консултации за избирането и за-
купуването им.
Представя: Asemid Solar е представител на фотоволтаични-
те соларни модули на Risen Energy за Централна и Източна
Европа и разширява своята дейност в страните от Югоиз-
точна Европа. На изложението ще представи соларните
панели на Risen Energy. Компанията Risen Energy е бързо раз-
виващ се производител на фотоволтаични продукти с клет-
ки от монокристален и поликристален силиций. Производ-
ственият капацитет на соларните модули е повече от 300
MW. Продуктите на Risen са стриктно тествани, а каче-
ството е сертифицирано от най-значимата международна
организация за контрол на качеството, като надхвърля дори

за ЕЕ и ВЕИ за Югоизточна Европа
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най-високите международни стандарти, включително CE,
TUV/IEC61215, TUV/IEC61730, RINA/EN61215, RINA/EN61730, UL
и ISO9001:2000.

6-40 ETEM BUILDING SYSTEM

Производство на алуминиеви про-
фили, стандартни и по чертеж на
клиента. Архитектурни системи
и фотоволтаични конструкции.
Представя: Конструкции за из-
граждане на фотоволтаични пар-
кове, вентилируема фасада с фо-
товолтаични панели.

6-40а СПИСАНИЕ ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

Най-новото издание на
Ти Ел Ел Медиа ООД –
водещото у нас изда-
телство за специализи-
рана техническа перио-

дика. ЕНЕРДЖИ РЕВЮ е специализирано техническо списание,
фокусирано върху актуална продуктова, техническа и бран-
шова информация от областите: Енергетика; Възобновяеми
енергийни източници; Енергийна ефективност; Енергийни про-
екти; Енергийно строителство. Излиза три пъти годишно
през 2010 година.
Представя: Списание Енерджи ревю – списанието на модер-
ната енергетика в България, ПИЛОТЕН БРОЙ, 1/2010.

6-41 CINK Hydro Energy k.s.

Вашият доставчик на оборудва-
не за малки ВЕЦ до 3 MW единич-
на мощност.
Представя: Напълно автомати-
зирани хидроагрегати за произ-
водство на електрическа енергия

от малки ВЕЦ, базирани на CROSSFLOW, PELTON, FRANCIS и
KAPLAN турбини, с микропроцесорно управление, защити и
автоматика, и автоматични машини за почистване на ре-
шетки.

6-42 Консоларис - България

Фотосоларни системи.
Представя: Елементи и обо-
рудване за фотосоларни пар-
кове.

6-50 Carlo Gavazzi Automation

Carlo Gavazzi Automation е международна
група за електроника, чийто основни дей-
ности са проектиране, производство и
маркетинг на електронно оборудване, на-
сочено към глобалните пазари на индуст-
риална и сградна автоматизация.
Представя: Carlo Gavazzi може да предложи
цялостни и модулни решения за наблюде-

ние и управление на ефикасността на фотоволтаичните
паркове, както и пълен пакет услуги в областта на вятърно
генерираната енергия.

6-51 ТОПЛИК

Водеща фирма в областта на отоплението, вентилацията,
климатизацията, газификацията и изграждането на геосо-
ларни системи.
Представя: LED лампи, соларни фотоволтаични панели, гео-
термални помпи.

6-52 БИ СИ АЙ

БИ СИ АЙ е иновативна, бълга-
ро-немска компания, създаде-
на като дружество с инвести-
ционна цел в областта на
възобновяемите енергийни из-
точници, предимно фотовол-
таичните електроцентрали.

БИ СИ АЙ поставя началото на развитието на мащабни
проекти за добив на електроенергия от слънцето в Бълга-
рия (минимум 10 МВт). Успехът на нашето начинание е
гарантиран от дългогодишния опит на екипа ни от българ-
ски и немски професионалисти в изграждането на еколо-
гично чисти и високоефективни фотоволтаични електро-
централи, които осигуряват оптимална рентабилност за
нас и нашите партньори.
Представя: Компанията ни е заявила инвестиционното
си намерение за реализирането на мащабни проекти за
изграждане на фотоволтаични електроцентрали в градо-
вете Казанлък, Пловдив, Чирпан, Нова Загора, Стралджа,
Болярово, Елхово, Тополовград с обща проектна мощност
от над 300 мегавата. Портфолиото ни включва изобилие
от ФВ проекти на различни етапи на развитие, някои от
които готови за изграждане. Бихме искали да предста-
вим и обсъдим с вас реализацията на различните фази по
проектите - от набавянето на необходимите разрешения

и лицензи, през фазата на изграждане на инсталацията до
пускането й в експлоатация, както и нашия бизнес модел
и бъдещи възможности за съвместна работа.

6-56 Интелстав

Проучване на енергийния потен-
циал на вятъра и възможности-
те му за използване като източ-
ник на енергия. Наличие на енер-
гийни ресурси на вятъра за раз-
лични точки в пространството
и на различни височини.
Представя: Проекти за ВЕИ в

различна проектна готовност.

6-57 Адвансд Бизнес Сълюшънс

Advanced Business
Solutions (ABS) е
фирма, която спе-
циализира в консул-

тиране на фирми и частни лица в следните сфери: управле-
ние на енергийни проекти, свързани с възобновяеми източ-
ници на енергия; консултиране по проекти, свързани с Евро-
пейските оперативни програми като "Програма развитие на
селските райони" 2007 - 2013; консултиране на фирми и ча-
стни лица от различни сфери на икономиката.
Представя: Компанията предлага възможности за управле-
ние на енергийни проекти, свързани с възобновяеми източ-
ници на енергия и е специализирана в областта на фотовол-
таични електроцентрали. ABS предоставя пълен набор от
услуги в тази област: намиране на подходящ терен, изра-
ботване на бизнес план, проектиране на соларен парк, съби-
ране на пълния набор от документация и разрешителни (вклю-
чително дългосрочен договор за изкупуване на произведено-
то електричество), изграждане на инсталацията, както и
поддръжка и охрана на съоръжението. Тези услуги могат да
бъдат предоставени поотделно или заедно „до ключ“ в зави-
симост от ситуацията и предпочитанията на клиента.

Открита площ Белчев-Моторс

Производство на електромобили и китове за трансформа-
ция на превозни средства в електрически.
Представя: Електромобил Xcar Sherpa.
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     ъздадени преди малко повече от 120 години, ин-

дукционните електромери не отговарят на все по-голя-

ма част от съвременните изисквания към измерването

на електроенергия. Достатъчно е да се спомене неза-

доволителната им точност, практическата невъзмож-

ност да измерват едновременно активна, реактивна и

привидна мощност, както и да предават данните от из-

мерването на разстояние. Към това се прибавя и прин-

ципната уязвимост към външни въздействия, целящи от-

читане на по-малко от реално консумираната енергия.

Тези и други причини доведоха до създаването на елек-

тронните електромери, които бързо изместват индук-

ционните. В последните години расте делът на т.нар.

интелигентни електромери (Smart Meter), като в момен-

та ги ползват 13% от домакинствата в САЩ, а прогно-

зите са до 2015 г. в света да бъдат произведени 200

милиона такива устройства.

Съществуват два основни вида електронни електро-

мери, за всеки от които има  значителен набор от

интегрални схеми (ИС). Първият тип условно могат да

се нарекат електромери с импулсен изход, който от своя

страна задейства механичен брояч – например чрез

стъпков двигател. Вторият тип са изцяло  електронни

и данните за измерваните мощности се изписват на теч-

нокристален дисплей и/или се изпращат по някой от

стандартните серийни интерфейси. Използваните в тях

ИС са две основни групи – универсални, например посто-

яннотокови стабилизатори и управление на индикато-

ри и специализирани, с основна функция провеждане на

измерването на различните видове енергии.

Принцип на измерване
Съществуват еднофазни и трифазни (рядко има дву-

фазни) електромери, някои от които са само за активна

енергия, а други, чийто относителен дял непрекъснато

нараства, и за трите вида (активна, реактивна и при-

видна).

В идеалния случай на липса на хармоници в мрежата,

активната мощност е Pa1 = UIcosϕ, където ϕ е ъгълът

между напрежението U и тока I. Реално хармоници ви-

наги съществуват, между напрежението Uk и тока Ik на

всеки от тях има фазова разлика ϕk и общата активна

мощност Pa = Σ(UkIkcosϕk), [W] e по-важна от Ра1. Точно-

стта на определяне на Ра зависи от броя на използва-

ните хармоници, който в някои случаи достига 80. По

аналогичен начин би могла да се определи и реактивна-

та мощност Pr = Σ(UkIksinϕk), VAR, което технически се

постига или чрез въвеждане на закъснение на всеки ток

Ik по отношение на Uk на една четвърт от неговия пе-

риод, или чрез фазови звена със завъртане на -90°. Ре-

ализацията и на двата метода е твърде трудна, поради

което в много електромери се определя реактивната

мощност само на първия хармоник, а в други това се

прави за всички хармоници чрез подходящ алгоритъм.

Привидната мощност S във VA представлява произве-

дение на средноквадратичните стойности на напреже-

нието URMS и тока IRMS, всяка от които се получава чрез

измерване на n моментни стойности на величината,

определяне на сумата от квадратите им, разделянето

й с n и изчисляване на корен квадратен от резултата.

Необходимостта от изчисляване на URMS и IRMS опре-

деля факта, че не малко електромери допълнително

измерват и тези две величини. Същото се отнася и за

cosϕ, който е равен на Pa/S.

Измерването на енергиите (активна - Active Energy,

реактивна - Reactive Energy и привидна - Apparent Energy)

в електронните електромери се извършва на основата

Интегрални схеми
за електромери
Интегрални схеми
за електромери

Стефан КуцаровС

измерване и отчитане
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на зависимостта Е = Pt по различни

начини в зависимост от начина на

тяхното отчитане.

Интегрални схеми
за електромери
с механично отчитане

Наименованието на тези елект-

ромери се дължи на отчитането на

консумираната енергия чрез механи-

чен брояч. Обикновено те са еднофаз-

ни (Single-Phase Energy Meter) и три-

фазни (3-Phase Energy Meter) за ак-

тивна енергия, а по-рядко и за при-

видна енергия. Повечето от после-

дните се наричат полифазни елект-

ромери (Poly Phase Energy Meter),

защото позволяват измерване на

енергиите на товари не само в съще-

ствуващите у нас свързвания триъ-

гълник (трипроводно – Delta Wire) и

звезда (четиропроводно – Wye Wire),

но и в други трифазни системи.

Структурата и действието на спе-

циализираните ИС (Energy Metering IC

with Pulse Output) се изяснява чрез фиг.

1, която е на еднофазен електромер.

Токовият сензор CS създава на

изхода си напрежение, право пропор-

ционално на тока във фазовия про-

водник L. В немалко електромери се

поставя CS и в неутралния провод-

ник N, с цел регистриране на опити

за кражба на електроенергия. При

нормална работа токовете в двата

проводника са практически равни,

докато свързването на консуматор

между фазата и земя намалява тока

в N. Реакцията на това е изключва-

не на консуматора и евентуално

изпращане на съобщение до достав-

чика на електроенергия.

Използват се три разновидности

на CS. Една от тях е токов транс-

форматор, в чиято вторична намот-

ка се получава много по-малък ток от

измервания, а върху резистор в нея

е споменатото напрежение. Предим-

ството е липсата на ограничения на

тока и мощността на консуматори-

те, а недостатък – уязвимостта към

външни магнитни

полета (класичес-

ки начин за краж-

ба е долепването

до електромера

на силен постоя-

нен магнит, кое-

то насища маг-

нитната сърцеви-

на на трансфор-

матора и няма

променлив ток във вторичната му

намотка, т.е не се измерва никаква

енергия). Със същото действие, но

без магнитна сърцевина, е бобината

на Роговски. Третата разновидност

е поставяне във веригата на тока

на медна или манганова пластинка

(съпротивление от 0,1 до 500 mΩ) с

наименование Shunt за получаване на

напрежението, с предимство невъз-

можността за кражба по описания

начин и недостатък - значителната

разсейвана мощност. Последната

ограничава приложенията в електро-

мери за ток до около 100 А.

В повечето случаи напрежението

от CS трябва да се усили, за да е

възможно да се измерват малки

токове и същевременно да се зада-

ва максималният ток на електроме-

ра. Двете изисквания се постигат

чрез усилвателя с програмируем ко-

ефициент на усилване (Programmable

Gain Amplifier) PGAI, като нараства-

не на усилването му означава по-

малък максимален ток. При спомена-

тото наличие на втори CS, за него

има идентичен усилвател. Напреже-

нието от PGAI се преобразува в

двоично число от аналоговоцифровия

преобразувател ADCI с разредност

n между 16 и 24. Обяснението за тези

големи стойности е в необходимос-

тта едновременно да се осигури

голям динамичен обхват (Dynamic

Range) DR, представляващ отноше-

нието на максималната и минимал-

ната енергия и достатъчна точност

на измерването - например DR =

1000:1 (типичните стойности са

между 500:1 и 3000:1) и допустима

грешка на измерването (Energy Mea-

surement Error) 0,1% означават абсо-

лютна грешка на най-малкия ток 106

пъти по-малка от максималния. И за

да й съответства един разред на

изходното число на ADCI, трябва n =

20, тъй като 220 ≈ 106. Обикновено

се използват Σ∆ преобразуватели,

наричани и ∆Σ Modulator.

Следващият високочестотен

филтър HPFI премахва евентуална-

та постоянна съставка, за да не

присъства тя нежелано в изчислена-

та мощност. Аналогично е положе-

нието със сигнала от напрежител-

ния сензор VS и блоковете PGAU,

ADCU и HPFU след него. Така получе-

ните числа, пропорционални на мо-

ментните стойности на тока и

напрежението на товара Load, по-

стъпват в умножителя MPL, за да се

определи моментната мощност. В

блока AVR се извършва усредняване

на няколко стотици моментни стой-

ности, което е определяне на актив-

ната мощност Ра.

Следва преобразувателят енер-

гия-честота (Energy-to-Frequency

Converter) EFC, наричан и преобразу-

вател число-честота (Digital-to-

Frequency Converter, DFC), между

чиито изходи MON и MOP се получа-

ват импулси с честота fi, право

пропорционална на Ра. Зависимост-

та е fi = kPafe/(UR)
2, където k е кон-

станта, зависеща от схемата на

EFC и стойностите на елементите

му. С fe е означена друга константа,

която определя максималния ток на

товара и в значителна част от ИС

могат да се задават няколко нейни

стойности чрез двоично число на

определени входове. Опорното на-

прежение UR е от блока REF. Прин-

ципът на действие на блока е измер-

ване през определени интервали от

време (около 0,5 ms) на моментната

мощност и натрупване на резулта-

тите в акумулатор, чието съдържа-

ние непрекъснато се сравнява с

фиксиран праг. При достигането му

се генерира един импулс, съответ-

стващ на определено количество

енергия ∆E (аналогично на един обо-

рот на диска на индукционен елект-

ромер) и то се изважда от съдържа-

нието на акумулатора. Импулсите се

подават на стъпков електродвига-

тел или електромеханичен брояч,

като всеки от тях сменя показани-

ето на брояча с 1, а консумираната

енергия представлява произведени-

ето на ∆E с броя на импулсите.

Не са малко електромерите, в

които прагът може да се програми-

ра, което означава задаване на го-

лемината на ∆E, съответстваща

на един импулс. Реципрочната стой-

ност на ∆E e константата на елек-

тромера (Meter Constant), представ-

ляваща броя на импулсите, съот-

ветстващи на енергия 1 kWh. Освен

измерване и отчитане

Фиг. 1.
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Измерване на електрическа енергия с PIC18F6xJ93
и PIC18F8xJ93 – ново поколение 8-битови
микроконтролери с вграден LCD драйвер,

12-битов АЦП и хардуерен умножител
lllll Скорост до 12 MIPS;

lllll Вграден часовник/календар;

lllll 12-битов АЦП, 12 канала, 100K отчета в секунда;

lllll Оптимизирана за програмиране на "C" RISC архитек-
тура;

lllll Еднотактов 8x8 хардуерен умножител;

lllll Вграден осцилатор за 31 kHz до 8 MHz и 4xPLL;

lllll Захранващо напрежение 2.0V до 3.6V;

lllll Вграден LCD драйвер за 33x4 или 48x4 мултиплексиран
LCD (132/192 сегмента);

lllll Вграден LCD повишаващ регулатор

lllll nanoWatt Power Management: Run, Idle и 0.1uA SLEEP;

lllll EUSART модул с LIN bus поддръжка;

lllll Четири таймера, два CCP модулa, SPI, I2C, 2 компара-
торa;

lllll Charge Time Measurement Unit (CTMU) модул за четене
на капацитивни бутони.

lllll Вграден LCD дисплей;
lllll RS-232 интерфейс;
lllll Съединител за връзка с ICD3;
lllll Съединител за PICtail™ разширителни платки;
lllll 32.768 kHz кварцов резонатор за RTCC;
lllll Пет бутона (S1 до S5) и два светодиода;
lllll Цокъл за Microwire EEPROM 93AA46C;
lllll Термистор за измерване на температура;
lllll Място за добавяне на кварцов резонатор;
lllll Място за добавяне на други компоненти;

Развойна платка PICDEM™ LCD 2 - DM163030
Развойна платка за разработване на приложения

с управление на сегментни LCD дисплеи

Microchip предлага различни PIM модули (микроконтролерни модули)
от сериите PIC18FxxJ9x и PIC16F9xx съвместими с PICDEM LCD2
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на MON и МОР, импулсите се полу-

чават и на изход LED за активира-

не на светодиод на лицевия панел на

електромера. Извод CAL е за калиб-

риране на електромера и на него има

импулси с висока честота (от из-

хода на MPL), пропорционални на мо-

ментната мощност. Действието

на EFC се осигурява от двупосочна-

та връзка с управляващия блок CNTR

и осцилатора OSC. Последният

обикновено е кварцов, но в някои ИС

е тип RC. За връзка на електроме-

ра с външни устройства е входно-

изходната шина I/O. Важно е да се

подчертае, че обработващите сиг-

нала блокове HPFU, HPFI, MPL, AVR

и EFC са цифрови, което е важна

предпоставка за стабилността на

параметрите на ИС и на електро-

мерите с тях.

Електромерът не измерва енергия

при ток под определена минимална

стойност (Anti-Creep Current, No-Load

Threshold) NLT, която е няколко хиля-

ди пъти по-малка от максималния

ток и често може да се програмира

измерване и отчитане

заедно с него. Блокът POR (Power-On

Reset) разрешава работата на ИС

само при наличие на постоянно

захранващо напрежение над опреде-

лена стойност.

В таблица 1 са дадени основните

параметри на ИС от разгледания вид,

като UCC и ICC са захранващото на-

прежение и консумирания ток и тряб-

ва да се има предвид, че част от ИС

са с отделни изводи за захранване на

аналоговите и цифровите блокове. С

UINmax е отбелязано допустимото

напрежение на входовете за напре-

женията от CS и VS, RIN е входното

им съпротивление, с fOSC е отбеля-

зана честотата на OSC и ТА е ра-

ботната околна температура.

Съществено е, че дадената грешка

е типичната стойност, а действи-

телната зависи от температурата,

коефициента на усилване на PGA и

напрежението от сензорите. При

това грешката нараства с намаля-

ване на cosϕ. Тези зависимости се

дават в каталозите като графики,

един пример за каквато е показан на

фиг. 2.

Дадената в ред 1 ИС измерва и

тока в нулата, като генерира сиг-

нал за грешно свързване при отно-

сителна разлика на двата тока над

6,25%. За достатъчно точно срав-

няване на токовете трябва сензо-

рите им да са монтирани максимал-

но близо един до друг, а консумира-

ната енергия се определя от по-

големия от токовете. Всички АЦП

са извън ИС и тя има отделни неси-

метричен и диференциален вход за

VS. Също важно предимство е из-

мерването на енергиите дори при

прекъсване на нулевия проводник

(електромерът остава съединен

само към фазата) вместо познато-

то от други електромери изключва-

не на товара.

За ИС в ред 2 е полезно да се има

предвид, че  измерва моментната

активна енергия и затова не прите-

жава блока AVG от фиг. 1. С много

възможности е ИС в ред 5. Тя може

да измерва трите вида енергии и

вместо изводи МОР и MON има три

изхода за импулси, като може да се

програмира каква величина да се

индицира. Един от тях показва зна-

ка на отчитаната енергия, т.е. дали

тя се консумира от мрежата или се

доставя в нея, което е особено

полезно за ставащите все по-попу-

лярни хибридни захранвания на кон-

суматори (от фотоволтаичен или

ветрогенератор и от електричес-

ката мрежа). Дадената в скоби

грешка се отнася за измерването на

реактивна енергия. В ИС е вграден

и сензор за измерване на темпера-

турата й, в зависимост от която

се правят корекции на напрежение-

то от блока REF и съответно се

намалява зависимостта на грешка-

та от температурата. В тази ИС,

както и в дадената на ред 7, е до-

бавен интерфейсът SPI за предава-

не на данните от измерването. Осо-

беност на ИС от предпоследния ред

е работата й и с трите описани CS

и наличието на блок срещу кражба,

който реагира при вече спомената-

та разлика от 6,25% на токовете

във фазата и нулата.

Пример за принципна схема на

електромер с една от интегрални-

те схеми в табл. 1 е даден на фиг.

3. За CS е използван резистор с фил-

три срещу смущения, чието напре-

жение постъпва на изводи 17 и 18

на ИС. Резисторите R1A, R1B и R2

заедно с С1 образуват VS, а посто-

яннотоковото захранване на ИС се

осигурява от линейния стабилиза-

тор IC1 с постоянно входно напре-

жение от изправителя D2-C8, чие-

то променливо входно напрежение

се задава от С7-R7-D1.

Значително по-малко са ИС за

многофазни електромери с подобна

структура, като основната им раз-

лика от еднофазните е наличието

¹ ÑÈ ëåòèäîâçèîðÏ RD %,àêøåðÃ %,TLN U CC I(;V, CC )Am, U xamNI R(;V, NI k, W) f CSO zHM, TA C°,

1 B1677DA seciveDgolanA 1:0001 1,0 - )56,3(52,5-57,4 )nim097(66,0 54,0 04- ¸ 58+

2 8118SA smetsysorcimairtsuA 1:006 1,0 20,0 )xam4(5,5-5,4 51,0 85,3 04- ¸ 58+

3 8618SA smetsysorcimairtsuA 1:0001 1,0 20,0 )xam4(5,5-5,4 51,0 85,3 -

4 6645SC cigoLsurriC 1:0001 1,0 - )2,4(52,5-521,3è52,5-57,4 )nim0002(52,0 690,4 04- ¸ 58+

5 7645SC cigoLsurriC 1:0001 )2,0(1,0 - )5,3(52,5-521,3è52,5-57,4 )03(5,0 690,4 04- ¸ 58+

6 A6093PCM pihcorciM 1:0001 1,0 5100,0 )7,2(5,5-5,4 )nim093(66,0 4-1 56- ¸ 521+

7 9093PCM pihcorciM 1:0001 1,0 5100,0 )1,3(5,5-5,4 )nim093(1 4-1 56- ¸ 521+

8 41MPTS scinortceleorciMTS - 1,0 - )5,3(5,5-3 )001(51,0 491,4-4 04- ¸ 58+

9 A2577DA seciveDgolanA 1:005 1,0 40200,0 )6(52,5-57,4 )054(5,0 01 04- ¸ 58+

01 8787EDA seciveDgolanA )1:0003(1:0001 )2,0(1,0 - 7,3-4,2 )nim004(5,0 483,61 04- ¸ 58+

Таблица 1.

Фиг. 2.

Фиг. 3.
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на три CS и три VS и добавянето

на блок за сумиране на числата,

съответстващи на енергията във

всяка от фазите. Това се вижда от

блоковата схема (фиг. 4) на една

типична ИС за измерване на актив-

на енергия с параметри, в ред 9 на

табл. 1. Сензорът за тока във фаза

А се свързва между изводи 1AP и 1AN

(диференциален вход), а този за на-

прежението на фазата спрямо нуле-

вия проводник (при наличие на

такъв) – между изводи VAP и VN.

Аналогично е свързването на сензо-

рите за другите две фази, което се

вижда и от схемата на фиг. 5. Там

VS са делители на напрежение, а CS

- токови трансформатори. Резис-

тивният делител със замасена

средна точка в чиято вторична

намотки е заради диференциалните

входове. Филтрите на всеки от вхо-

довете за ток са поставени за

отстраняване на нежелани сигнали

от ИС към мрежата. Споменатият

суматор в ИС е означен на фиг. 4 със

Σ. Честотата на импулсите на из-

ходи F1 и F2 е пропорционална на

аритметичната сума на енергиите

или на сумата на абсолютните им

стойности, което се избира чрез

логическото ниво на входа ABC. С

още повече възможности е ИС в

последния ред на табл. 1, която на

своите три изхода осигурява данни

не само за трите вида енергии, но

и за сумата на средноквадратични-

те стойности на токовете в три-

те фази и за сумите на активната

и реактивната мощност на основ-

ния хармоник (с мрежова честота).

Импулсите са с коефициент на запъ-

лване 0,5 и честота до 8 kHz. Освен

това DR може да е и даденият в

скоби при по-голяма грешка (също в

скоби). Последните две ИС разпола-

гат и със серийни интерфейси SPI,

I2C и HSDC, за предаване на данни-

те от измерванията.

Интегрални схеми
за електромери с
електронно отчитане

За разлика от предните електро-

мери, тук и отчитането на консу-

мираната енергия се извършва по

електронен път. Действието им се

изяснява чрез опростената струк-

тура на фиг. 6, представляваща

еднофазен електромер. Усилването

на напреженията от сензорите при

някои електромери се прави със спе-

циализирана ИС на аналогов предва-

рителен блок (Analog Front End) AFE,

а при други, той е вграден в следва-

щия специализиран сигнален проце-

сор (Embedded Signal Processor) ESP.

В него напреженията се преобразу-

ват в двоични числа (до 22-разред-

ни) и се обработват за получаване

на консумираната мощност от

товарите, свързани между точки А

и В. Не са малко електромерите, в

които преобразуването се прави с

външни АЦП, както на фиг. 1. В за-

висимост от алгоритъма за обра-

ботка се получават една или пове-

че мощности. Данните за тези

мощности се натрупват в памет-

та MEM, която може да е външна или

вградена в ESP, и в резултат се

получават консумираните енергии.

Те се изписват на дисплея DISPLAY

и се изпращат на разстояние чрез

предавателя TR, част от варианти-

те на който са предназначени за

свързане към съществуваща кому-

никационна жична мрежа или за

целта се използва електрическата

мрежа (Рowerline Communication).

Това е т.нар. автоматично отчита-

не на данните (Automatic Meter

Reading) AMR. Когато TR е за връзка

с безжична мрежа (ZigBee, GSM),

отчитането може да става още по-

лесно.

За превключване на тарифите за

заплащане (в някои страни те са 3

или 4) е поставен часовникът за

реално време (Real Time Clock) RTC,

обикновено и с вграден календар.

Нараства броят на електромерите,

в които TR е приемопредавател,

използван в някои случаи за дистан-

ционното им управление, а в други

е инфрачервен за дистанционно от-

читане на показанията. Тези много-

бройни възможности определят на-

ложилите се вече термини Smart-

Grid Metering и Smart Metering за

мрежи с електронни електромери.

Постояннотоковото захранване

на електромера се осъществява от

блока AC/DC+BAT с вграден акумула-

тор или батерия за запазване на

данните от измерванията при отпа-

дане на мрежовото напрежение. Този

блок е външна схема, а понякога TR

и RTC също се реализират с външни

ИС. Към последните няма специфич-

ни изисквания за ползване в елект-

ромери и затова не се разглеждат в

статията.

В редове 1-4 на табл. 2 са дадени

основните параметри на ИС на ед-

нофазни електронни електромери.

Обща тяхна особеност е значител-

ната сложност на блока AFE, кой-

то освен PGA и ADC, обикновено

съдържа и цифров сигнален проце-

сор (DSP) за обработка на данните

за напрежението и тока и понякога

се нарича Energy Measurement Front

End. Освен това, в почти всички ИС

са вградени RTC (с календар) и драй-

вер за LCD (част от блока DISPLAY

на фиг. 6), а реализацията на блока

ESP се прави с микроконтролер.

Работата на ИС се осигурява чрез

външен кварцов резонатор, обикно-

вено с честота 32 768 Hz. За всич-

ки ИС, блокът AC/DC+BAT от фиг. 6

е външен. Първата ИС (ред 1 на

табл. 2) измерва трите енергии,

като стойността на грешката в

скоби е за реактивна енергия. Сред-

ноквадратичната стойност на

тока се измерва с DR = 500:1, а тази

измерване и отчитане

Фиг. 6.Фиг. 5.Фиг. 4.
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на напрежението – с DR = 100:1,

като грешката и в двата случая е

0,5%. Вграденият микроконтролер е

тип 8052, а драйверът е за LCD със

108 сегмента. Блокът МЕМ е вгра-

ден в ИС, като съдържа оператив-

на памет (RAM) с обем 512 В и Flash

памет с 16 kB, достъпни през мик-

роконтролера. Блокът TR също е

вграден, като има две части – ед-

ната е интерфейсът SPI/I2C, друга-

та представлява приемопредавател

UART. Допълнителни особености са

вграденият сензор за температура-

та на ИС и контролът на постоян-

ното захранващо напрежение.

Същите интерфейси има и ИС в

ред 2, но към тях e прибавена 12-

разредна универсална входно-изход-

на шина, едно от приложенията на

част от чиито изводи е за активи-

ране на светодиоди. Блокът МЕМ е

външна EEPROM, вграденият драй-

вер е за LCD със 7 цифри, а микро-

контролерът е тип 8051. Основно-

то предназначение на ИС е за измер-

ване на активна енергия. Също за

такава е и ИС в ред 3 с вградени

RTC, памети RAM (7 kB) и Flash (64

kB), драйвер за 8-сегментен LCD,

микроконтролер тип 80515, интер-

фейс UART, инфрачервен интерфейс

и 12-разредна входно-изходна шина

с общо предназначение. За пре-

хвърляне на натрупаните данни във

външно устройство се използва

синхронният сериен интерфейс SSI.

Последната ИС от табл. 2 има 32-

разреден DSP и микроконтролер тип

80515. Вградени са RAM (2 kB) и Flash

(32 kB), два интерфейса UART и

драйвер за 158-сегментен LCD.

Входно-изходната шина с общо пред-

назначение е 18-разредна. Има

възможност за външно свързване на

EEPROM и на блок за интерфейса

I2C.

Структурата на многофазните

електронни електромери представ-

лява логично разширение на тази на

фиг. 4, със замяна на преобразува-

теля число-честота с драйвер за

LCD и прибавяне на същите блоко-

ве, както при еднофазните елект-

ронни електромери. Това използват

и производителите, като често раз-

работват една основна част и чрез

прибавяне към нея на едни или други

блокове реализират ИС за електро-

мери с импулсен изход или с елект-

ронно отчитане. В редове 5 и 6 на

табл. 2 са дадени два характерни

примера за ИС. И двете съдържат

32-разреден DSP, микроконтролер

тип 80515 и 21-разредни ADC и са

предназначени за товари звезда, но

първата не измерва тока в нулевия

проводник. Една от основните раз-

лики е в драйвера, който е за 168-

сегментен LCD в първата и 228-сег-

ментен при втората. Освен това

ИС от ред 5 е с RAM от 7 kB и Flash

от 64 kB, докато тази в ред 6 е

съответно с 4 kB и 256 kB. И двете

ИС имат двупосочни жичен и опти-

чен интерфейс, но във втората, към

тях са прибавени I2C и Microwire.

Твърде рядко се налага използва-

нето на двуфазни електромери, ко-

ито по принцип могат да се реали-

зират с ИС за трифазни електроме-

ри. За тях от Teridian Semiconductor

са създадени две ИС 71M6531D/F и

71M6532D/F с подобна структура и

параметри, както тези в редове 3-

6 на табл. 2. И двете измерват ак-

тивна и привидна енергия, като

първата има по два несиметрични

входа за CS и VS, а втората – два

диференциални входа за CS и три

несиметрични за VS.

Специализирани ИС
на блокове

Към електромерите няма стро-

ги изисквания за минимални разме-

ри, поради което те могат да се ре-

ализират с отделни ИС на блокове-

те им. Най-често, това се прави със

специализирана ИС на AFE (наиме-

нования Analog Front End, Multifunction

AFE, Delta-Sigma Modulator) и подхо-

дящ микроконтролер. Предназначе-

нието на първата е се изяснява чрез

блоковата схема на STPMS1 на

STMicroelectronics, дадена на фиг. 7.

измерване и отчитане

Напрежението от VS на входове VIP

и VIN се преобразува от Σ∆ Modula-

tor и постъпва на цифровия блок

(Digital Front End) с последователни

изходи DAT-DATN. Аналогични са вхо-

довете CIP и CIN за CS, но малкото

им напрежение най-напред се усил-

ва от PGA. С 1 до 3 такива ИС се

следят желаните фази на мрежата

и резултатите се обработват от

специализирания микроконтролер

STPMC1 на същия производител,

чийто изход управлява стъпков

електродвигател.

Подобна е DS8102 на MAXIM, също

с два входа и изход в код Манчестер,

предвидена да работи със специа-

лизирания микропроцесор МАХQ3108

на същия производител. С изход в

съответствие с интерфейса SPI са

многофазните AFE MAXQ3181 за ак-

тивна енергия и MAXQ3180 и

MAXQ3183, също на MAXIM, които не

изискват специализиран микрокон-

тролер. Със същия интерфейс е

МСР3901 на Microchip, наречена дво-

ен AFE, тъй като съдържа два ед-

накви канала, всеки с PGA и 24-раз-

реден ADC с множество програми-

руеми функции чрез външния микро-

контролер.

За едно- и трифазни електроме-

ри е предназначена серията 32-раз-

редни микроконтролери MCF51EM

(Freescale). Всеки от тях съдържа

четири 16-разредни ADC, два компа-

ратора, един RTC, две RAM (едната

с обем 8 КВ или 16 КВ и другата с 32

КВ), една бърза памет (64 КВ или 128

КВ), драйвер за 288-сегментен LCD

и интерфейси I2C, SPI (два) и SCI

(два). Накрая може да се спомене се-

рията MSP430 на Texas Instruments,

включваща 14 микроконтролера с 3

до 7 ADC, RAM с обем 4 КВ или 8 КВ

и бърза памет 56 КВ, 92 КВ или 128

КВ. Освен интерфейсите SPI, I2C и

USCI, те съдържат и драйвер за 160-

сегментен LCD с регулиране на кон-

траста.

¹ ÑÈ ëåòèäîâçèîðÏ RD
,àêøåðÃ

%
U CC ;V,
I( CC )Am,

U xamNI ;V,
R( NI k, W)

f CSO ,
zHM

TA C°,

1 9617EDA seciveDgolanA 1:0001 )5,0(1,0 )4(7,3-4,2 )077(52,0 690,4 04- ¸ 58+

2 8228SA smetsysorcimairtsuA 1:0002 1,0 )5(6,3-3 1,0 85,3 04- ¸ 58+

3 H1156M17 rotcudnocimeSnaidireT 1:0002 1,0< )47,8(6,3-3 )nim06(52,0 - 04- ¸ 58+

4 2166M87 rotcudnocimeSnaidireT 1:0002 1,0< )1,6(6,3-3 )nim04(52,0 9,4 04- ¸ 58+

5 3156M87 rotcudnocimeSnaidireT 1:0002 1,0< )47,8(6,3-3 )nim06(52,0 - 04- ¸ 58+

6 H4356M87 rotcudnocimeSnaidireT 1:0002 1,0< )2,4(6,3-3 )nim04(52,0 - 04- ¸ 58+

Таблица 2.

Фиг. 7.
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Новa продуктова
гама UPS на
SOCOMEC

Фирма DTS, в качеството си на

официален представител на френс-

ката компания SOCOMEC за Бълга-

рия, представи новата й продукто-

ва гама непрекъсваеми токозахран-

ващи устройства GREEN POWER,

предназначена за ИТ сектора.

Основно технологично предим-

ство на непрекъсваемите токозах-

ранващи устройства от тази серия

е високата енергийна ефективност

изразяваща се в общ коефициент на

полезно действие над 96% в целия

диапазон на натоварването им, вхо-

ден фактор на мощността близък до

единица, незначителни входни хармо-

нични изкривявания на тока под 3% и

възможност за паралелно включване

на до 6 UPS устройства върху общ

товар, надхвърлящ един мегават.

Вложените иновационни технологии

в тази продуктова гама водят до

значителни икономии на средства,

благодарение на намалението в соб-

ственото енергопотребление на

UPS, в дебелината на електрически-

те проводници на входната дистри-

буция и в минималната изисквана

мощност към входния авариен елек-

троагрегат.

Налице са пълна софтуерна съвме-

стимост с всички съвременни опе-

рационни системи и комуникационни

протоколи както и възможностите

за "е"-централизиран мониторинг от

клиента и "е"-сервиз на абонамент-

на основа от фирма DTS.

Награден
електродинамичен UPS
на Socomec

Световната маркетингова орга-

низация Frost & Sulliwan присъди на-

градата си за иновативен продукт

на устройство за непрекъсваемо то-

козахранване (UPS), работещо на

електродинамичен принцип - с

въртящ се маховик във вакуум, вме-

сто стандартните статични акуму-

латорни батерии. Продуктът е

създаден от бързо развиващата се

компания Socomec, която има заво-

ди в 4 страни и продава продуктите

си по всички континенти. В област-

та на нисковолтовите превключва-

тели Socomec изпреварва Schneider,

Siemens, Legrand, Eaton и е на второ

място след световния лидер ABB -

както по обем продажби, така и

технологично. При електронните

измерители и анализатори на каче-

ството на мрежовото електрозах-

ранване компанията е на първо мяс-

то в света. Изключителен предста-

вител на Socomec Sicon UPS за те-

риторията на България е фирма „DTS

- Цифрови преносни системи„ ООД.

От 1995 г. са изпълнени престижни

инсталации в практически всички

държавни институции и по-значими

промишлени обекти, телекомуника-

ционни оператори, частни и държав-

ни медии, здравни организации и

административни офиси.

Новa продуктова
гама UPS на
SOCOMEC

Новa продуктова
гама UPS на
SOCOMEC
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НОВАТА СЕРИЯ SMART GRID НА БЪЛГАРСКАТА ФИРМА MPS Ltd.
РЕКОРДНО МАЛОГАБАРИТНИ EЛЕКТРОМЕРИ И КОМУНИКАЦИОННИ УСТРОЙСТВА

ВЪВ ФОРМАТА НА МОДУЛИ ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА

Най-малкият в света стандартен директен трифазен електромер EMPS D 413 S4. Оформен е за монтаж
на DIN шина в кутия с 4-стъпков размер - колкото 4 стандартни токови предпазителя. Може да се монтира
заедно със стандартни токови трансформатори за DIN шина. Максимален ток до 60А. Номинален ток 5А. Клас
на точност 1. Брой на тарифите - 4. Календар и празнични тарифи. Автоматично зимно-лятно време. Оптопорт
по IEC 61107. Сериен порт - токов кръг или RS485 с вътрешно захранване. Импулсен изход. Защита при отваряне
на капаците на клеморедите. Заливка с компаунд с цел невъзможност за отваряне на капака на кутията. Въз-
можност за външна смяна на батерията. Регистрация на профили. Регистрация на извънредни събития. Измер-
ване на моментни стойности. Измерване на активна енергия. Допълнителна опция за измерване на реактивна
енергия. Векторна диаграма.

Най-малкият в света стандартен монофазен електромер EMPS D 210 S4 с вградено изключващо реле. Офор-
мен е за монтаж на DIN шина в кутия с 4-стъпков размер - колкото 4 стандартни токови предпазителя. Мак-
симален ток до 60А. Номинален ток 5А. Клас на точност 1. Брой на тарифите - 4. Календар и празнични тарифи.
Автоматично зимно-лятно време. Оптопорт по IEC 61107 . Сериен порт - токов кръг или RS485 с вътрешно
захранване. Импулсен изход. Защита при отваряне на капака на клемореда. Заливка с компаунд с цел невъзмож-
ност за отваряне на капака на кутията. Възможност за външна смяна на батерията. Възможност за монтаж
на регулируемо реле за изключване на тока. Регистрация на профили. Регистрация на извънредни събития. Из-
мерване на активна енергия. Измерване на върната енергия.

Най-малкият в света нестандартен индиректен трифазен електромер EMPS FLPR S1. Офор-
мен е за монтаж на DIN шина в кутия с 1-стъпков размер - колкото 1 стандартен токов пред-
пазител. Монтира се заедно със стандартни токови трансформатори за DIN шина. Предназначен
е за регистрация и натрупване на товарни профили. Измерва и натрупва на всички видове енергии
и параметри на мрежата. Максимален ток 15А. Номинален ток 5А. Клас на точност 1. Импулсен
изход или сериен изход. Оптопорт по стандарта IrDA.

PLC модем за комуникация по захранващия кабел в рамките на етажа или между етажите.
Рекордно малки габарити. Оформен е за монтаж на DIN шина в кутия с 1-стъпков размер - колкото
1 стандартен токов предпазител. Съответствие на изискванията европейския стандарт CENELEC
за свободно излъчване в честотния диапазон до 150 килохерца. Вход от сериен порт RS485 или
RS232. Възможност за автоматична конфигурация на комуникационните възли. Възможност за
поставяне на повторители.

RF модем за радиокомуникация в рамките на зданието. Рекордно малки габарити. Оформен е
за монтаж на DIN шина в кутия с 1-стъпков размер - колкото 1 стандартен токов предпазител.
Съответствие на изискванията европейския стандарт ISM за свободно радиоизлъчване в чес-
тотните диапазони 433 и 868 мегахерца. Вход от сериен порт RS485 или RS232. Възможност за
поставяне на повторители.

GSM модем за отдалечена GPRS, CSD или SMS комуникация. Рекордно малки габарити. Офор-
мен е за монтаж на DIN шина в кутия с 1-стъпков размер - колкото 1 стандартен токов пред-
пазител. Съответствие на изискванията световния стандарт GSM за излъчване в честотните
диапазони 900 и 1800 мегахерца. Вход от сериен порт RS485 или RS232.

Протоколен преобразовател USB към RS485 или RS232. Рекордно малки габарити. Оформен е
за монтаж на DIN шина в кутия с 1-стъпков размер - колкото 1 стандартен токов предпазител.
Вход от miniUSB конектор. Изход към сериен порт RS485 или RS232. Изолация 3000V по SN 09470006



СЕРИЯ ОТ МАЛОГАБАРИТНИ И МАЛОМОЩНИ КОМПЮТРИ ЗА ИНДУСТРИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ, БЕЗ ДИСКОВЕ

И БЕЗ ВЕНТИЛАТОРИ, С ВГРАДЕНА ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА И ПРИЛОЖНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

Универсална хардуерна платформа за индустриал-
но приложение базирана на 32-битов 200 Мегахер-
цов ARM9 процесор и вградена Linux или Windows
CE операционна система и приложно програмно
осигуряване. Много ниска консумация на енергия.
Голям брой аналогови и цифрови входове и изходи.

ЗАХРАНВАНЕ
•Външен адаптер от 220V - изходно напрежение

- 9V до 35V
•Вградена батерия - 3.8 V, 450 mAh (опция)
•Вградено зарядно

ТЕМПЕРАТУРЕН ОБХВАТ -20° -+60°
ВГРАДЕН 900/180 MHz GSM/GPRS МОДЕМ

•GPRS - multi slot class 8 (4 up;1 down), Kbps Coding

U3 - МАЛОГАБАРИТЕН НИСКОЕНЕРГОПОТРЕБЯВАЩ КОМПЮТЪР LINUX /WINDOWS CE

Scheme CS1-CS4 Class B
•CSD - Max BR 14,4 Kbps
•SMS - MT/MO text and PDU modes cell broadcast
•Fax - Class1
•GSM - GSM 07.01 multiplexing protocol
•Глас - Два отделни входа за слушалки

ЦИФРОВИ В/И (СОФТУЕРНО ПРОГРАМИРУЕМИ
КАТО ВХОД ИЛИ ИЗХОД)

•16 на брой
•изходни характеристики - 150mA
•входни характеристики - номинално 0-12V
•EMC/ESD защита

АНАЛОГОВИ ВХОДОВЕ
•8 x14bit
• EMC/ESD защита

3 ВЪНШНИ СЕРИЙНИ ПОРТА
•Два порта работещи на скорост 19200bps и един

на 115200bps
USB порт •1 брой - host
Wi-Fi - 802,11 B/G

ETHERNET LAN •10/100 Mbps
BLUETOOTH •v 1.1 •Serial Port Profile
VGA ИЗХОД

ПАМЕТ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИ (FLASH)
•32 MB
ПРОЦЕСОР •ARM 9 (200 MHz)

SD/MMC ЧЕТЕЦ
ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА - Linux / Windows CE

РАЗМЕРИ в мм ( Д x Ш x В ) - 95x55x25 mm
ТЕГЛО 310 ГР.

U5 - МАЛОГАБАРИТЕН МАЛОМОЩЕН КОМПЮТЪР С УНИВЕРСАЛНА ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА WINDOWS ХР

Универсална хардуерна платформа за индустриал-
но приложение базирана на 32-битов 500 Мегахер-
цов хТ86 процесор АМD Geode и вградена универ-
сална Windows ХР/Linux операционна система и при-
ложно програмно осигуряване. Ниска консумация на
енергия. Голям брой USB хост портове.

ЗАХРАНВАНЕ
•Външен адаптер от 220V - изходно напрежение

- 9V до 35V

ТЕМПЕРАТУРЕН ОБХВАТ -20° -+60°
Опционално вграден 900/1800 GSM/ GPRS модул

ВГРАДЕН 900/1800 MHz GSM/GPRS МОДЕМ
•GPRS - multi slot class 8 (4 up;1 down) , Kbps Coding

Scheme CS1-CS4 Class B
•CSD - Max BR 14,4 Kbps
•SMS - MT/MO text and PDU modes cell broadcast
•Fax - Class1
•GSM - GSM 07.01 multiplexing protocol
•Глас - Два отделни входа за слушалки

3 ВЪНШНИ СЕРИЙНИ ПОРТА
•Два порта работещи на скорост 19200bps и един

на 115200bps

VGA ИЗХОД

USB ПОРТОВЕ
•4 броя - host USB 2.0

ETHERNET LAN
•10/100 Mbps

ОПЦИОНАЛНО BLUETOOTH
•v 1.1
•Serial Port Profile

ПАМЕТ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИ (RAM)
•1 GB

ОПЦИОНАЛНО - ТВЪРД ДИСК (HDD)
•160 GB •или SD карта 4 или 8 GB Flash

ПРОЦЕСОР
•AMD Geode (500 МHz)

SD/MMC ЧЕТЕЦ
Операционна система - Windows XP/Linux

РАЗМЕРИ в мм ( Д x Ш x В ) - 140x130x30 mm
ТЕГЛО 450 ГР.

ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ПУСНАТИ В СЪЩИЯ КОНСТРУКТИВЕН ФОРМАТ ЗА ИНДУСТРИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:

•Универсален 32-битов LINUX индустриален контролер върху свръхевтина 400 МHz ARM 9 платформа

•Универсален 32-битов LINUX индустриален контролер върху свръхбърза 800 МHz ARM 11 Cortex A8 платформа



58 брой 1/2010  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

     езависимо от подчертания

стремеж на специалистите от цял

свят за създаване на все по-иконо-

мични електроуреди и постигнати-

те безспорни резултати, консумаци-

ята на електроенергия в света

продължава да расте - докато през

2005 г. тя е била 17 PW, за настоя-

щата година се очаква да е 21 PW и

да достигне 33 PW през 2030 г.

Същевременно, част от класически-

те източници за нейното получава-

не не само създават тежки екологич-

ни проблеми, но и са на изчерпване.

Фотоволтаичните системи (Photo-

voltaic System) PVS са една от алтер-

нативите, на които се възлагат

големи надежди, независимо, че по-

настоящем те осигуряват около

0,01% от електроенергията. В мо-

мента нейната цена е в пъти по-

висока от тази на ТЕЦ, но се очаква

цените да се изравнят не по-късно

от 2015 г. Значението на PVS кара

мнозина специалисти да считат, че

през следващите десетилетия те

ще се развиват дори по-бързо от

останалите области на полупровод-

никовата електроника.

Най-простата PVS (фиг. 1) съ-

държа фотоволтаични панели (Pho-

tovoltaic Panel) PVP за преобразуване

на слънчевата енергия в постоянно

напрежение UP и инвертор (Inverter)

INV за осигуряване на желаното про-

менливо напрежение U на консумато-

рите. Съществуват PVS с постоян-

но U, в които вместо инвертор има

преобразувател на постоянно в по-

стоянно напрежение. Използват се

за зареждане на акумулатори и зах-

ранване на постояннотокови това-

ри, но те не са предмет на стати-

ята.

Фотоволтаични
панели

Реализирани са на базата на по-

лупроводникови прибори и преобразу-

ват слънчевата енергия в електри-

ческа. Около 90% от присъстващи-

те на пазара са от кристален или

поликристален силиций, като при

първите всяка клетка на панела е от

един кристал, а при вторите е от

множество кристали с големина

PV системи

Фиг. 1.

Н

Видове, основни параметри, особености и топологии на инвертори
за автономни, свързани към мрежата и хибридни системи

Инвертори
за фотоволтаични
системи

Инвертори
за фотоволтаични
системи
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около 1 mm. Тези PVP са с най-голе-

мия постигнат засега к.п.д., което

позволява получаването на сравни-

телно голяма енергия от определе-

на площ и ги прави подходящи за

монтиране на сгради и други ограни-

чени места. Останалите 10% са

тънкослойни PVP на основата на

аморфен силиций, кадмиев сулфид и

някои други полупроводници. Те са с

по-ниска цена и по-малък к.п.д., кое-

то определя основните приложения

в места без строги ограничения на

заеманата площ, например извън

населени места.

Максимално ефективното преоб-

разуване на слънчевата енергия и

съответно, получаването на най-

голяма електрическа мощност от

един панел, става при определени

стойности на напрежението UMPP

върху него и консумирания ток IMPP.

Това е т. нар. точка на максимална

мощност (Maximum Power Point) MPP,

която се вижда от волтамперната

характеристика на клетки от крис-

тален и аморфен силиций на фиг. 2а.

За клетките на даден панел тя не е

фиксирана, а зависи от температу-

рата му (фиг. 2б) и интензитета на

светлината (фиг. 2в). На последни-

те две фигури с PSTC е означена

мощността в каталога на панела,

валидна за международно приетите

условия на измерване STC. Чрез при-

бавяне на специален блок в инверто-

ра може да се осигури работа на

панела в МРР, независимо от проме-

нящите се работни условия.

Инвертори с променливо
изходно напрежение

Две са разновидностите им, из-

ползвани в PVS. Първата са инвер-

торите с модифицирани правоъгълни

импулси (Modified Square Wave Inverter,

Modified Sine Wave Inverter) с форма

на изходното напрежение, дадена на

фиг. 3 и средна стойност обикнове-

но равна на 220 V. Предимството им

е сравнително ниската цена, а осно-

вен недостатък са създаваните

значителни електромагнитни сму-

щения, което прави невъзможно

тяхното използване за захранване на

редица уреди. Това е причина за срав-

нително рядкото им използване в

PVS и затова те не се разглеждат

по-нататък в статията.

Втората разновидност, с много

по-голямо приложение, са инвертори-

те със синусоидално изходно напре-

жение (Sine Wave Inverter) равно на

мрежовото. Те не само могат да

захранват всякакви товари, предназ-

начени за електрическата мрежа, но

и практически не създават електро-

магнитни смущения в околните ус-

тройства (например в особено чув-

ствителните радио- и телевизион-

ни приемници).

Еднофазните инвертори са по-

прости и евтини, но имат недо-

статък, който се проявява особено

силно при големи мощности. В мо-

ментите от време, когато синусо-

идалното напрежение преминава

през нулата (100 пъти в секунда) в

изхода на инвертора няма никаква

мощност и постъпващата от PVP

трябва да се натрупа в електроли-

тен кондензатор с достатъчно го-

лям капацитет. Той може да се ока-

же източник на повреди, тъй като

изсъхва сравнително бързо поради

режима си на работа. Освен това,

при доставяне на електрическа енер-

гия от PVS в мрежата,  не е особено

желателно това да се прави само в

едната фаза, за да не се получи дис-

баланс на мощностите в трите

фази. Това са основните причини за

използване на еднофазните инверто-

ри само за малки мощности.

По-сложните и скъпи трифазни

инвертори нямат принципни ограни-

чения за максималната мощност,

тъй като тя се доставя в трите

фази. Освен това, при нулиране на

напрежението в една от фазите то

продължава да съществува в оста-

налите, намалението на изходната

мощност на инвертора е по-малко и

в кондензатора трябва да се натруп-

ва по-малко енергия. Така той е с по-

малък капацитет и по-дълъг експло-

атационен срок.

Основни параметри
на инверторите

Две са основните групи парамет-

ри - за входа (Input DC) и за изхода,

като първата съдържа:

l максималното постоянно входно

напрежение (Max DC Input Voltage)

при празен ход на изхода на инвер-

тора;

l обхвата на постоянното входно

напрежение (DC Voltage Operating

Range), в който се гарантират

нормалната работа и останалите

параметри;

l обхвата на напрeжението на МРР

(MPP-Voltage Range), показващ

границите на поддържане на МРР;

PV системи

Фиг. 2.
вба

Фиг. 3.
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l максималния постоянен входен

ток (DC ISC Maximum Current), над

който не се гарантира сигурната

работа на инвертора и

l номиналния постоянен входен ток

(DC IMP Nominal Current, Rated Input

Current), който е най-големият за

поддържане на МРР.

В изходните параметри влизат:

l максималният изходен ток (Rated

Output Current);

l максималната изходна мощност

(Rated Output Power) Pnom, която е

с мерни единици Wp (Watt peak) или

kWp (kilowatt peak) и се получава

при условията STC;

l обхватът на променливото на-

прежение (AC Operating Range),

който дава границите за нормал-

на работа на инвертора. При

свързваните към електрическа-

та мрежа инвертори той се на-

рича и напрежение на мрежата,

като обикновено се дава само но-

миналната му стойност (Mains

Voltage, Grid Interface);

l честотата на изходното напре-

жение (AC Frequency), която обик-

новено е 50±1 Hz;

l факторът на мощност (Power Fac-

tor), известен като cosϕ;

l нелинейните изкривявания (Distor-

tion Factor, AC Current Distortion,

THD) на изходното напрежение и

l акустичният шум (Acoustic Noise),

излъчван по време на работа, кой-

то е съществен само за инверто-

ри в сгради или в непосредствена

близост до тях.

Важен параметър извън тези две

групи е к.п.д., който по принцип на-

малява с понижаване на изходната

мощност. В каталозите обикнове-

но се дават две негови стойности.

Максималният к.п.д. (Maximal Effici-

ency) hmax е отношението на изход-

ната мощност и входната мощ-

ност в МРР. За отчитане и на за-

висимостта от изходната мощ-

ност се използва т.нар. европейс-

ки к.п.д. (European Efficiency, Euro

Efficiency, eta EU), изчисляван като

ηEU = 0,03η5 + 0,06η10 + 0,13η20 +

+ 0,1η30 + 0,48η50 + 0,2η100, където

индексите показват при какъв про-

цент от максималната изходна

мощност е измерван съответният

к.п.д. Обикновено, ηEU е с 1 до 3%

по-малък от ηmax.

Осигуряване на МРР
Извършва се чрез блок в инверто-

ра или външен модул с наименование

устройство за следене на точката

на максимална мощност (Maximal

Power Point Tracker) MPPT. Неговото

входно съпротивление RTr е товар на

PVP и може да се добави на фиг. 2а

като права линия през началото на

координатната система с наклон,

пропорционален на RTr. Пресечната

й точка с волтамперната характе-

ристика на PVP определя работна-

та точка на панела. За да съвпада

тя винаги с МРР, непрекъснато се

следят напрежението и тока на PVP

и чрез вграден в МРРТ алгоритъм се

променя стойността на RTr. Съще-

ствуват 4 основни вида алгоритми,

всеки със своите предимства и не-

достатъци, но два от тях са се

утвърдили в практиката.

При първия периодично се прави

лека промяна на работната точка и

ако мощността нарастне, промяна-

та продължава в същата посока.

Достигането на МРР се установя-

ва по намаляването на мощността

при промяна и в двете посоки. Този

алгоритъм е сравнително бавен и се

препоръчва за PVS в места без бързи

промени на атмосферните условия.

По-бърз е видът, използващ зави-

симостта IMPP/UMPP = -∆I/∆U, валид-

на за МРР, където IMPP и UMPP са ней-

ното напрежение и ток. Алго-

ритъмът променя RTr, докато при

задавана от него промяна ∆U на

напрежението на работната точка

се получи такова изменение ∆I на

нейния ток, че равенството да е

изпълнено.

Особености
на инверторите

Обхватът на входното постоян-

но напрежение се прави голям, напри-

мер от 350 до 800 V, за да може

инверторът да работи с най-различ-

ни PVP. Условието за избор на Pnom е

в периодите на по-слабо слънчево

греене да се осигури захранване на

товарите при първоначалното ин-

сталиране на системата и евенту-

ално, на допълнителни в бъдеще.

За определяне на работното

състояние на инвертора във всеки

момент от времето има различни

светодиодни индикатори или дисп-

лей, прави се натрупване на данни за

него в блок на инвертора или външно

устройство (Data Logger), като те

могат и да се предават по жична или

безжична мрежа или по електричес-

ката мрежа (Powerline Communi-

cation). За подържане на работната

температура често има блок за

автоматично включване и изключва-

не на вентилатор.

Много производители предлагат

управляващи (Master) и управлявани

(Slave) инвертори (най-често 1 или

2). Основната задача на първите е

да включват управлявания инвертор,

когато мощността на входа им до-

стигне максималната си стойност.

Освен това, те имат устройство за

събиране и предаване на данни за

свързаните на входа им PVP и за тези

на управляваните инвертори, които

от своя страна може да са без ин-

дикатори.

За гарантиране на безопасната

работа се поставят множество

електронни защити – например за

изключване на инвертора при преви-

шаване на максимално допустимата

му температура и при недопустимо

голям изходен ток.

Структура
на инверторите

Независимо от голямото разнооб-

разие на инвертори тяхното дей-

ствие може да се изясни чрез обоб-

щената блокова схема на фиг. 4,

където с прекъсната линия са даде-

ни възлите, които не са задължител-

ни. От тях дисплеят Display и уст-

ройството Comm за предаване на

данни вече бяха разгледани, а блокът

Prot е за предпазване от импулсни

смущения (Surge Voltage Protection).

Непосредствено след входа са спо-

менатият блок МРРТ и повишаващи-

ят преобразувател Conv на посто-

янно в постоянно напрежение, който

се използва само в инверторите с

UP < U и има две разновидности. По-

често е без галванично разделяне

(DC/DC Boost Converter, DC/DC Step-
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Up Converter) със същия принцип на

действие, както интегралните схе-

ми за постояннотокови стабилиза-

тори. За сметка на своята просто-

та и сравнително ниска цена, той не

осигурява галванично разделяне на

веригите на UP и U и затова не се

препоръчва за монтираните на земя-

та PVP. Втората разновидност са

преобразувателите с галванично

разделяне, работещи както SMPS в

много електронни устройства (напр.

компютри и телевизори), които са с

по-висока цена.

С Br е отбелязан реализираният

по мостова схема преобразувател

на постоянно в променливо напре-

жение, който при Pnom до около 1 kW

е предимно с MOS транзистори, а

за по-големи мощности – с IGBT и

тиристори. Чрез RCD (Residual

Current Detection) се следи еднакво-

стта на токовете на фазата L и не-

утралата N на изходното напреже-

ние и когато тя е над няколко де-

сетки mA (например при частична

повреда на изолацията на някои от

проводниците за свързване на то-

вара или опит за кражба на елект-

роенергия), блокът SW изключва

напрежението U. Последният се

използва и за ръчно или дистанци-

онно включване и изключване на

това напрежение.

Блокът за управление CONTR не

само осигурява действието на ин-

вертора, но и описаните му връзки

с външни устройства. Неговият ос-

новен възел в съвременните инвер-

тори е цифров сигнален процесор

(DSP).

Автономни PVS
Наименованието им (Оff Grid

Inverter, Stand Alone Inverter) се дължи

на обстоятелството, че са предназ-

начени да работят без възможност

за свързване към електрическата

мрежа. Основните им приложения са

в отдалечени и труднодостъпни ме-

ста без централно електрозахран-

ване – хижи, вили, селскостопански

сгради, комуникационни съоръжения,

помпени станции, яхти, къмпери и

др. Мощността Pnom обикновено е в

границите от няколко стотици Wр

до няколко kWр, а входното напре-

жение най-често е 12, 24 или 48 V и

по-рядко 32 V. С малки изключения,

към инвертора има акумулаторна

Фиг. 4.
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батерия (външна или вградена), ко-

ято се зарежда при мощност от

PVP над доставяната на консумато-

рите и осигурява работата им но-

щем и при недостатъчно силна

светлина. На фиг. 5а е дадена идея

за структурата на PVS с инвертор

INV.

Предназначението на контролера

CNTR е да осигурява режима на за-

реждане и разреждане на акумула-

торната батерия ВАТ, като задъл-

жително се следи големината и по-

соката на тока й чрез резистор във

веригата му. Освен това, чрез CNTR

се захранва постояннотоковият

товар CHG1 с напрежението на ба-

терията, докато променливотокови-

ят товар CHG2 е свързан към инвер-

тора.

На фиг. 5б е структурата на PVS

с управляващ (INVM) и управлявани

(INVS) инвертори, като за простота

е показан само един от тях. Чрез

мощния превключвател SW (Genera-

tor Junction Box) променливотокови-

ят товар CHG2 се включва и изключ-

ва към тях.

Хибридни PVS
По принцип те представляват

автономни PVS, които освен акуму-

латор имат и дизелов генератор и/

или могат да се свързват към вет-

рогенератор. Наричат се хибридни

(Hybrid Systems), тъй като използват

различни по своето естество начи-

ни за получаване на електроенергия.

Предимствата спрямо автономните

системи са възможността за полу-

чаване на по-големи Pnom (до стоти-

на kWp) и практически неограниче-

ното време за работа на товарите

им без слънчева светлина. Някои

съвременни хибридни системи имат

възможност и за свързване към елек-

трическата мрежа с цел доставяне

на енергия в нея.

ба
Фиг. 5.
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На фиг. 6 е дадена типичната

структура на еднофазна PVS, като

блоковете й PVP, CNTR, BAT, INV,

Comm и CHG имат същото предназ-

начение, както в автономните PVS.

Чрез резистора R и блока СМ

(Current Monitor) и тук се контроли-

ра токът на батерията и по него-

вата стойност и посока, блокът

CNTR определя количеството елек-

тричество Q в нея. Когато CNG се

захранва през INV от ВАТ и Q нама-

лее под определена стойност (око-

ло 30% от максималната), от CNTR

по проводниците А и В се изпраща

сигнал през дистанционния ключ

DSW за включване на дизеловия ге-

нератор DG. Ключът се отваря, на

изхода AC на DG се получава промен-

ливо напрежение, INV преминава в

режим на директно пропускане (оз-

начава се като трансферна систе-

ма) и напрежението се прилага на

CHG.

Същото е положението и когато

ветрогенераторът WG създаде до-

статъчно голямо напрежение. В

този режим, вграденият в INV блок

установява необходимото постоян-

но напрежение между точки С и D

за зареждане на ВАТ. При пълното

й зареждане чрез СМ и CNTR се из-

ключва DG и напрежението U за CHG

се установява от ВАТ или PVP, или

от WG при достатъчно негово на-

прежение. Описаната специфика на

действие на инвертора налага той

да е специализиран за хибридни си-

стеми (Hybrid System Inverter).

Еднофазните хибридни системи

осигуряват Pnom до няколко kWp, до-

като за по-големи мощности се из-

ползват трифазни PVS с аналогич-

но действие, но INV е трифазен.

Важно е да се отбележи, че за тях

е необходимо ВАТ да е с напреже-

ние 24 V или 48 V, като втората

стойност е за най-големите мощ-

ности.

Преминаването от режим на ра-

бота с PVP или акумулатор към из-

ползване на дизелов или ветрогене-

ратор, става без забележима про-

мяна на изходното напрежение, ко-

ето позволява хибридните PVS да се

използват като мощни UPS.

Фиг. 7.

Неавтономни PVS
Този най-разпространен у нас вид

дължи наименованието си (Grid

Connected PVS) на съвместната

работа с електрическата мрежа,

като при определени условия консу-

мира от нея енергия, а в други й

доставя. Това налага някои различия

в структурата и действието на

използваните инвертори, които се

наричат On-Grid Inverter и GridTie

Inverter.

На фиг. 7 е дадена типичната

структура на неавтономна PVS. При

наличие на мрежово напрежение то

захранва товара CHG2 през елект-

ромера за консумирана електроенер-

гия EMI и зарежда ВАТ през хибрид-

ния инвертор INVI. За товара CHG1,

последният работи в режим на про-

пускане и той също се захранва от

мрежата Line. Същевременно ключът

SW е в положение I и произведената

от PVP електроенергия през инвер-

тора INVO и електромера за изходя-

ща енергия ЕМО се подава в мрежа-

та. При липса на мрежово напреже-

ние, товарът CHG2 остава без зах-

ранване и SW преминава в положе-

ние O. Така CHG1 се оказва свързан

към PVP през инвертора INVO и към

батерията ВАТ през INVI, който сега

работи като инвертор. Според опи-

сания, при автономните инвертори

принцип необходимата мощност на

CHG1 се осигурява едновременно от

PVP и ВАТ или PVP задава цялата

мощност на CHG1 и дозарежда ба-

терията.

Микроинвертори
Панелите в един стринг (това е

група панели за получаване на жела-

но напрежение и мощност) или гру-

па от стрингове с общ изход не

винаги са еднакво осветени и алго-

ритъмът в инвертора осигурява

тяхната МРР на базата на осредне-

ната интензивност на светлината.

Резултатът е, че всеки от панели-

те не работи в оптималния си режим

и съответно не осигурява максимал-

на електрическа мощност. Решени-

ето на този проблем е чрез използ-

ване на микроинвертори (micro-

inverter) на всеки панел с типична

мощност 100-200 W.

PV системи
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В момент, в който секторът на въ-

зобновяемите енергии е във възход и рас-

теж, и по-специално в сектора на солар-

ната фотоволтаична енергия, задължи-

телно се обръща внимание на начина, по

който се разработват и изпълняват съ-

оръженията, така че фирмите и самият

сектор да продължават да бележат ста-

билни успехи. Обучението е основен ин-

струмент, чрез който нашите фирми,

техници и специалисти придобиват тех-

нически познания и способности в об-

ластта на тази технология. Съоръжени-

ята и фотоволтаичните централи мо-

гат да подобрят значително производ-

ството си и могат да намалят макси-

мално рисковете при експлоатацията

им, ако операторите и ръководителите,

които работят там, имат нужните уме-

ния. Да се познават механизмите за кон-

трол и мониторинг и да се изработват

адекватни стратегии от проекта до ек-

сплоатацията, трябва бъде не само же-

лателно, а задължително. През послед-

ните години в България значително на-

раства производството на енергия чрез

фотоволтаични системи. Въпреки това,

техническият персонал, който борави с

този вид системи, в някои случаи няма

нужната техническа квалификация и

опит, което оказва влияние върху качес-

твото и ефективността при проекти-

рането и пускането в експлоатация на

системите. Ето защо, фирма "Парадайс

Електрик Консулт" ЕООД ще организи-

ра и проведе от 31 май до 4 юни 2010 г.,

заедно с испанските фирми "АМАВИСО-

ЛАР" (AMAVISOLAR) и "ЕКОСОЛ"

(EKOSOL) следния курс: "ФОТОВОЛТАИЧ-

НИ СИСТЕМИ, ОТДЕЛНИ И СВЪРЗАНИ С

ЕЛ. МРЕЖА ". Проектиране, изпълнение,

експлоатация и поддръжка, с цел да се

обучат техници и специалисти в област-

та на фотоволтаичните системи, кои-

то да имат техническите знания и уме-

ния, за да работят с фотоволтаичните

системи, които са в процес на изграж-

дане и които ще се изграждат в Бълга-

рия през следващите години. За повече

информация, посетете нашия уебсайт

www.paradise-electric.eu, или поискайте

допълнителна информация на нашия елек-

тронен адрес office@paradise-electric.eu.

Лектор на курса ще бъде:

ФРАНСИСКО ИНОХОСА МОЙАНО
Лектор в областта на възобновяемите

енергии

Директор на обучението в "ЕКОСОЛ"

(EKOSOL) - фирма за соларна енергия и

биомаса в Испания.

Лектор, включен в каталога за експер-

ти на Автономната област на Галисия

От 1997 година до днес той е водил

над 30 курса, свързани с възобновяеми-

те енергии и фотоволтаичните систе-

ми. Различни испански издателства са

издали негови публикации, документи,

компакт дискове, свързани с възобновя-

емите енергии. Отлично познава най-но-

вите технологии в областта на възоб-

новяемите източници, тъй като от 1983

година е участвал в най-важните пана-

ири на световно равнище в сектора на

възобновяемите енергии, проведени в:

Цюрих (Швейцария), Фрайбург, Франк-

фурт (Германия), Шанхай (Китай), Пор-

то (Португалия) и в Испания: Мадрид,

Билбао, Вайдолид.

НЕ ГО ОТЛАГАЙТЕ,

СЕГА ИМАТЕ УНИКАЛНАТА

ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОВИШИТE

СВОЕТО ТЕХНИЧЕСКО И

ПРОФЕСИОНАЛНО НИВО!

никога не забравяй, че:

"НАЙ ВАЖНОТО ОРЪЖИЕ В АРСЕНАЛА

НА ВСЕКИ, КОЙТО ИСКА ДА ИМА

УСПЕХ Е ПОЗНАНИЕТО"

"ПОЗНАНИЕТО Е ВЛАСТ"

"ПОЗНАНИЕТО Е

ПО-СКЪПО ОТ ЗЛАТОТО"

Искате ли да станете специалист или
техник по фотоволтаични системи?
Искате ли да станете специалист или
техник по фотоволтаични системи?
Обучение за повишаване техническото и професионално ниво на специалистите
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ANTI AGING програма на
HYDAC за трансформатори

Актуален анализ на водещата американ-

ска застрахователна комапния Hartford Steam

Boiler Inspection & Insurance Co. относно ава-

риите при трансформатори показва, че

"... повредите в изолацията  е втората най-

честа причина за авариране на трансформа-

тори през последните 10 години." Според ана-

лиза "средният срок на експлоатация на тран-

сформаторите, аварирали вследствие на пов-

реди в изолацията, е 17,8 години в сравнение

със заложената от производителя продължи-

телност на работа от 35 до 40 години."

За износването на изолацията има най-раз-

лични причини: електрическо и електромаг-

нитно претоварване, както и стареене, окис-

ляване и хидролиза на целулозната изолация

и изолационното масло. Към тях могат да бъ-

дат добавени и термичните въздействия от

колебанията в товара. Познавайки техноло-

гичните особености при трансформаторите,

ХИДАК концентрира усилията си върху най-

слабото им място - изолационното масло.  С

доказана програма от компоненти и систе-

ми за временна и постоянна поддръжка на ра-

ботните флуиди ХИДАК следи и подобрява със-

тоянието на изолационните масла в транс-

форматорите.

Независимо дали са мобилни или стаци-

онарни агрегати за маслена поддръжка, сис-

темите предлагат възможно най-добрата

към момента защита  от повреди в изола-

циятата на трансформаторите. Предимс-

твата се състоят в запазването на про-

бивното напрежение чрез намаляване на

окислението на изолационното масло, как-

то и в отчитането на стойностите на га-

зообразуване. В крайна сметка се постига

значително по-голяма безопасност и по-дъл-

га безаварийна работа.

ANTI AGING програмата намира успешно

приложение в производството и експлоата-

цията на трансформатори, в електропроиз-

водството и електроразпределението, как-

то и в хартиената, металургичната, авто-

мобилната и химическата промишленост.

ХИДАК ЕООД ще участва в
ЕКСПО ЕНЕРГЕТИКА - София
от 13.04-16.04.2010 г. в зала 2, щанд 2А12.

ХИДАК ЕООД - централен офис
1528 София, ул. Мюнхен 14, Бизнес парк Искър-Юг
тел.: 02/ 970 6000, 970 6060, факс: 02/ 970 6075

ХИДАК ЕООД - офис Варна
9009 Варна, Бизнес Парк Варна, Сграда В1, ет. 4
тел.: 052/ 730050, факс: 052/ 731661

ХИДАК ЕООД -  офис Стара Загора
6000 Стара Загора, бул. Славянски 45, ет. 2
тел.: 042/ 650100, факс: 042/ 240002

ANTI AGING програма на
HYDAC за трансформатори
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Вятърни
електроцентрали

вятърна енергетика

     ъвременните вятърни турби-

ни са истински електроцентрали,

състоящи се от голям брой компо-

ненти и подсистеми. Носещата им

конструкция представлява стоманен

или стоманенобетонен тръбен пилон

върху който е монтирана т.нар. гон-

дола, съдържаща най-важните еле-

менти на вятърната турбина - елек-

трически генератор, редуктор, спи-

рачки, система за ориентиране на

ротора, хидравлична и охладителна

система и системи за управление и

дистанционен контрол на турбина-

та. Друг основен компонент са ро-

торът и роторните лопати. Ро-

торът е монтиран върху вал, свързан

към редуктор, който оптимизира

оборотите на въртене, съобразно

техническите специфики на генера-

тора. Използват се и генератори с

директно задвижване, при които

традиционният зъбен редуктор не

присъства в конструкцията на тур-

бината, както и различни хибридни

решения, включително едностъпал-

ни редуктори и многополюсни гене-

ратори.

Основна тенденция в развитието

на вятърните турбини е непрекъс-

натото увеличаване диаметъра на

ротора, с което съответно нара-

ства и изходната им мощност. Ня-

кои от съвременните турбини до-

стигат мощност 7 MW и диаметър

на ротора повече от 125 м. Специ-

алисти прогнозират, че тази насо-

ка на развитие ще продължи и през

следващото десетилетие. Причина-

та е, че макар големите вятърни

турбини да са по-скъпи за инстали-

ране и експлоатация от малките,

общата себестойност на киловат-

час произведена електроенергия

намалява с увеличаване на размера

на вятърните турбини. Очаква се

ветрогенераторите, разработени и

инсталирани през следващите 10-15

години, да достигнат номинална

мощност в диапазона от 8-10 MW и

диаметър на ротора от 180-200 m.

Това, от своя страна, ще наложи

създаването на нови конструктив-

ни решения и материали, тъй като

изпозваните до момента не позволя-

ват производството на роторни

лопати и други компоненти на тур-

бината с подобни размери.

Увеличаването на
диаметъра на ротора

обаче неизбежно води до нара-

стване на натоварването върху

вятърната турбина. Очаква се това

натоварване да доминира над нато-

варването от вятъра и да доведе до

значително увеличение на теглото

и себестойността на роторната

система. Също така при по-висока

линейна скорост на върховете на

роторните лопати при голямогаба-

ритните океански вятърни турбини

има опасност от огъване на дълги-

те лопати и е необходимо да се уве-

личи гъвкавостта им. Разработките

в тази насока са свързани с разра-

ботването на нови материали с по-

висока якост. За изработката на

съвременните лопатки основно се

използват армирани композити от

фибростъкло и специални смоли. За

да намалят теглото и да увеличат

якостта на големите пропелери,

някои производители използват при

изработката им въглеродни нишки.

Освен към постигането на идеал-

но съотношение между размер и

тегло, оптимизирането на конструк-

цията на турбините е насочено и в

посока използване на максимална

част от вятърната енергия в при-

ложения, характеризиращи се с нис-

Вятърни
електроцентрали
Тенденции в конструкцията и технологиите

С

Източник: VestasИзточник: Notus Energy
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ка скорост на въздушните течения.

При слаб вятър, конвенционални-

те турбини изпитват затруднения

при развъртане, тъй като механич-

ното съпротивление при старта е

голямо и минималният въртящ мо-

мент на вала на турбината не е

достатъчен тя да се завърти под

товар. Трудният самостарт оста-

вя практически неоползотворена

енергията на вятъра при скорости

под 3-4 метра в секунда. Ветроенер-

гията е неефективно оползотворе-

на и в случаите, когато турбините

се въртят, но коефициентът им на

полезно действие е нисък, поради

малкия въртящ момент.

Използване на
реактивната струя
в периферията на
лопатите

Една от разработките, насочени

към разрешаването на този проблем,

са реактивните вятърни турбини,

специално предназначени за високо-

ефективна работа при ниски скоро-

сти на вятъра. Завъртането на ро-

торните лопати при този вид тур-

бини се осъществява не само пора-

ди разликата в налягането на флуи-

да пред и зад пропелерите, но и по-

ради формирането на реактивна

струя в периферията на лопатките,

която създава реактивна сила, под-

помагаща въртенето. Тази сила е за

сметка на натиска на флуида върху

челните стени на лопатите. Част

от този натиск се пренасочва за

полезно въртене на пропелера.

Освен от натиска, периферните

реактивни струи се формират и от

центробежно изхвърляния флуид при

въртенето. Особеността на изпол-

званата центробежна сила за подпо-

магане на въртенето е фактът, че

тази сила не е класическата Нюто-

нова сила, а така наречената от

някои физици „феноменална“, защото

се проявява не само при ускорител-

но въртеливо движение (с положи-

телно ъглово ускорение), но и при

равномерно въртене (с нулево ъгло-

во ускорение), както и при забавящо

се въртене (с отрицателно ъглово

ускорение). Тоест, центробежната

сила винаги косвено подпомага

въртенето на турбината, независи-

мо как се върти тя. Генерираната

електрическа мощност се увелича-

ва повече за сметка на увеличения

въртящ момент на ротора и по-мал-

ко от повишаването на оборотите.

Променливи обороти на
въртене на ротора

Повечето съвременни вятърни

турбини работят с променливи обо-

роти на ротора. Променливата ско-

рост предлага редица предимства,

сред които подобряване на съвмести-

мостта им с електроенергийната

система, редукция на товара, енер-

госпестяване и др. За централите с

мощност над 1 MW е задължително

да поддържат различни обороти на

въртене, макар и в тесен работен

интервал.

Работата на вятърната турбина

с променливи обороти на въртене на

ротора би могла да се реализира чрез

широко разнообразие от техничес-

ки решения. Системите с директно

задвижване, например, предлагат

възможност за работа в широк чес-

тотен работен интервал. При тра-

диционно използваната концепция за

работа на турбината с променлива

скорост се използва зъбна предавка,

като генераторът се свързва към

електрическата мрежа през елект-

рически преобразувател.

Електрическата енергия, произве-

дена от вятърната централа, е с

променлива честота, зависеща от

скоростта на въртене на ротора.

Преди да се подаде към мрежата,

честотата на произведената елек-

троенергия се преобразува до мре-

жовата. Използват се различни кон-

фигурации, базирани на синхронни или

асинхронни генератори.

Понастоящем популярна система

е тази с двойно захранен асинхронен

генератор (doubly fed induction gene-

rator - DFIG), който предлага почти

всички предимства на задвижвания-

та с променлива скорост, но при него

само една част от енергията (око-

ло 1/3) преминава през конвертора.

По този начин електрическият пре-

образувател може да бъде с прибли-

зително 1/3 от размера, цената и

загубите на конвенционалните кон-

вертори за задвижвания с променли-

ва скорост.

В тази концепция, статорът на

електрическата машина е директно

свързан с мрежата, а роторът се

свързва с нея през конвертора. Двой-

но захраненият асинхронен генера-

тор има по-ограничен скоростен

диапазон, но той е достатъчен, за

да покрие изброените предимства.

Замяна на механичните
транмисии с електронни
системи

Сред наскоро представените раз-

работки в областта на вятърната

енергетика е и нов тип генератор,

с който, според изобретателите му,

преобразуваната енергия нараства

с около 50%. Новият генератор може

да се използва при по-разнообразни

условия в сравнение с конвенционал-

ните генератори и да запази ефек-

Източник: Siemens Energy
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тивността си при увеличаване или

намаляване скоростта на вятъра.

Оптимизирането на работата му се

осъществява чрез замяна на меха-

ничната трансмисия с електронна

система. Като цяло работата на

генератора се осъществява на

същия принцип както и при всички

останали генератори. Разликата е,

че в него отделните намотки не са

свързани помежду си, а могат да се

комутират чрез електронни пре-

включватели. При ниска скорост на

вятъра се включват толкова от

намотките, колкото са необходими

за преобразуването на енергията на

вятъра в момента. Съответно при

по-високи скорости се включват

повече намотки и така се преобра-

зува повече енергия. Комутаторите

реагират бързо и адаптацията към

променливите условия е много ефек-

тивна. За да намалят размерът на

ротора и оттам инерцията му,

създателите на системата са раз-

положили намотките на няколко

малки по диаметър генератори по

дължината на вала. По-малкият диа-

метър позволява по-бърза смяна на

скоростта на въртене и оттам по-

висока ефективност на процеса.

Това, от своя страна, позволява по-

бързо и лесно изработване на гене-

ратори с различни характеристики,

подходящи за всеки отделен случай.

Например, за локации със силни вет-

рове просто се добавят повече еле-

менти.

Регулиране на стъпката
на роторните лопати

До появата на мегаватовите

вятърни турбини в средата на 90-те,

сред методите за управление на

турбините при различни скорости на

вятъра преобладаваше откъсването

на въздушния поток от роторните

лопати. Днес за по-добро решение от

Източник: European Wind Energy Association - EWEAИзточник: Vestas
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конструктивна и функционална гледна точка се счита

регулирането стъпката на роторните лопати. Сред

основните причини е по-доброто качество на електро-

енергията при този метод. Допълнителен фактор, кой-

то допринася за по-широкото използване на регулатор

на стъпката, вместо на откъсването на поток от

лопатите, са приблизително еднаквите разходи за из-

пълнение на двете схеми. Това е причината понастоя-

щем на пазара да се предлагат четири пъти повече тур-

бини с регулиране на стъпката на роторните лопати,

отколкото версиите с откъсване на въздушен поток от

тях.

Дистанционно управление на
вятърните турбини

Повечето големи вятърни турбини са оборудвани със

съвременни системи за управление на работния процес

и контрол на оборудването. Благодарение на тях, обслуж-

ващият персонал получава актуални данни за генераци-

онния процес и други важни параметри, както и дистан-

ционен достъп до управлението на турбината. Произ-

водствените данни се извличат автоматично от софту-

ерната система на вятърната турбина и се подават

на съответния уеб сървър. Информационната връзка с

ветрогенератора се осъществява чрез широколентов

достъп, ISDN връзка, GSM и др.

Модерните вятърни турбини са снабдени и със сис-

тема за автоматично управление, която защитава и

контролира генератора и мрежата. Освен това, систе-

мата коригира настройките на оборудването, според

вятъра и метеорологичните условия, като по този на-

чин оптимизира производството на електроенергия.

Автоматичният контрол се осъществява на базата на

различни сензори – за вибрации, температура, за измер-

ване на нуждата от отопление на енергийния блок и сма-

зочните течности през студените периоди и др. Някои

модели разполагат и с датчици против обледеняване на

пропелера. Системата за контрол на състоянието оси-

гурява трендови графики, честотни спектри, информа-

ция във времето и технически данни за вятърната тур-

бина, които позволяват точен анализ на евентуалните

откази. Сред средствата за контрол са и анемометърът

и ветропоказателят на вятърната турбина, които сле-

дят промените в скоростта и посоката на вятъра и

контролират оборудването според съответните стой-

ности.

Системата за управление на вятърната турбина е

подсигурена с UPS, в случай на отпадане на електрозах-

ранването. За защита от мълнии и последствията от

тях се използват съвременни средства - гръмоотвод във

всяка лопатка, варистори и предпазители в клемната

кутия на генератора, върху съединителите на инверто-

ра, екранирани кабели на датчиците, заземяване на

пилона, защита от свръхнапрежение откъм високовол-

товата страна на трансформатора и други.

Височината на носещата кула
В периода, в който вятърните турбини са се проек-

тирали предимно за инсталация на земната повърхност,

височината на носещата кула е нараствала право про-

порционално с диаметъра на ротора. Този тип конст-

рукция е подчинен на идеята, че колкото по-голяма е ви-

сочината на пилона, при толкова по-високи скорости на

вятъра работи турбината и следователно генерира по-

висока изходна мощност. Разбира се, има и изключения

от това правило, тъй като повечето производители

предлагат различни вариации във височината на кула-

та с всеки определен модел турбина, за да осигурят

оптимална работа на електроцентралата при специфич-

ните климатични условия на даден регион.

В днешно време се обръща много по-голямо внимание

на тежестта на кулата, отколкото на пропорционал-

ността й с диаметъра на лопатите. Тази тенденция

произтича от големите вятърни турбини във водни

басейни и икономическата нецелесъобразност от изди-

Източник: European Wind Energy Association - EWEA
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гането им на по-голяма височина. Оказва се, че по-голе-

мите инвестиции в основата на носещата кула и ней-

ната себестойност, разпределени във времето, преви-

шават приходите, постигнати от по-високата изходна

мощност на турбината.

Транспорт и инсталация на турбините
Тенденцията към увеличаване размера на вятърните

турбини отправя нови предизвикателства и към произ-

водителите на подемна техника. До средата на 90-те

години производителите на турбини се съобразяваха с

наличните видове кранове и произвеждаха отделните

елементи в допустими за възможностите им размери.

В днешно време, производителите на подемна техника

започнаха да се съобразяват с новите ветрогенераторни

технологии и изпълняват специални модели за нуждите

на вятърната енергетика.

При инсталацията на турбините се използват раз-

лични техники, съобразени с вида на вятърната турби-

на и локалните климатични условия. Компонентите се

изработват на отделни части и се сглобяват във възду-

ха. Така например, дългите роторни лопатки могат да

се произведат на няколко части и да се сглобят дирек-

тно при монтажа на турбината.

Някои производители на големи морски ветроелект-

рически централи изграждат базите си директно на

пристанища, за да не бъдат ограничавани от възмож-

ностите на наземния транспорт.

Бъдещи иновации
Според специалисти от бранша, вятърната енерге-

тика ще постигне най-голямо развитие в областта на

вятърните паркове, изградени във водни басейни. Ето

защо през последните няколко години повечето големи

компании концентрират усилията си в технологичното

усъвършенстване на т. нар. офшорни турбини. Инова-

тивен подход в решаването на проблема с фундаменти-

те на турбините на голяма дълбочина са плаващите

вятърни турбини. Те са поставени върху плаващи плат-

форми, пълни с вода и камъни за баласт, които са зах-

ванати със стоманени въжета към дъното. Сред пре-

димствата на тези съоръжения се посочва фактът, че

могат да се изграждат при дълбочини от 120 до 700

метра, което за момента е непостижимо за традици-

онните офшорни турбини. Както е известно, ветрове-

те са много по-силни по-навътре в морето (където и

дълбочината е по-голяма) и този факт предвещава мно-

го по-висока ефективност на съоръженията. Разработ-

ват се и турбини под формата на хвърчила, предназна-

чени да работят на големи височини, където вятърът

се характеризира с постоянна скорост.

Все по-голяма популярност добиват и хибридните

ветросоларни електроцентрали, чиято идея е да балан-

сират сезонно производството на електричество. През

лятото производството на ток от фотоволтаици е

няколко пъти по-голямо, отколкото през зимните месе-

ци. Същевременно зимният и пролетният вятър са зна-

чително по-силни и чести, в сравнение с вятъра през

летния сезон.
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Силови кабели
сpедно напрежение

пренос и разпределение

  иловите кабели СрН са предназ-

начени за разпределение на енерги-

ята във външни и вътрешни елект-

роснабдителни системи средно на-

прежение (6 - 35 kV). Най-широко из-

ползвани са кабелите с изолация от

омрежен полиетилен, които биват

два вида - едножилни и трижилни. От

своя страна, едножилните кабели са

с кръгли многожилни уплътнени жила

или с кръгли плътни жила. Трижилни-

те кабели са със секторни многожич-

ни жила, кръгли плътни жила и кръгли

многожични уплътнени жила. Друг

признак за класификация на силови-

те кабели от омрежен полиетилен е

конструктивното изпълнение на ме-

талния екран. На основата му, едно-

жилните кабели са две групи - с

метален екран от медни жици и

медни контактни ленти, както и с

метален екран от медни ленти. Три-

жилните кабели са с метален екран

поотделно за всяка фаза от медни

ленти и с общ за трите фази мета-

лен екран от медни ленти.

Съпротивление,
индуктивност и
капацитет на кабелите

Сред основни електрически харак-

теристики на силовите кабели са

специфичното съпротивление, индук-

тивността и капацитетът. Специ-

фичното съпротивление на кабели-

те за определена температура на

жилата зависи функционално от спе-

цифичното им съпротивление при

температура 20 °С и температур-

ния коефициент на съпротивление-

то. За мед, стойността му е 0.00393/

1 °С, а за алуминий - 0.004/1 °С.

Индуктивността на силовите

кабели с жила, разположени във

върховете на равностранен триъгъ-

лник в симетрична трифазна систе-

ма, се определя по зависимостта

L = L1 + A.lgS/r. Във формулата с L е

означена индуктивността на кабе-

ла в mH/km. Стойността на пара-

метъра L1 се определя в зависимост

от броя на проводниците в жилото.

Във формулата с A е означен пара-

метър, който има стойност 0.463 за

едножилни кабели и 0.471 за трижил-

ни кабели. От своя страна, S е раз-

стоянието между центровете на

жилата, а r е радиусът на тоководе-

щите жила. При секторни жила, r се

определя от площта на сектора.

За кабели с екранирани фази или с

жила с оловна обвивка с дължина 1

метър капацитетът е право пропор-

ционален на електрическа констан-

та със стойност 8.85.10-12 F/m и

относителна електрическа проница-

емост. Капацитетът на силовите

кабели е функционално зависим и от

радиусите на кабела до изолацията

и на кабелните жила.

Съгласно международния стан-

дарт IEC 287, допустимото токово

натоварване на силовите кабели,

положени във въздух, се определя при

максимална температура на жилото

90 °С и температура на околната

среда 30 °С. За кабели, положени в

земя, съгласно IEC 287 допустимото

токово натоварване се пресмята

при максимална температура на

жилото 90 °С, температура на окол-

Силови кабели
сpедно напрежение
Класификация, характеристики и изисквания към полагането и експлоатацията

С
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ната среда 20 °С, дълбочина на по-

лагането 0.7 метра и топлинно

съпротивление на почвата 1 K.m/W.

Методи за определяне
на сечението

Определянето на сечението на

силовите кабели на разпределител-

ните мрежи 6 - 35 kV, се извършва

на базата на няколко основни мето-

да. Избира се сечение на силовия

кабел, равно на най-голямата стой-

ност, пресметната при използване

на един от използваните подходи.

Сред тях е изборът на сечението на

силовия кабел по допустимо нагрява-

не. В сила е условието, че когато

кабелите се полагат по трасета,

имащи различни условия на охлажда-

не, сечението се пресмята за учас-

тъка с най-неблагоприятно охлажда-

не. Правилото се взема предвид в

случай, че участъкът с най-неблаго-

приятно охлаждане има дължина, по-

голяма от 10 метра. Когато сечени-

ето на силовите кабели се избира по

допустимо нагряване, се пресмятат

максималните продължителни това-

ри във всички участъци на разпреде-

лителната мрежа. Пресмятанията

се правят при нормален и авариен

режим на работа на електроснабди-

телната мрежа. Сечението на кабе-

ла се избира таблично на базата на

изчислената стойност на допусти-

мия ток на натоварване. Известно

е, че Iдоп = Im/k1.k2. Във формулата с

Im в А е означен по-големият от

максималните продължителни това-

ри в нормален и авариен режим на

работа на мрежата. С к1 и к2 са

показани корекционни коефициенти,

съответно на допустимия ток на

кабелите в зависимост от броя на

паралелно положените един до друг

кабели, а с к2 - на допустимия ток на

кабелите в зависимост от околна-

та температура. Корекционният

коефициент к2 се изчислява по фор-

мулата: к2 = √(θдоп - θок)/(θдоп - θок.доп),

където θдоп е допустимата темпе-

ратура на жилото на кабела в °C, θок

е действителната температура на

околната среда в °C, а θок.доп е окол-

ната температура, при която е

даден допустимият ток.

Сечението на кабелите СрН се

пресмята и на основата на т.нар.

икономична плътност на тока. За

целта се използва формулата Suk =

Im/jk, в която jk в А/mm2 е икономич-

ната плътност на тока, а Im в А е

максималният продължителен ток

при нормален режим на работа. Със

Suk е означено икономичното сечение

на кабела в mm.

Определяне на сечението
по термична устойчивост

Друг подход за определяне сечени-

ето на силовия кабел средно напре-

жение е по термичната устойчи-

вост. На основата на тази характе-

ристика се избират сеченията на

кабели с релейна защита. Ако кабе-

лите са защитавани с предпазите-

ли, подходът с избор на сечението

по термичната им устойчивост не

е подходящ. Причината е, че вложка-

та се стопява за кратък период от

време и кабелите се нагряват до не-

допустими стойности на темпера-

турата. Когато сечението на сило-

вите кабели СрН се определя по тер-

мична устойчивост, се използват

следните зависимости:

Smy ≥ Siz = 103Iк.с.√(tf/(Aθmax - Aθn))

и

Smy ≥ Siz = αIк.с.√tf.

В тях с Siz е означено изчислено-
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то сечение на кабела в милиметри,

с Iк.с. - трайният ток на късо съеди-

нение в кА, Aθn и Aθmax са констан-

ти, определяни конкретно за начал-

ната θn и крайната θmax темпера-

тури преди и след късото съедине-

ние, tf е фиктивното време на късо

съединение в секунди.

След като сечението на силовия

кабел е определено на базата на един

от трите описани подхода - по до-

пустимо нагряване, по термична

устойчивост или по икономична

плътност на тока, се прави провер-

ка по допустима загуба на напреже-

ние. По принцип, дължините на лини-

ите в разпределителните мрежи СрН

на промишлените обекти и загуби-

те на напрежение в тях са малки. Ако

за определеното сечение при провер-

ката се докаже, че ∆U ≤ ∆Uдоп, то

кабелът е коректно избран. Допус-

тимата загуба на напрежение зави-

си от допустимите отклонения на

напрежението на консуматорите.

Предпазване от
механични повреди
и прегряване

За да се предпазят кабелите от

механични повреди при монтажа и

експлоатацията им, следва да се

спазват редица изисквания. За да се

избегне недопустимото им нагрява-

не, кабелите следва да се полагат на

необходимото разстояние от затоп-

лени повърхнини. Също така, кабели-

те се полагат с резерв 1 - 5% от

общата им дължина, като оставяне-

то на резерв във вид на кабелен

пръстен не е допустимо. В списъка

с изисквания фигурира и това, небро-

нираните кабели да се монтират с

еластични подложки, като по този

начин кабелните обвивки се предпаз-

ват от механични повреди и корозия.

Също с цел избягване на механични

повреди, положените хоризонтално

върху носещи конструкции стени и

други кабели, се закрепват в краища-

та до кабелните глави, от двете

страни на кабелните муфи и завои-

те. Когато бронираните и неброни-

раните кабели се полагат в места,

в които съществува опасност от

механичното им повреждане или

допир на хора, е необходимо да се

защитят с тръби.

Освен от механични повреди, ка-

белните линии, положени на откри-

то, се предпазват и от прякото

слънчево въздействие. В случай че

кабелите са с пластмасова изолация

или поливинилхлоридна защитна об-

вивка, не е необходимо да се вземат

специални мерки за защитата им от

директно попадане на слънчевите

лъчи.

Условия за безпроблемна
експлоатация

За да се гарантира безпроблемна-

та експлоатация на силовите кабе-

ли, трябва проводимостта на зазе-

мяващите или зануляващите защит-

ни проводници да бъде по-голяма от

проводимостта на кабелната обвив-

ка. Друго общо изискване при пола-

гането им е взаимно резервиращи се

кабелни линии на напрежение до 20

kV да се полагат в отделни земни

изкопи или върху носещи конструк-

ции, разположени на различни стени

на кабелното съоръжение, когато

захранват потребители нулева или

първа категория.

Заземяването и зануляването на

кабелите с метална обвивка се из-

вършва в съответствие с норматив-

ните изисквания в областта на елек-

трическите уредби.

Полагане на кабелните
линии

При полагането на кабелните

линии следва да се избере начин на

полагане на линиите, при който

дължините на трасетата са макси-

мално намалени и по-възможност,

местата на пресичането им с други

съоръжения, избегнати.

Счита се, че най-евтиният и еле-

ментарен начин за полагане на си-

ловите кабели са земните изкопи.

Методът е приложим за полагане на

не повече от шест силови кабела на

напрежение от 1 до 20 kV. Към сило-

вите кабели в земния изкоп допълни-

телно могат да се положат до че-

тири контролни кабела. Полагането

в земен изкоп се характеризира с ви-

соко допустимо натоварване на си-

ловите кабели. Ако те са повече от

шест, е възможно използването на

два отделни изкопа. Дълбочината на

земния изкоп се определя в зависи-

мост от вида на терена и напреже-

нието на силовите кабели. Разсто-

янията между кабелите, положени в

изкоп, както и между него и други

съоръжения, са определени норма-

тивно.

Кабелни канали
и тунели

Друг начин за полагане на силови

кабели средно напрежение се

състои в използването на кабелни

канали. Методът е приложим за

повече от шест силови кабела.

Броят на кабелите, които могат да

бъдат положени в един канал, дос-

тига до над 50 броя. Те се полагат

върху носещи конструкции от една-

та или двете страни на кабела,

както и директно върху дъното на

канала. С оглед безпроблемната им

експлоатация се подреждат в кабел-

ния канал в зависимост от изисква-

нията на производителя. За да се

гарантира сигурност на работа на

положените в кабелни канали сило-

ви кабели, покривката им да следва

е от материал, който не поддържа

горенето.

Силовите кабели средно напреже-

ние се полагат и в кабелни тунели.

Методът е от най-скъпите и изпол-

зването му става при стриктно спаз-

ване на противопожарните норми.

При всички случаи, кабелните канали,

тунели и помещения следва да са

снабдени с естествена или изкустве-

на вентилация. Също така, следва да

бъде спазено изискването те да имат

минимален наклон на дъното от 0.1%

към водосборното място или канали-

зацията. Друго важно изискване е

кабелните канали, тунели и естака-

ди никога да не се запълват максимал-

но. Минимум 15% от капацитета им

следва да се оставя свободен с оглед

осигуряване на възможност за пола-

гане на допълнителен брой кабели.

Кабелни естакади
Сред начините за полагане на ка-

бели са и кабелните естакади. Ме-

тодът се използва основно, когато

полагането в изкопи, канали и туне-

ли не е приложимо поради наличието

на блуждаещи токове, химически ак-

тивна почва или други корозионни

агенти. Кабелните естакади са два

основни вида - открит и закрит, на-

ричан още галериен тип. В открити

естакади се полагат до 24 кабела.

От своя страна, закритите кабел-

ни естакади са с едностранни или

двустранни носещи конструкции. Ако

броят на кабелите е над 60, се из-

ползват тристранни кабелни еста-

кади, съставени от две слепени га-

лерии.
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Директивата за екодизайн
дефинира устойчиво
производство на продуктите

стандарти

  ъздаването и въвеждането в

действие на Директивата относно

изискванията за екологичен дизайн

на енергоемките продукти е отго-

вор на един от най-сериозните фак-

тори, влияещи върху околната сре-

да, а именно консумацията на енер-

гия. Документът последователно

въвежда мерки, с които дефинира

условията и критериите за конкрет-

ните характеристики на производ-

ство на продуктите, консумиращи

енергия (EuP). Това дава възможност

за тяхното по-бързо и ефикасно по-

добряване, както и осигуряване на

устойчиво производство.

Директива 2005/32/ЕС е част от

законовата рамка на ЕС от 11 ав-

густ 2005 г., а две години по-късно е

въведена в местните законодател-

ства на страните-членки на Съюза.

Документът е основен елемент в

политиката на ЕС за подобряване на

енергийните характеристики на

продуктите. Тя е и ключов елемент

в стратегията на Съюза за дости-

гане на екологичните изисквания,

заложени в Протокола от Киото и

претърпява няколко изменения през

годините с въвеждането на Дирек-

тива 2008/28/ЕО от 11 март 2008 и

2009/125/ЕC от 21 октомври 2009.

Според директивата, много про-

дукти, свързани с енергопотреблени-

ето, имат значителен потенциал за

подобрение с оглед намаляване на

въздействията за околната среда и

постигане на икономия на енергия

посредством по-добри конструктив-

ни характеристики. Върху продукти-

те, свързани с енергопотреблението,

които съответстват на изисквани-

ята за екодизайн, даден в мерките по

прилагането към настоящата дирек-

тива, следва да е нанесена маркиров-

ката „CE“ и да бъде придружена от

декларация за съответствие, за да

могат да се пуснат на вътрешния

пазар и да се движат свободно.

Директивата за екодизайн
дефинира устойчиво
производство на продуктите

През 2008 година Европейската

комисия приема работен план за

следващите три години (2009-2011),

състоящ се от примерен списък с

продукти, които се определят като

приоритетни по отношение на при-

емането на мерки относно тяхно-

то производство. Според него, на

база отчетените резултати е

съставен списък от 57 продуктови

групи, които не са били обхванати

през предходния период. При проуч-

ването е разгледано основното

въздействие върху околната среда

на тези групи – първична консума-

ция на енергия в етап на използва-

не, за да бъдат набелязани тези,

които предоставят най-големи

възможности за намаляване на еми-

сиите на парниковите газове. В

резултат на това 25 продуктови

групи получават приоритет „А“, а

9 – приоритет „В“. Продуктовите

групи от приоритет „А“ са подло-

жени на повторна оценка на база

критериите по член 15 от директи-

вата за екодизайн, а именно:

l продуктовата група да съставля-

ва значителна част от обема на

продажбите и търговията в рам-

ките на общността – т.е. повече

от 200 000 единици на година. Тук

са обхванати продукти, предназ-

начени за бита, за сектора на

услугите и за промишлеността;

l продуктовата група да има значи-

телно въздействие върху околна-

та среда в общността, дължащо

се на енергоемките продукти през

жизнения им цикъл - тук се имат

предвид следните аспекти: висо-

ка първична консумация на енер-

гия (например > 1000 PJ/година),

свързани с производството еми-

сии и образуване на отпадъци;

l продуктовата група показва зна-

чителен потенциал за усъвършен-

стване по отношение на въздей-

ствието си върху околната сре-

да, без това да води до прекомер-

ни разходи – има се предвид потен-

циалът по отношение на енергос-

пестяване по време на използва-

нето (например > 20%), както и

конструктивни подобрения, нама-

ляване на теглото и обема на

продукта, използване на рецикли-

рани материали, намаляване на

емисиите, увеличаване на мини-

малния гарантиран експлоатаци-

онен живот, осигуряване възмож-

ността за надграждане и други.

В крайна сметка, десет групи,

счетени за приоритетни от Коми-

сията, отговарят на така посочени-

те критерии. Това са:

l Системи за климатизация и вен-

тилация;

l Електрически уреди за отопление

и уреди за отопление с изкопаеми

горива;

l Кухненско оборудване;

l Промишлени лабораторни пещи;

l Металорежещи машини;

l Оборудване за мрежи, обработка

и съхранение на данни;

l Хладилници и фризери;

l Звукотехническо оборудване и уре-

ди за генериране на изображения;

l Трансформатори;

l Изделия, свързани с потребление-

то на вода.

Наред с регулярните проучвания,

които се провеждат относно

възможните изисквания за екодизай-

на на продуктите, Комисията пре-

поръчва субектите в областта на

промишлените отрасли да разрабо-

тят саморегулаторни мерки. Това би

довело до по-бързо изпълнение на

целите на политиката и то с цена-

та на по-малко разходи в сравнение

със задължителните изисквания.

От своя страна, държавите имат

срок до 20 ноември 2010 година, за

да приведат в сила мерките, посо-

чени в директивата и не по-късно от

2010 година Комисията следва да

извърши преглед на ефективността

и прилагането й.

С
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Регулираща
арматура за
газоснабдителни
системи

газификация

  азвитието на газификационна-

та мрежа в страната значително

разшири пазара на предпазно-регу-

лираща арматура за газопреносни-

те и газоразпределителни съоръ-

жения. Широкото разнообразие от

видове, конструкции и типоразме-

ри арматура определя необходимо-

стта от познаване на специфики-

те им и изискванията при проекти-

рането и инсталацията на съоръ-

женията за пренос, съхранение, раз-

пределение и доставка на природен

газ.

Изискванията към проектиране-

то и инсталацията на регулираща-

та арматура за газ са регламенти-

рани в Наредба №6 на Министер-

ството на регионалното развитие

и благоустройството за техничес-

ки правила и нормативи за проекти-

ране, изграждане и ползване на обек-

тите и съоръженията за пренос,

съхранение, разпределение и дос-

тавка на природен газ. Според на-

редбата, спирателна арматура се

предвижда на разпределителните

газопроводи за осигуряване на безо-

пасна и непрекъсната доставка на

природен газ, както и за изключва-

не на отделни дълги участъци от га-

зопроводната мрежа с дължина, по-

голяма от 100 m. На разпределител-

ните газопроводи спи-

рателна арматура се

проектира и при пре-

сичане на водни пре-

гради с два и повече

газопровода, а при

един газопровод - ко-

гато широчината на

водната преграда е

по-голяма от 75 m и

при пресичане на же-

лезопътни линии, ав-

томагистрали и ре-

публикански пътища от I и II клас.

Изключение правят случаите, кога-

то е проектирана спирателна арма-

тура на разстояние до 1000 m пре-

ди прехода по посоката на движение

на природния газ - при еднопосочни

газопроводи и до 1000 m от двете

страни на прехода - при пръстено-

видни газопроводи.

При определяне
на местоположението
на арматурите
върху разпределителните газопро-

води се отчитат: необходимостта

от конкретна спирателна армату-

ра за експлоатация на газопровода,

работното налягане, материалът,

от който е изпълнен газопроводът,

диаметърът на газопровода. За под-

земни газопроводи, спирателната

арматура се монтира в шахти, ко-

ито трябва да осигуряват защита

срещу проникване на подземни води

или като се предвиди отвеждането

им, а материалите, от които са из-

градени шахтите да са трудногори-

ми, влагоустойчиви и биоустойчиви.

В шахтите се предвижда компенси-

ращо устройство, което осигурява

монтаж и демонтаж на спирател-

ната арматура. При надземни газо-

проводи, включително и при преми-

наването им по стени и други съоръ-

жения, спирателната арматура се

монтира в шкафове и ниши в сте-

ните и др. При монтаж на спирател-

на арматура по стените на сгради,

е необходимо да се предвиди най-

малкото хоризонтално разстояние

между арматурата и отварящите

се прозорци и врати да е: 0,5 m при

газопроводи с налягане до 0,01 МРа

включително; 1 m при газопроводи

Регулираща
арматура за
газоснабдителни
системи
Видове конструкции и изисквания към инсталацията

Р

Източник: Elster Kromschroeder
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с налягане над 0,01 до 0,5 МРа вклю-

чително; 5 m при газопроводи с p над

0,5 до 1,6 MPa. Също така, наредба-

та регламентира за спирателната

арматура, монтирана на височина

по-голяма от 2,2 m, да се проекти-

ра обслужваща площадка от негори-

ми материали.

Основна цел при избора
на арматура
е постигането на надеждно спира-

не и качествено управление на опти-

мална цена. В тази връзка е препоръ-

чително да се избягва преоразмеря-

ването, тъй като то води до по-

голяма инвестиция и работа на ус-

тройството в режим извън номинал-

ните стойности. Освен това не се

постига по-висока експлоатационна

надеждност, а може дори да се из-

лезе извън границите на въздей-

ствие.

Сред основните видове предпаз-

но-регулираща арматура за газо-

снабдителните системи, се нареж-

дат спирателните кранове, шибри-

те, магнетвентилите, предпазните

вентили и отсекателите.

Сферични,
конусни
и цилиндрични
кранове

Крановете са предназначени за

спиране притока на газ при обслуж-

ване или ремонт. В зависимост от

вида и формата на затварящото

устройство, крановете се опреде-

лят като сферични, конусни и цилин-

дрични. В газопреносните мрежи,

най-широко приложение намират

крановете със сферичен и конусен

затварящ елемент, като често се

използват кранове с ръчно задвиж-

ване.

Поставят се на главни и на пи-

лотни линии към горивни устрой-

ства. Основни предимства на кра-

новете са високата херметичност,

ниското хидравлично съпротивле-

ние и доброто бързодействие, кои-

то осигуряват. Тъй като газът не

обтича уплътняващите повърхнос-

ти, крановете се отличават с на-

деждна експлоатация. Ерозионните

процеси по вътрешните повърхни-

ни, характерни за шибрите и венти-

лите, не са характерни за кранове-

те. Техен недостатък е неподходя-

щата им за регулиране работна ха-

рактеристика.

Обикновено материалите, от ко-

ито се произвеждат крановете са

месинг, чугун, пластмаса и стомана.

Видът на връзките за присъединява-

не на крана зависят от условния му

диаметър. Обикновено за кранове с

условен диаметър по-малък или ра-

вен на 2", се използват резбови

връзки с вътрешна резба или с хо-

лендър. За кранове с условен диа-

метър над 2", присъединителните

връзки са фланци.

Източник: Elster Kromschroeder
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Друг вид
спирателен орган са
шибрите
чието основно предназначение е

изключването на течението на газа.

Сред предимствата им са малкото

хидравлично съпротивление, възмож-

ността за регулиране на преминава-

щия през тях флуид и др. Специфики-

те на шибрите са свързани предим-

но с по-високата им цена, както и

затрудненията при поправка на уп-

лътнителните повърхнини. За газо-

преносните системи се препоръчва

използването на чугунени шибри.

Обикновено шибрите, характеризи-

ращи се с големи условни диаметри

(dу > 200 mm), често са с електри-

ческо задвижване.

Магнетвентили,
предпазни вентили
и отсекатели

Многото варианти на конструк-

тивни решения при вентилите, ог-

ромната им приложна област, из-

ползването им както за спиране на

протичащия флуид, така и за регу-

лирането му, ги причислява еднов-

ременно към спирателната и към

регулиращата арматура. Като

цяло, вентилите се характеризи-

рат с несложна конструкция, на-

деждна и сигурна работа, което

обуславя и широкото им приложе-

ние в практиката, но основно за

тръбопроводи с условен диаметър

по-малък от 250 mm. Използването

на вентилите при по-големи диа-

метри и налягания е затруднено,

тъй като при тях вентилът вече е

трудно управляем, поради нара-

стване на силата във въртенето.

В газоснабдителните системи се

използват предимно магнетвенти-

лите, предпазните вентили и вен-

тилите отсекатели.

Магнетвентили. Представля-

ват двупозиционни автоматични

вентили, т.е. затварящият им

орган заема само две позиции -

отворено или затворено. При зат-

варяне на токовия кръг на бобина-

та, седлото се издърпва под

въздействието на електромагнит-

ни сили, пропускайки гориво. Основ-

ното им предимство е бързата

реакция. Времето, необходимо за

отваряне или затваряне на венти-

ла, обикновено е по-малко от 1

секунда. Това прави магнетвенти-

лите много подходящи във функци-

ята на предпазни затварящи вен-

тили на пилотни линии.

Магнетвентили с мембрана. При

магнетвентилите с мембрана в

тялото, над седлото е вградена

тежест с мембрана. Положението й

се управлява от трипътен магнет-

вентил чрез едностранно или дву-

странно въздействие на налягането

на газа. В зависимост от положени-

ето на клапана - долно или горно,

магнетвентилът съответно затва-

ря или отваря.

Предимствата на магнетвенти-

лите с мембрана са сравнително

бавното отваряне и бързо затваря-

не, което ги прави много подходящи

за вграждане в атмосферни газови

горелки, тъй като се постига плав-

но достигане на необходимата мощ-

ност. Отличават се с безшумна

работа и сравнително дълъг експло-

атационен живот.

Предпазен вентил. Предназначе-

нието на предпазните вентили е да

предотвратяват повишаването на

работното налягане, ако регулира-

щият орган на регулатора не зат-

вори плътно при ограничаване на

консумацията на газ. При нараства-

не на налягането с 10% над работ-

ното налягане рр, вентилът отва-

ря и изпуска газ в атмосферата.

Пропускателната им способност

Vп.в се определя според производи-

телността на регулатора Vрег. При

липса на други предпазни средства

в обслужваната мрежа, пропуска-

телната способност на вентила

следва да е по-голяма от произво-

дителността на регулатора за на-

лягане pп.в = 1,1pр - Dpтр в Pa,

където Dpтр в Ра е загубата на

налягане в изхвърлящите тръби за

дебит Vрег.

Вентил отсекател. Предназначе-

нието му е автоматично да изклю-

чи подаването на газ в мрежата при

възникването на проблем в нея, като

спадане на налягането под опреде-

лен минимум или при повишаването

му - р>1,2pp. Обикновено вентилите

са с външно електрическо задвижва-

не или с автономно задвижване (на-

лягането на газа). При автономните

вентили протичането на газ се

прекъсва чрез лостов механизъм,

който освобождава затварящия ме-

ханизъм при нарастване на налягане-

то.

По-голямо приложение намират

електромагнитните вентили. При

консуматори с голяма мощност,

задължителните два отсекателя

успешно се заместват от сдвоени

магнетвентили. Сдвоените магнет-

вентили се отличават с много висо-

ка надеждност и гарантират необ-

ходимата голяма плътност на зат-

варяне.

Използват се
основно
влакнести филтри

В газопреносните мрежи за пре-

чистване на газа се използват пре-

димно влакнести филтри. При тях

филтърната касета е запълнена с

влакна от изкуствени материали,

обикновено от капрон. При нормал-

ни експлоатационни условия хидрав-

личното съпротивление на филтъра

е Dp=3-5 kPa. След замърсяване ка-

сетата се регенерира, като се по-

чиства чрез изтръскване или изми-

ване. Обикновено почистването се

извършва при нарастване на наляга-

нето до 10 kPa. За контролиране на

съпротивлението се използва дифе-

ренциален манометър.

Източник: Elster Kromschroeder

Източник: Газтерм
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Когенерацията
когенерационни системи

  ехнологията на комбинирано производство на топ-

ло- и електроенергия, позната още като когенерация,

се приема за една от най-ефективните технологии за

енергопроизводство. Освен значително повишаване

ефективността на производството и намаляване на

разходите за първични енергийни ресурси, с когенера-

цията се постигат и по-ниски нива на вредни емисии,

изхвърляни в атмосферата.

Практиката показва, че независимото производство

на топло - и електроенергия е свързано с непълно опол-

зотворяване на енергията на горивото и изхвърляне на

отпадъчната топлина в атмосферата. Това обяснява

ниския коефициент на полезно действие на топлоелек-

трическите централи, например, при производството

само на електроенергия. При работа в подобен режим,

термичният коефициент на полезно действие е около

30 - 35%. Процесът протича с отделянето на топлина

във вид на страничен продукт, който се изхвърля в

атмосферата. Ако част от тази топлина се оползотвори

чрез утилизация и се използва за задоволяване на потреб-

ностите от топлина, ефективността на системата

значително би могла да се повиши (фиг. 1). При преми-

наването към комбинирано производство на електричес-

Когенерацията
Водеща технология за енергопроизводство в световен мащаб

ка и топлинна енергия, коефициентът на полезно дей-

ствие на топлоелектрическите централи би могъл да

се увеличи до 75-80%.

Технологията съчетава комплекс
от преимущества

Сред основните предимства на когенерационната

технология е високата степен на оползотворяване на

горивото, което от своя страна означава по-висока еко-

логичност. Когенераторните системи могат да се зах-

ранват както с традиционните изкопаеми горива - въгли-

ща, природен газ и др., така и с възобновяеми източници

на енергия като биомаса, слънчева енергия и други.

За когенерацията са характерни и всички предимства

на локалните електропроизводствени мощности, рабо-

тещи паралелно с централната електроенергийна сис-

тема. На първо място сред тях е независимостта по

отношение на електроснабдяването. Изграждането на

Т

Фиг. 1. Сравнение между ефективността при обикновено производ-
ство на топло- и електроенергия и когенерация.
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ва потребителите от срив в цент-

ралното електроснабдяване, напри-

мер при природно бедствие, прето-

варване в системата и др. В съвре-

менните, във висока степен автома-

тизирани производства, протичане-

то на които зависи напълно от на-

личието на електрозахранване,

прекъсването му би могло да доведе

не само до значителни икономичес-

ки загуби, но и до аварии.

От друга страна, по-малкият дял

на единица вложена енергия в себе-

стойността на единица от реализи-

рания продукт позволява да се пови-

ши неговата конкурентоспособност

и да се осигури относителна неза-

висимост по отношение на непрекъ-

снато покачващите се цени на елек-

троенергията.

Рационално
оползотворяване на
паралелно генерираните
мощности

Когенераторните инсталации

осигуряват още едно съществено

предимство спрямо централното

електроснабдяване на промишлени-

те предприятия. Според специалис-

ти в бранша, при използването им

биха могли да отпаднат организаци-

онните, финансовите и технически-

те трудности с електроснабдяване-

то, които обикновено се наблюдават

при разширяване мощностите на

предприятието. Отпада необходимо-

стта от прокарване на нови линии

когенерационни системи

на електропроводи, строежа на

трансформаторни подстанции и т.н.

Но най-важното предимство на

когенерационната технология

несъмнено е свързано с рационално-

то оползотворяване на паралелно

генерираните електрическа и топ-

линна енергия. Принципно, при всич-

ки видове технологии за производ-

ство на електроенергия, с изключе-

ние на вятърните и водноелектри-

ческите централи, процесите про-

тичат с отделянето на топлина.

Дори атомните централи могат да

се разглеждат като големи когене-

ратори, в които 28-32% от енерги-

ята на атомното гориво се отра-

ботва с цел производство на елект-

рическа енергия. Останалата част

представлява отпадъчна топлина.

Конструктивни
елементи на
когенераторите

Възможността за комбинирано

производство на електрическа и

топлинна енергия се осъществява на

базата на мотор-генераторни групи,

наричани когенератори. Основните

конструктивни елементи на когене-

раторните агрегати са двигател,

електрогенератор, топлообменник за

утилизация на отделената топлина

и система за контрол и управление.

В зависимост от конкретните

изисквания, ролята на основен двига-

тел може да се изпълнява от двига-

тел с вътрешно горене, парна тур-

бина, газова турбина, микротурбина,

както и водородни горивни клетки.

От двигателите с вътрешно горене

основно се използват двигатели с

вътрешно горене с искрово запалва-

не, които могат да работят с приро-

ден газ, както и двигатели с вътреш-

но горене със запалване чрез компре-

сия, които се захранват с дизелово

гориво или природен газ (с добавка от

5% дизелово гориво за възпламенява-

не на горивната смес).

Генераторите, които се използ-

ват в когенерационните системи,

могат да бъдат синхронни и асинх-

ронни. Обикновено се предпочитат

синхронните генератори, тъй като

те работят както в автономен

режим, така и паралелно с мрежата.

Това осигурява по-голяма гъвкавост

на когенераторните системи. Асин-

хронните генератори работят само

паралелно с мрежата. По тази при-

чина, при възникване на авария в

мрежата, те спират работа.

Утилизацията
на отделената топлина
се извършва в
топлообменник

В друг основен елемент на коге-

нераторните инсталации - топлооб-

менника, отработените горещи га-

зове от двигателя на електрогене-

ратора, отдават топлината си на

топлоносител (вода, гликол), след

което вече охладени, се изхвърлят в

атмосферата, като при това хими-

ческият и количественият им

състав не се променя. С цел повиша-

Нивопоказателна техника:
- Рефлекционни, транспарантни, магнитни  и нивопоказателни
  колонки за вода, пара и процеси
- Наблюдателни стъкла комплект с гарнитури на склад

Индустриална арматура:
- Сферични кранове с уникална уплътнителна система
- Бутално-шибърни вентили за пара и газ, регулиращи
- Манометрични вентили

Безазбестови клингерити:
- Листи, голямо разнообразие на склад
- Готови гарнитури

1618 София, п.к. 109.

Бул. "Бр. Бъкстон" № 31А, вх. Б

тел./факс: 02/ 955 97 28, 955 95 76

е-mail: polymat@techno-link.com

www.polymat-bg.com

ПОЛИМАТ ООД KLINGER Quantum
НОВО ПОКОЛЕНИЕ КЛИНГЕРИТ

Нова ера за еластичността на безазбестовите материали.

-  KLINGER Quantum е уникален уплътнителен материал, който

остава еластичен и при високи температури;

-  KLINGER Quantum се доближава до параметрите на

уплътнителните материали от чист графит;

- KLINGER Quantum се изрязва лесно с подръчни инструменти.
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ване на производителността на

топлинната част от когенерацион-

ната система, топлообменникът би

могъл да се допълни с икономайзер.

Икономайзерът представлява топло-

обменник, чрез който се осигурява

предварително подгряване на топло-

носителя до подаването му в основ-

ния топлообменник. Използването на

икономайзер води и до допълнител-

ното понижение на температурата

на изпусканите газове.

Чрез системата за управление се

регулира работата на двигателя,

осигурява се мониторинг на пара-

метрите, свързани с безопасността

на работата на когенераторната

инсталация и други.

Видове двигатели
в когенерационните
инсталации

Както вече бе споменато, във

функцията на основен двигател в

базовите технологии за комбинира-

но производство на топло- и елект-

роенергия се използват парни и га-

зови турбини, двигатели с вътреш-

но горене, комбинирани турбини и

микротурбини.

Парните турбини се използват в

промишлените когенерационни ин-

сталации от много години. При тези

когенерационни системи произведе-

ната от парни котли пара се разши-

рява при преминаване през лопатки-

те на турбина. По този начин топ-

линната енергия се превръща в ме-

ханична и се използва от генерато-

ра за производство на електроенер-

гия. Електрическата мощност на си-

стемата зависи от разликата меж-

ду наляганията и температурите на

парата на входа и

изхода на турбината,

както и от нейното

количество. Най-

общо, коефициентът

на полезно действие

на паротурбинни цик-

ли, използвани един-

ствено за производ-

ство на електрое-

нергия, е много нисък

- около 25 - 35%. КПД

на паротурбинни ко-

генератори в режим

само на електропро-

изводство е по-нисък

от ефективността на газовата

турбина и двигателя с вътрешно

горене. При реализирането на коге-

нерационен цикъл, обаче, сумарната

ефективност нараства и би могла да

достигне до 80-84%.

Тъй като при използването на

парна турбина мощността на сис-

темата зависи от налягането на па-

рата на входа и на изхода на турби-

ната, за постигането на висока

ефективност на системата е необ-

ходимо парата да се подава в тур-

бината под високо налягане и с ви-

сока температура, например 4,2 МРа

при 400 °С или 6,3 МРа при 480 °С.

Тези параметри, обаче, обуславят и

по-високи изисквания към котелното

оборудване, което води и до необхо-

димостта от по-големи първоначал-

ни инвестиции. Сред предимствата

на тази технология е възможност-

та да се използват различни горива.

Парни турбини
с противоналягане
и с пароотнемане

Според конструкцията си, изпол-

званите в когенерационни инстала-

ции парни турбини са основно два

типа - с противоналягане или с па-

роотнемане.

При турбините с противоналяга-

не (фиг. 2), налягането на парата

след турбината е по-високо от ат-

мосферното. За загряване на топло-

носителя се използва цялото количе-

ство пара, а кондензатът се връща

към котела. При този тип турбини

процесът на добив на топло- и елек-

троенергия е взаимно свързан, а

електрическата мощност е функция

на консумацията на топлина. Обик-

Фиг. 2. Принципна схема на топлоелектрическа централа с тур-
бина с противоналягане.
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новено, за покриване на върховите

потребности на топлина се използ-

ва специален топлообменник, който

консумира първична пара. Като пре-

димства на турбините с противона-

лягане могат да се посочат по-нис-

ката им себестойност в сравнение

с другите турбини, по-малката кон-

сумация на вода за охлаждане и др.

При парните турбини с пароотне-

мане (фиг. 3), налягането на парата

след турбината е по-ниско от ат-

мосферното. При тях, част от пара-

та след тракта за високо налягане

се отклонява към топлообменника за

загряване на топлоносител. Оста-

налата част от парата постъпва в

частта на турбината за ниско на-

лягане, а след това в кондензатора.

Когато има малка консумация на

топлина, парата се насочва към кон-

дензатора и се поддържа пълна елек-

трическа мощност. Основно, до-

бивът на електрическа и топлинна

енергия зависи от температурите

на входа и на изхода на топлоноси-

теля в мрежата.

Общо, за парните турбини са в

сила следните предимства - висока

производителност, възможност за

използване на широк спектър от го-

рива и продължителен срок на експ-

лоатация. Сред недостатъците им са

дългият период на пуск, необходимо-

стта от по-високи начални капита-

ловложения за единица мощност,

сложният и скъп ремонт и други.

Когенераторни
инсталации с газови
турбини

Широкото използване на природ-

ния газ в енергетиката и разширя-

ването на газопреносната мрежа са

сред основните фактори, определя-

щи значителната приложна област

на газовите турбини. При този вид

турбини в горивната камера се за-

палва смес от газ и въздух, подаван

от турбокомпресор (фиг. 4). Получе-

ните димни газове с висока темпе-

ратура задвижват турбината на

електрогенератора, загряват пред-

варително въздуха, който постъпва

в горивната камера, както и водата

за топлоснабдителната система и

вече охладени се изхвърлят в атмо-

сферата. Газовите турбини обикно-

вено се използват за мощности над

5 MW до около 200 - 250 MW, тъй като

според мнението на специалистите

това е диапазонът, в който се по-

стига най-добра ефективност на

оборудването.

Ако газовите турбини се използ-

ват само за производство на елек-

троенергия, коефициентът им на

полезно действие е от порядъка 25

- 35%, в зависимост от работните

параметри и характеристиките на

горивото. При работа в режим на

комбинирано производство на елек-

трическа енергия и топлина, ефек-

тивността би могла да достигне и

дори прехвърли 80%. Газовите тур-

бини се характеризират и с много

добри екологични параметри, пора-

ди ограничените емисии от азотни

окиси. Препоръчва се, обаче, тези

съоръжения да се разполагат на

промишлени площадки, тъй като

работата им е съпроводена с висо-

ки нива на шум.

Сред предимствата им са висока-

та надеждност, облекчената експ-

лоатация, краткият период за вли-

зане в режим, малките площи за

монтаж и обслужване, възможност-

та за производство на топлина с

високи параметри и други. Недо-

статъците им включват високи нива

на шум, необходимост от подготов-

ка на горивото преди изгаряне (очи-

стка, изсушаване, компресия) и дру-

ги.

Когенератори с
двигатели с вътрешно
горене

Когенераторните инсталации с

двигатели с вътрешно горене (фиг.

5) са подходящи да осигуряват неза-

висимо топло- и електрозахранване

на единични или на група от обекти.

Електрическата мощност на двига-

телите е от 5 до 10 000 kW. Ефек-

тивността им при добив на елект-

роенергия е съизмерима с тази на

турбините. За двигателите с искро-

во запалване е около 35%, а за дви-

гателите със запалване чрез комп-

ресия е приблизително 38%. При ком-

бинирано производство ефективно-

стта им нараства значително и би

могла да достигне до 85%.

Двигателите със самозапалване

могат да работят с дизелово гори-

во и с природен газ (с добавено 5%

дизелово гориво за самовъзпламеня-

ване на сместа). Обикновено се пре-

поръчва използването на природен

газ, поради по-добрите му екологич-

ни характеристики и в по-редки слу-

чаи на дизелово гориво. В практика-

та най-широко приложение са наме-

рили двигателите със самозапалва-

не с изходяща електрическа мощ-

ност 15 МW. Изходната електричес-

ка и топлинна мощност на двигате-

Фиг. 3. Принципна схема на топлоелектрическа централа с тур-
бина с пароотнемане.

Фиг. 4. Принципна схема на когенерационна инсталация с газова
турбина.
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"ИБЛ-България" ЕООД

официален

представител за

България на:

1463 София, ул. "Верила" 3, ет. 3
тел.: 02/9521154, 9521913, факс: 02/9526163
office@iblbulgaria.com, adress:www.iblbulgaria.com

"Stahl – Armaturen PERSTA" GmbH, Германия

Промишлена кована стоманена арматура за

високо и ниско налягане, произведена съгласно

изискванията на множество стандарти:

CEN, DIN, ISO, ANSI, AFNOR, BS и др.

"Wouter Witzel EuroValve" B.V., Холандия

Регулиращи и спирателни "Бътерфлай" клапи

с електрическо, пневматично и ръчно упра-

вление, тефлонирани, гумирани или метално

уплътнени с вулканизиран маншон върху

корпуса.

"NORGREN " Ges.m.b.H, Австрия

Автоматика, Хидравлика, Пневматика,

Регулираща техника за налягане и

температура, цилиндри, пресостати и

магнетвентили.

WW EuroValve

лите с искрово запалване е по-ниска

от мощността на двигателите със

самозапалване. Например, електри-

ческата им мощност е по-ниска с

около 15 - 20%. Тези двигатели мо-

гат да работят както с чист при-

роден газ, така и с биогаз.

При използването на двигатели с

вътрешно горене топлинната енер-

гия обикновено се оползотворява,

като се произвежда пара с налягане

до 1,5 МРа, гореща вода с темпера-

тура до 100 оС или изходящите дим-

ни газове се отвеждат непосред-

ствено в сушилни или други инста-

лации.

Ефективност на
инсталациите с
двигатели с вътрешно
горене

Икономическата ефективност на

когенерационните инсталации с

тези двигатели силно се влияе от

годишната им продължителност на

експлоатация. Препоръчително е да

не се допуска работа с натоварва-

не под 50% за дълъг период от вре-

ме. Също така, за увеличаване на

периода на експлоатация се препоръ-

чва изграждането на инсталации,

чиято номинална топлинна мощност

е около 50% от тази на консумато-

рите. По този начин се удовлетво-

ряват около 80% от нуждите на

консуматорите, а разликата се по-

ема от върхов котел. Ако към систе-

мата се включи и абсорбционна ма-

шина, е възможно да се добива и

студена вода за климатични инста-

лации.

При монтиране на двигателите е

добре да се вземат предвид генери-

раните вибрации и шум, който е

относително силен, но по-слаб в

сравнение с газовите турбини. Обик-

новено, за намаляване на високите

емисии на вредни вещества се изпол-

зват външни каталитични филтри

или се цели подобряване конструк-

тивните характеристики на самите

двигатели, като увеличаване на вре-

мето на горене и степента на изга-

ряне на горивната смес.

Сред предимствата им са висока-

та производителност, относително

малката първоначална инвестиция,

възможността да се използва широ-

ка гама от горива и др. Основните

им недостатъци са високите емисии

на вредни вещества, изхвърляни в

атмосферата, значителните нива на

нискочестотен шум, ниската топ-

линна ефективност и други.

Когенераторни системи
с комбиниран цикъл

Системите с комбиниран цикъл се

изграждат на базата на индустри-

ална газова турбина. В този случай

потокът от изходящи газове от

турбината се използва за производ-

ството на пара с високи темпера-

тура и налягане, която се подава към

парна турбина. Комбинираните сис-

теми се използват предимно в при-

ложения, към които са поставени

високи изисквания към количеството

генерирана електроенергия. Когене-

рацията се реализира чрез отвежда-

не на част от топлината от парна-

та турбина.

Тези инсталации работят основ-

но с природен газ, поради което се

характеризират с много добри еко-

логични параметри, но също така

работата им е съпроводена с висо-

ки нива на шум. Препоръчително е

изграждането на комбинирани коге-

нераторни инсталации в промишле-

ни зони.

Сред предимствата им са висока-

та производителност, дългият екс-

плоатационен живот, ниските нива

Фиг. 5.
Принципна схема

на когенерационна
инсталация
с двигател

с вътрешно
горене.
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когенерационни системи

на вредни емисии и др. Недостатъ-

ците им са свързани с необходимо-

стта от повече място за изгражда-

нето им, продължителния и сложен

пуск на инсталация, необходимост-

та от по-големи първоначални капи-

таловложения, изискването за по-

висока квалификация на обслужващия

персонал и др.

Когенератори
с микротурбини

Според специалисти, микротурби-

ните са подходящи за когенератор-

ни системи с мощност под 1 МW, при

които използването на газови тур-

бини не се приема за рационално.

Често се използват като двигате-

ли към електрогенератори с неголя-

ма мощност, обикновено в диапазо-

на 25 - 200 kW.

Конструктивно, всички движещи

се части на микротурбините - възду-

шен компресор, генератор и самата

турбина, са решени върху общ

въртящ се вал. По този начин в кон-

струкцията на микротурбината има

само една движеща се част. За ох-

лаждане на двигателя и управляваща-

та електроника обикновено се изпол-

зва въздух, което намалява експлоа-

тационните разходи на системата.

Основното гориво, с което работят

микротурбините, е природен газ, но

също така могат да се използват и

други горива като биогаз, пропан-

бутан, дизелово гориво, керосин и др.

Топлинната енергия, произведена

от микротурбини, би могла да се

използва пряко за сушилни или други

промишлени процеси, за отопление

или горещо водоснабдяване - чрез

подгряване на вода или гликол във

външен или интегриран топлообмен-

ник и за охлаждане на помещения.

Освен това, когенерация на база

микротурбини би могла да се реали-

зира като допълнение на индустриал-

ни системи за производство на топ-

линна енергия. Малката единична

мощност и възможността за ефек-

тивна работа в диапазона 0 - 100%

позволява производство на енергия

при дълъг срок на експлоатация на

инсталацията и икономия на гориво.

Когенерацията с микротурбина се

приема като подходяща и в случаите,

в които като гориво се използва газ

с ниска топлотворна способност.

Микротурбините, в сравнение с

всички досега разгледани когенера-

ционни технологии, се отличават с

най-висока екологичност. Характер-

ни за тях са ниските нива на шум и

отсъствието на вибрации при рабо-

та. Микротурбините могат да се

монтират и на открити площадки,

тъй като в повечето случаи те се

изпълняват с влагозащитени корпу-

си. Ефективността в използването

на микротурбини в когенерационни

инсталации се определя от темпе-

ратурата на изходящите газове и

съотношението на генерираните

топлинна и електрическа енергия.

Когенератори
с водородни горивни
клетки

Използването на водородни клет-

ки като двигатели в системите за

когенерация се отличава с редица

предимства. Водородните горивни

клетки се отличават с висока ефек-

тивност, надеждна работа и

възможности за удвояване на енер-

гийния КПД на системата. Сред из-

ползваните горивни клетки за коге-

нерация са фосфорно-киселинните и

горивните клетки с твърд оксид. При

фосфорно-киселинните водородни

клетки като електролит се използ-

ва течна фосфорна киселина. Коефи-

циентът им на полезно действие при

комбинирано производство на топ-

линна и електрическа енергия е око-

ло 85%. Ефективността им при про-

изводство само на електроенергия

е значително по-ниска и обикновено

е в диапазона 37 – 42%. При горивни-

те клетки с твърд оксид като елек-

тролит се използва твърда нешуп-

леста керамична смес. При комбини-

рано производство на топло- и елек-

троенергия, пълната ефективност

на клетката би могла да достигне

80 – 85%.

Когенератори с
двигател на Стърлинг

Във връзка с усъвършенстването

на когенераторните технологии с

ниска изходна мощност, през после-

дните години все повече навлизат

стърлинговите двигатели. Те значи-

телно се различават от двигатели-

те с вътрешно горене, при които

горивният процес се осъществява в

самия двигател. Стърлинговият дви-

гател е с външно горене, базиран на

херметично затворена система,

използваща инертно работеща теч-

ност.

Като конструкция, двигателят на

Стърлинг се отличава с по-малко

движещи се части в сравнение с

другите видове двигатели. Стърлин-

говите двигатели са по-лесни за

поддръжка и се характеризират с по-

ниски емисии от въглеродни и азот-

ни окиси. Когенераторите, работе-

щи на основата на този принцип,

покриват мощностен диапазон, по-

висок от 0.5 kW.

Когенераторите
намират широко
приложение

Освен доказаната енергоефек-

тивност и екологичност, сред основ-

ните фактори, които определят все

по-широкото използване на когене-

рацията, е и фактът, че днес много

компании произвеждат когенерато-

ри с различна мощност. У нас се

предлагат включително и съоръже-

ния с малка единична мощност, по-

зволяваща внедряването им не само

в промишлеността, но и в жилищни

сгради.

Напоследък активно се разработ-

ват и схеми, позволяващи оползот-

воряването на част от високотем-

пературните (до 150° C) газове за

хладопроизводство в климатични и

промишлени инсталации с абсорбци-

онни, сорбционни и/или компресорни

термомашини - така наречените

тригенерационни схеми. Те повиша-

ват постоянния отоплителен товар,

увеличават инсталираната мощ-

ност и времето на използваемост на

когенератора.

В интерес на обективността

следва да се отбележи, че икономи-

ческата ефективност на една коге-

нерационна инсталация е въпрос на

задълбочена технико-икономическа

оценка на съществуващите условия,

а не общовалиден факт. За качестве-

ното изпълнение на даден проект е

необходимо наличието на специфич-

ни знания и опит. В противен случай,

съществува реална вероятност го-

ляма част от положителните стра-

ни на когенерационната инсталация

да не бъдат реализирани.
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POLYTECHNIK Biomass Energy

Компанията POLYTECHNIK е една

от най-големите фирми доставчици

на вентилационни инсталации и тер-

мични централи до ключ и е извест-

на с опита си в проектирането и

изграждането им.

POLYTECHNIK Group има 450 служи-

тели и освен основния завод в

Weissenbach/Triesting (Австрия) има

също филиали и в Унгария, Франция,

Полша, Франция, Румъния и Русия.

Износът на POLYTECHNIK Group по-

настоящем заема около 95% от про-

изводството, като повече от 2500

централи на POLYTECHNIK работят

по целия свят.

POLYTECHNIK проектира, произ-

вежда и въвежда в експлоатация

централи на биомаса, с инсталирана

мощност в диапазона от 300 kW до

30 000 kW (единична мощност на

котлите). Използват се различни

горивни системи - с хидравлично по-

даване на горивото и с долно подава-

не, в зависимост от типа и съдържа-

нието на влага в горивото.

Централите на POLYTECHNIK ос-

вен топлинна енергия за технологич-

ни нужди, за отопление и битово го-

рещо водоснабдяване, произвеждат и

електрическа енергия. Предлаганите

модули са с електрическа мощност

от 200 kWel до 20 000 kWel, а елек-

тропроизводството е с парна турби-

на или ORC цикъл, при който като

топлоносител се използва синтетич-

но термо-масло.

Енергийното оборудване на

POLYTECHNIK намира широко приложе-

ние в индустрията за производство на

топлинна и електрическа енергия, в

комуналния сектор за централизира-

но и локално топлоснабдяване, както

и за комбинирано производство. Опол-

зотворявайки широк спектър от био-

маса и дървесни отпадъци от различ-

Contact Austria:
Polytechnik Luft-und Feuerungstechnik GmbH
Hainfelderstrasse 69, A-2564 Weissenbach/Triesting
Tel. +43 2672 890-0,  Fax: +43 2672 890-13
e-mail: office@polytechnik.at,
Internet: www.polytechnik.com

ни производства, ние произвеждаме

екологична енергия. Нашата добре

организирана мрежа от офиси и екс-

перти в страната и чужбина ни дава

възможност да осигурим бързо и ка-

чествено индивидуално обслужване на

всички наши клиенти.

Нашата професия е производство на енергия от възобновяеми
енергийни източници!

POLYTECHNIK Biomass Energy

Contact Bulgaria:
ProEcoEnergia Ltd
BG-1000 Sofia
4, Trapesitza Str, Entr. 4, Floor 4
Tel/Fax +359 (02) 989 89 50
e-mail: office@ecoenergia-bg.eu
Internet: www.ecoenergia-bg.eu

платена публикация
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Котли за изгаряне
на биомаса

топлоенергетика

    амаляващите запаси от

първични енергийни източници и еко-

логичните проблеми, възникващи от

тяхното използване са само част от

причините довели до търсенето на

алтернативни източници на енергия

и разработването на нови техноло-

гии за тяхното оползотворяване.

Значителните горски ресурси, с ко-

ито разполага страната ни и срав-

нително развитото ни селско сто-

панство, определят висок потенци-

ал за развитие на технологиите за

оползотворяване на биомаса. Спада-

ща към възобновяемите енергийни

източници, биомасата е сред енер-

гоносителите, които за разлика от

част от другите възобновяеми из-

точници, са добре познати и нами-

ращи широко приложение в практи-

ката. Сред съвременните техноло-

гии за оползотворяване на биомаса-

та са отоплителните котли, разра-

ботени за изгаряне на различни ви-

дове биомаса, от които най-позна-

ти сред потребителите са котли-

те за изгаряне на пелети.

Предимства
на биомасата

Биомасата се приема за екологич-

но чисто гориво. Използването й

допринася за намаляване на емисии-

те от въглеродни окиси, които са

сред основните газове, благоприят-

стващи парниковия ефект и разру-

шаването на озоновия слой. Количе-

ствата въглеродни окиси отделяни

при изгарянето на биомаса са в гра-

ници, при които се счита, че те не

оказват съществено вредно влияние

върху околната среда. Сред основни-

те предимства на биомасата в срав-

нение с други възобновяеми енергий-

ни източници, е способността й

директно да се превръща в течни

горива като биодизел и етанол, а

също така и възможността да се

използва за производството на газ.

Твърди се, че биомасата превъзхож-

да като цена на добиваната топлин-

на енергия и по топлотворна способ-

ност голяма част от използваните

горива.

Основни източници
на биомаса

Терминът биомаса е общо поня-

тие, което се използва за органич-

на материя с растителен произход,

която може да бъде рециклирана,

преработена и използвана за доби-

ване на енергия. Преди всичко, това

са отпадни продукти с растителен

произход от дървообработващата

промишленост, селското стопан-

ство, хранително-вкусовата про-

мишленост, бита, индустрията и

други. Източници на биоенергия са

дървесината и дървесните стърго-

тини, като освен отпадни продук-

ти от лесовъдството, за производ-

ството на биомаса се използват и

бързо растящи дървесни видове с

твърда дървесина. Обикновено това

са специално селектирани дървес-

ни видове като хибридни върби и

тополи, клен, ясен, орех и чинар,

които се използват от пет до осем

години от засаждането им. Към

отпадните продукти от ле-

совъдството спадат биомасата,

която не е прибрана или премахна-

та от сечищата, както и матери-

али, добивани чрез действия за гор-

ско управление, като разреждане

или премахване на загиващи дърве-

та.  Източници на биомаса са и

твърдите и течните селскостопан-

ски отпадъци. От твърдите селс-

костопански отпадъци за производ-

ство на енергия се използват най-

вече слама, царевични стебла, ори-

зови стебла и други, като един се-

риозен дял се пада на царевичния

фураж. Течните селскостопански

отпадъци, които основно са отпад-

ни продукти от животновъдни и

птицевъдни ферми, се използват за

производството на биогаз. Освен

селскостопански култури, към био-

масата спадат и някои водни култу-

ри. Това предимно са различни видо-

ве водорасли. Към биомасата се

включват и някои твърди промиш-

лени отпадъци като масла и мазни-

ни от растителен и животински

произход, както и част от битови-

те отпадъци, които съдържат зна-

чителна част от органичния мате-

риал, добиван от растения, който е

съставен от ресурс на възобновяе-

ма енергия.

Котли за изгаряне
на биомаса
Видове биомаса и особености на съоръженията за нейното
оползотворяване

Н

Източник: ViessmannИзточник: Polytechnik



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 1/2010 99



100 брой 1/2010  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

топлоенергетика

Потенциал
на биомасата

Показателят потенциал на възоб-

новяемите енергийни източници,

включително и на биомасата се раз-

глежда в четири основни аспекта:

теоретичен потенциал, обхва-

щащ целия физически наличен ресурс.

За биомасата това е цялото коли-

чество стояща на корен дървесна

маса. Теоретичният потенциал е

основа за оценката на техническия

потенциал;

технически потенциал - опреде-

ля се като частта от теоретичния

потенциал, чието използване е огра-

ничено от технически и нетехничес-

ки условия, възпрепятстващи изпол-

зването на цялото количество

дървесна маса. Пример за нетехни-

ческо условие, ограничаващо опол-

зотворяването на ресурса на биома-

сата, са защитените от закона

територии, където е забранено из-

вършването на стопанска дейност;

пазарен потенциал - дефинира се

като налични и прогнозни потребно-

сти от енергия (електрическа и

топлинна);

пазарно проникване - представ-

лява част от пазарния потенциал,

съответстващ на реалната пазар-

на ниша за съответната техноло-

гия. Показателят е пряко свързан

със себестойността на произвеж-

даната (предлаганата) енергия. На-

пример използването на дървесни

отпадъци от дървопреработвател-

ната индустрия с цел производство-

то на топлинна енергия за собстве-

ни нужди е икономически изгодно и

инвестициите са оправдани, защо-

то себестойността на енергията

е по-ниска в сравнение с техноло-

гии, използващи други енергоноси-

тели. На практика, пазарното про-

никване се основава на т.нар. прин-

цип „cost benefit analysis“, а именно

- конкурентна цена за конкретния

случай.

Оползотворяване
на биомасата

За оползотворяване на биомасата

се използват няколко основни техно-

логии. Сред тях са директното из-

гаряне, успоредното горене, газифи-

кацията, пиролизата и анаеробно

асимилиране. Успоредното горене,

газификацията и анаеробното асими-

лиране са технологии, все още нами-

ращи сравнително ограничено прило-

жение. Подходящи са предимно в

индустрията. При успоредното горе-

не, биомасата се използва като допъ-

лнителен източник на енергия във

високоефективни парни котли, за-

действани с въглища. Газификация-

та е свързана с производството на

биогаз, който се използва като го-

риво в енергийни заводи с комбини-

рани цикли на производство. Анае-

робното асимилиране е процес, при

който се получават метан и други

вторични продукти. При този процес

органичната материя се разлага от

бактерия в среда без кислород.

Безспорно, директното изгаряне

в котел е най-лесният начин за опол-

зотворяване на биомасата. Основни-

ят недостатък на този вид горене

е по-ниската му ефективност, пора-

ди загубите на топлина през корпу-

са на котела или чрез димните газо-

ве.

Условия за ефективен
горивен процес

Известно е, че за осъществява-

не на ефективен горивен процес е

необходимо да се осигури подържа-

нето на достатъчно висока темпе-

ратура, подаването на достатъч-

но количество въздух и достатъч-

но време за осъществяване на

пълното изгаряне на горивото. От

основно значение е подаването на

точното количество въздух необхо-

дим за горенето. Подаването на не-

достатъчно въздух би довело до

непълно горене, в следствие на ко-

ето в димните газове ще се

Съпоставка
между

калоричността на
различни видове

горива
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съдържат значително количество въглеродни окиси. При

подаване на повече въздух от необходимото, част от

топлината се губи с димните газове. Точното опреде-

ляне на необходимото количество въздух гарантира

ефективен горивен процес. Обикновено, регулирането

на подавания въздух се осъществява чрез димохода или

вентилатора. Устройството и ефективността на

котела за директно изгаряне зависи и от вида на из-

ползваното гориво.

Принципно, технологията за изгаряне на биомаса е

подобна на тази на изгаряне на въглища. Въглищата и

биомсата, на практика, се подават и изгарят по подо-

бен начин, поради което те биха могли да се използват

едновременно като се смесват в определени пропорции.

Процесът пиролиза
В последните години пиролизните котли, поради ви-

сокия си КПД, все повече разширяват пазарния си дял.

Предназначени са предимно за изгаряне на дървесина, а

също така и за изгаряне на пелети и дървесни брикети.

Пиролизата на биомаса представлява процес, при кой-

то биомасата се излага на висока температура, обик-

новено до 300 - 500 °С в отсъствието на въздух, което

я разлага. Крайният продукт на пиролизата е смес от

твърди (въглен), течни (оксидирани масла) и газови

(метан, въглероден монооксид и въглероден диоксид)

съставки.  Конструктивно, пиролизните котли са раз-

работени така, че да се осигури протичането именно

на този процес. Камерата, в която се намира дървеси-

ната, е добре херметизирана, с което се ограничава про-

никването на кислород в нея. Дървесината се загрява

до висока температура, обикновено в диапазона от 200

до 800 °С. В така създадените условия, дървата в коте-

ла не горят, а тлеят, при което се осъществява тер-

мичното им разлагане. Крайният продукт от този про-

цес е смес от твърди (въглен), течни (оксидирани мас-

ла) и газови (окиси на въглерода и водорода, въглероден

диоксид и азот) съставки. Комбинацията от така полу-

чените газове се нарича пиролизен газ, който, изгаряй-

ки в горивната камера, отделя определено количество

топлина.

Класификация на котлите на биомаса
Основно, котлите на биомаса могат да се разделят

на три групи: котли, предназначени за изгаряне на пре-

сована биомаса – брикети и пелети, котли, в които може

да се изгаря биогориво с влажност до 30% и котли за

влажни биогорива, т.е. горива с влажност до 55%. От-

делно, в зависимост от вида на използваната биомаса,

могат да бъдат котли специално предназначени за из-

гаряне на пресовано биогориво, за изгаряне на дървесни

трески и стърготини, костилки, за изгаряне на торф и

смес от торф и други.

Котли за изгаряне на пелети
През последните години, котлите на пелети са сред

решенията, придобиващи все по-голяма популярност.

Сравнително нови като технология, те намират все по-

широко приложение, поради съчетанието на висок КПД,

лесно обслужване и възможността да се използват за

загряване на вода за отопление и за битово горещо

водоснабдяване. Произвеждат се в голям диапазон от

мощности подходящи за отопление на еднофамилни къщи,

по-големи жилищни и административни сгради, както и

на производствени помещения.

Комфортът, който осигуряват котелните инстала-

ции, работещи на пелети, обикновено се сравнява с

комфорта, осигуряван от котлите на течно или твърдо

гориво. Това се дължи на фактори като високия коефици-

ент на полезно действие на пелетните котли, движещ

се в границите 84 - 93% (някои производители посочват

и значително по-висок КПД, достигащ 97%), автомати-

зираното подаване на гориво, доброто поддържане на

необходимата температура на въздуха в отопляваните

помещения, възможността за програмиране на работа-

та на инсталацията за седмици напред и други. Котли-

те са снабдени и със система за защита от аварии,

което гарантира сигурността на потребителя. Мощ-

ността на котлите на пелети варира в много широк

диапазон. Обикновено, битовите котли се произвеждат

с мощност от 15 до 100 kW, докато мощността за

промишлените може да достигне до 20 МW.

Фактори влияещи върху
ефективността

Достигането на висок коефициент на полезно дей-

ствие при котлите на пелети, е в пряка зависимост от

начина на изгаряне на пелетите и технологията за



102 брой 1/2010  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

топлоенергетика

гранулиране на дървесината.

Например, в зависимост от изпол-

званата горелка, котлите на пеле-

ти могат да се подразделят на два

вида – котли с вградена в тях горел-

ка и котли с външна горелка. Котли-

те с вградена горелка са предназна-

чени предимно за отоплителни ин-

сталации в жилищни сгради, поради

което тяхната мощност обикнове-

но не превишава 300 kW. Към предим-

ствата на подобни системи, могат

да се посочат малкото енергопот-

ребление, ниското шумово ниво при

работа, високата икономичност.

Вторият вид котли се използват

предимно в различни производства,

характеризират се с висока точ-

ност на дозиране на горивото и

бързо изменение на мощността.

От значение за достигане на ви-

сок КПД е и фактът дали котелът е

специално конструиран за изгаряне

на дървесни гранули или към котел

на дърва е добавена пелетна горел-

ка. Висок КПД може да се достигне

в първия случай, при котела предназ-

начен за изгаряне на пелети. Тогава

може да се очаква котелът да дос-

тигне КПД до 93%, при минимални

експлоатационни разходи. Вторият

вид котли, обикновено достигат

максимално КПД 60% и то при много

по-големи експлоатационни разходи.

Автоматизирано
подаване на пелетите

Всички отоплителни инсталации

с котел на пелети са с автомати-

зирано подаване на пелетите като

обикновено се използва шнеково ус-

тройство. По този начин се осигу-

рява точно дозиране и подаване на

пелетите директно в горивната

камера и се постига ефективното

изгаряне на горивото. Пепелта,

отделена при изгарянето на пелети-

те е около 0,5%, а съдържанието на

сажди в изходящите газове е сведе-

но почти до минимум. Благодарение

на малкото количество пепел, ко-

телът не изисква всекидневно об-

служване. Често котлите са и с

автоматизирано отвеждане на пе-

пелта, при което котелът може да

работи самостоятелно дълго вре-

ме.

Разпалването на пелетите в ко-

тела, също в повечето случаи е ав-

томатично. Използването на авто-

матична горелка позволява гъвкаво

регулиране на мощността на коте-

ла.

Изисквания
към комина

Коминът за котела на пелети

обикновено се изпълнява от неръжда-

ема стомана. В ниската му част

задължително се предвижда отводя-

ща тръба за отвеждане на конден-

зата. При правилен монтаж на коми-

на и точна настройка на котела, се

отделя около 4-5 л кондензат за

седмица, но при грешка в монтажа,

количеството отделян кондензат

нараства в пъти. За очистване на

димоотводните канали на пелетния

котел от сажди, някои модели пелет-

ни котли са оборудвани с турбулиза-

тори – очистители. Обикновено,

почистването се прави по сигнал от

автоматиката, което е признак, че

е настъпил критичен момент – уве-

личаване на температурата на из-

ходящите газове.

Котли за изгаряне
на слама

Приема се, че сламата като из-

точник на биомаса, също предоста-

вя сравнително голям потенциал за

производство на топлина. Котлите

за изгаряне на слама са добре позна-

ти на специалистите, но до преди

години не бяха широко разпростра-

нени поради ниската им ефектив-

ност. Те се характеризираха с изклю-

чително нисък КПД, който варираше

в порядъка на 30-35%. Днес, коефици-

ентът им на полезно действие над-

вишава 70%. Обикновено се подраз-

делят в две основни групи – котли с

периодично действие и котли с ав-

томатично зареждане.

Трудностите при използването на

котли за изгаряне на слама е свърза-

но със сравнително сложното съби-

ране, транспортиране и съхранява-

не на сламата. Трудности възникват

и в етапа на нейното изгаряне. Сла-

мата като гориво се характеризи-

ра с нееднородна структура, отно-

сително високата влажност, нисък

енергиен потенциал, ниска темпера-

тура на възпламеняване. Обикнове-

но, за котлите се използват два

основни типа суровина. В по-малки-

те съоръжения се оползотворява

мляна слама, която наподобява

дървесните трески. За котли с по-

високи мощности се доставят бали

със слама.

Специфики при процеса
на изгаряне на сламата

По време на изгаряне на сламата

се отделят летливи вещества, кои-

то налагат специфични изисквания

към разпределението и смесването

на въздуха, постъпващ в зоната на

горене, а така също и към конструк-

цията на горивната камера на коте-

ла. Например, при изгарянето на

ечемик се отделят захари, които

могат да доведат до понижаване

ефективността на съоръжението.

За подобряване условията на про-

тичане на горивния процес, потокът

въздух в котела се регулира като

постепенно се изменя от горната

към долната секция. При постепен-

но преместване на областите на

подаване на въздуха, може да се

достигне равномерно изгаряне на

сламата. Препоръчва се, с цел оси-

Пелетите
Пелетите са вид биогориво, получено чрез пресоване под налягане на дървесни кори, трици и

други дървесни отпадъци. Произвеждат се под формата на гранули със стандартни размери. В

повечето случаи са с диаметър 6-10 мм и дължина 0,5-70 мм. Характеризират се с висока

калоричност, която обикновено се движи в диапазона 4300-4500 ккал/кг (5 kW/час на 1 кг). Ос-

новно предимство на пелетите е значително по-ниското съдържание на пепел в тях, в сравне-

ние с въглищните брикети, с които са съпоставими по калоричност.

Тъй като при производството на пелети, освен дървесни отпадъци не се използват други

химически добавки, отделяният в атмосферата при тяхното изгаряне въглероден диоксид, се

равнява на погълнатия от растението в процеса на неговото израстване.

Пелетите са лесни за транспортиране поради компактните им размери. Високата им плътност

гарантира запазването на тяхната форма по време на транспортиране или при съхранение.

Образуващото се по време на тяхното производство повърхностно покритие, възпрепятства

проникването на влага. Те се съхраняват лесно и не изискват предприемането на специални

противопожарни и други предохранителни мерки, тъй като те не поддържат самогоренето.
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топлоенергетика

гуряване на добро смесване на про-

дуктите на горене, въздухът да се

подава в направление противополож-

но на посоката на изхвърляните

димни газове от горивната камера.

Върху ефективността на котела,

влияние оказва и влажността на

сламата. Допустими стойности са

от 10 до 25% влажност, като специ-

алистите препоръчват да се изпол-

зва слама с влажност не по-висока

от 15-18%.

Ефективност на
котлите

По данни на производители, кот-

лите с периодично действие пости-

гат КПД около 75%. Съдържанието

на въглеродни окиси в отделяните

продукти от горенето е по-малко от

0,5 %. Към тези котелни инсталации

често се включват и акумулатори за

съхраняване на топла вода.

Котлите с автоматично зарежда-

не се отличават с това, че към него

се включва и устройство за дозира-

не, което непрекъснато подава сла-

ма в котела. Предлагат се устрой-

ства за зареждане с цели бали сла-

ма, натрошена слама и слама във вид

на гранули.

За да бъде една котелна инстала-

ция за изгаряне на слама ефективна,

се препоръчва тя да е с мощност от

около 1 MW.  Не се препоръчва изпол-

зването на съоръжения с мощност

по-малка от 200-300 kW.

При използването на котли за

изгаряне на слама, от голямо значе-

ние е осигуряването на добри усло-

вия за складиране и съхранение, осо-

бено през зимата, тъй като тя се

отличава със силно изразен сезонен

характер. Сламата може да се съхра-

нява и на открито, но е добре да се

има предвид, че начинът на съхране-

ние оказва влияние върху качество-

то й.

Избор на котел за
изгаряне на биомаса

При избор на котел на биомаса е

добре предварително да се знае

видът на използваното биогориво.

Причината е, че един котел, предназ-

начен за един вид биомоса, не би

работил ефективно с друг вид био-

маса поради специфичните характе-

ристики на отделните биогорива.

Пълната ефективност на котела би

се постигнала само тогава, когато

той работи с вида гориво, за което

е предназначен. Например, котлите

за изгаряне на биомаса с влажност

не повече от 30%, не биха били ефек-

тивни при изгарянето на биомаса със

съдържание на вода около 50%, нито

за рафинирано биогориво. Причината

е, че за изгарянето на суровините с

по-висока влажност е необходимо

достигането на по-висока темпера-

тура във вътрешността на котела,

а когато котелът е предназначен за

суровина с по-малка влажност, дос-

тигането на необходимата темпе-

ратура съществено би намалила

неговата ефективност като цяло.

Важен критерий е икономическа-

та ефективност на инсталацията,

работеща на биомаса. За определя-

нето й се взимат предвид комплекс

от фактори, сред които са цена на

биомасата, годна за енергийна пре-

работка, вид на генерираната енер-

гия (гореща вода, пара или комбини-

рано производство на топло- и елек-

троенергия) и други.
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