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накратко
Проведе се тазгодишното издание на конференцията на БУЛАТОМ
От 9 до 11 юни т.г. във в.к. Ривиера, Варна, се проведе тазгодишното
издание на Международната ядрена конференция на тема Българската
атомна енергетика – национална, регионална и световна енергийна сигурност. Събитието бе организирано от Български атомен форум (БУЛАТОМ)
и събра представители на държавни институции, компании от областта
на ядрената енергетика, както и специалисти от Русия, Германия, Франция
и др. Конференцията започна с поздравления на официалните гости, както
и с технически доклади, сред които „Необходимост от въвеждане на нови
мощности в българската енергийна система - реални възможности“, „Процесът на изграждане на АЕЦ Белене“, както и обсъждане на бъдещето на
ядрената енергетика след Копенхаген. В организираните на принципа на
кръгла маса тематични секции бяха обсъдени теми, сред най-интересните
от които „Изграждане на нови ядрени мощности“, „Перспективи в развитието на ядрената технология в България и в чужбина“, „Технологии и
практики при извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения. Преработка и съхранение на РАО и ОЯГ“, „Експлоатация и модернизация на съществуващи ядрени съоръжения“. Ключовите въпроси, свързани с екологичните аспекти при използването на ядрената енергетика, подготовката на
кадри за тази област, както и цялостната тема за бъдещето на сектора
у нас бяха обект на дискусия в рамките на форума.

Enel Green Power удвоява вятърните си мощности в България
През месец май т.г. Enel Green Power - дружеството на групата Enel,
което се занимава изцяло с разработване и управление на производството
на електроенергия от възобновяеми източници, започна експлоатацията
на втория си вятърен парк в България, който се намира в община Шабла.
„Новият парк се състои от 7 турбини, всяка с мощност от 3 MW. С
годишно производство от над 54,6 млн. kWh, той ще може да посрещне
енергийните нужди на 19 000 домакинства, като същевременно спестява
изхвърлянето на около 45 000 тона въглероден диоксид годишно“, коментират своя последен проект от Enel. Така общата инсталирана мощност на
Enel Green Power в България е 42 MW. През октомври 2009 г. дружеството
въведе в експлоатация първия си вятърен парк в България - 21-мегаватовия
Камен бряг в община Каварна.

Овергаз продаде 292 хил. тона редуцирани емисии парникови газове
В началото на юни т.г. Овергаз продаде 292 хиляди тона редуцирани
емисии парникови газове на Кралство Холандия. Количествата бяха прехвърлени от българския в холандския Национален регистър за разпределение
на квоти. Трансферът е по три проекта на механизма Съвместно изпълнение
от Протокола от Киото. „Цялата сума от продажбата ще се инвестира в
проектите за газификация, които повишават енергийната ефективност на
българските градове“, споделят от Овергаз. „Вредните газове са спестени
от замяната на конвенционалните горива с природен газ във Велико Търново,
Горна Оряховица, Лясковец, София и Варна“, допълват от компанията.
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Полимат отбелязва 15-годишен юбилей
През месец юли т.г. фирма Полимат отбелязва петнадесетгодишен юбилей от своето основаване, съобщи за сп. Енерджи ревю инж. Панайот
Кабадаиев, управител на компанията. „За времето на своето съществуване фирма Полимат успя да се наложи като надежден партньор на фирми
в областта на енергетиката, химическата, нефтопреработвателната, фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост. Успехът ни се дължи
главно на отлично подготвения технически екип, лоялността към клиентите и партньорите на фирмата“, обобщава предпоставките за пазарно
дълголетие на Полимат управителят й.
Фирма Полимат е позната на нашия пазар като доставчик на промишлена сферична арматура, бутално-шибърни вентили за пара и газ, пълна
гама нивопоказателни колонки, наблюдателни стъкла, слюдени пластини,
безазбестови клингерити, клапи, ножови шибъри, тефлонови изделия, мрежи
за сита и филтри. Сред дългогодишните й чуждестранни партьори са Klinger,
Hogfors, Orbinox, Niob, Sporl, Gapi и други.

ЕнергоСервиз отбеляза 5-годишен юбилей
На 22 май т.г. в изисканата обстановка на столичния Централен военен
клуб фирма ЕнергоСервиз тържествено отбеляза пет години от своето
основаване. Празникът бе уважен от многобройни гости, сред които клиенти на компанията като АЕЦ Козлодуй, партньори и приятели на домакините. Събитието бе открито от инж. Манчев, изпълнителен директор на
ЕнергоСервиз, който поздрави присъстващите гости с добре дошли и с
гордост очерта възходящото развитие на фирмата през изминалите пет
години. "Фирмата бе основана през 2005 г. с идеята да предлага сервизна
и инженерингова дейност по поддръжка, развитие и проектиране на цифрови системи в ТЕЦ и АЕЦ. Само година след това ЕнергоСервиз стартира
техническа дейност по обслужване и ремонт на най-голямата и най-комплексната компютърно-информационна система Ovation монтирана в света, както и на системите за радиационен контрол на ВТ1 и ВТ2 на 5 и 6
Енергоблок в АЕЦ Козлодуй. Благодарение на сътрудничеството и партньорството ни с Westinghouse Electric Company (USA) и APANTE LLC (USA)
реализирахме и различни проекти, свързани с оптимизацията на КИУС Ovation
и СРМ", заяви в приветственото си слово инж. Манчев.

Елдоминвест предлага цялостни решения за комбинирано
Варненската компания Елдоминвест предлага нова концепция, насочена
нагряване на вода
към използване на възобновяеми енергийни източници и опазване на околната среда. Eldom Green Line включва всички ключови елементи, необходими
за изграждането на отоплителна инсталация, ползваща ВЕИ и в частност
слънчевата енергия. Сред тях са комбинираните бойлери с увеличена
топлоизолация от безфреонна полиуретанова пяна на BASF - Германия.
Богатата моделна база обхваща водонагреватели с топлообменници с обем
от 80 до 1000 л. и по-голяма площ. Основен елемент са слънчевите колектори - плоски и вакуумнотръбни, използващи многослойни абсорберни покрития от Bluetec и Alanod – Германия; както и оптимизирането на режима
на загряване чрез вградено комбинирано електронно управление, разработено и произведено в България. То командва работата на системата със
слънчев колектор и оптимизира работата на електрическия нагревател.
Притежава интелигентна алгоритмична система за реализиране на енергийни икономии; буферни съдове с увеличена топлоизолация от безфреонов
пенополиуретан с обем до 1000 литра; помпени групи.
Eldom Green Line покрива всички изисквания на ЕС по директивите за
екодизайн и за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
енергийни източници. „Едногодишните лабораторни и практически изпитания при всякакви метеорологични условия показват, че уредите Eldom
Green Line демонстрират отлични технически показатели, безаварийна
работа и най-важното - голямо количество топла вода при минимални
разходи“, заявяват от компанията.
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Българската конвенционална
енергетика в цифри
В

ъпреки стремителното развитие на ВЕИ сектора, конвенционалната енергия все още играе важна
роля за световната икономика. Добивана от традиционни източници, тя
се развива с ясното съзнание, че суровините за нея рано или късно ще
бъдат изчерпани. Въпреки противоречивите мнения относно нейното влияние върху околната среда, остарелите производства и ненадеждни инсталации, тя продължава да е доминираща. Затова е естествено страните да следят и контролират развитието й, да се стремят да я развиват и да неутрализират вредните
й влияния върху околната среда. Макар погледите да са насочени към развитието на ВЕИ, няма как да бъде пренебрегнато значението на конвенционалните източници на енергия.
Според прогнозни доклади на
Българска стопанска камара относно развитието на енергийния сектор
през 2010 година, растящият жизнен
стандарт в развитите икономики
води до употребата на все повече
консумиращи електрическа енергия
високотехнологични уреди. В същото време, смяна в парадигмата на
управление на климатичните промени, енергийното производство, разпределение и потребление, постигнатите успехи в повишаването на
енергийната ефективност, новите
енергоспестяващи технологии и
утвърждаването на нови модели на
управление на енергийните системи
може да доведе до съществени ревизии в модела на нарастващо енергопотребление, особено в развитите страни. Тенденциите за промяна
в поведението на потребителите в
развитите икономики са насочени
към консервация и спестяване на
енергия. Енергийната ефективност,
спрягана често като универсалното
решение, ще се наложи от препоръчителна в задължителна.
Настоящите цифри са публикува8

ни на Europe’s Energy Portal и са актуални към края на 2008 г. Те дават
възможност да установим мястото
на България в общата европейска
картина на производство на енергия
от изчерпаеми енергийни източници.
По данни на Българска стопанска
камара,

часа. България е на 16-о място по
този критерий с общо производство
от 45 тераватчаса. Тук страната
ни е изпреварена както от Румъния,
така и от Гърция, съответно заемащи 13-о и 14-о място.
Разбираемо, по отношение на

добива на природен газ
добиваната от въглища
електроенергия в
България
представлява около 50% от общото
производство на страната. В общата европейска картина, според
Europe’s Energy Portal, естествено,
водач в листата по въгледобив е
Полша с 60,5 млн. тона, поради наличните залежи. По този показател
България изостава от своята съседка Румъния – 6,5 към 4, 8 млн. тона за
2008 година, с която заемат съответно 5-о и 7-о място в класацията.
Последното място се заема от
Франция и Исландия с 0,1 млн. тона
производство.
В консумацията на въглища на
първо място сред европейските
страни е Германия с 80,9 млн. тона.
Румъния и България заемат последователни позиции с консумация на
съответно 7,7 и 7,5 млн. тона към
2008 г. На последното 27-о място е
Исландия с едва 0,1 млн. тона консумирани въглища. По отношение на
общите залежи на въглища, водач
отново е Полша със 7502 млн. тона.
Този критерий поставя нашата
страна на по-предна позиция в класацията в сравнение с Румъния (която заема 8-а позиция) - със залежи
от 1 996 млн. тона и предпоследно
място в класирането, изпреварвайки единствено Великобритания.
България, със своето 6-о място,
обаче, е изпреварена от друга своя
съседка – Гърция, която притежава
3900 млн. тона и заема 4-о място.
По отношение на производството
на електроенергия водач в класацията е Германия със 639,1 терават-

България не фигурира в класацията. Що се отнася до консумацията,
страната ни заема предпоследното
място с 3,3 млрд. куб. м. Единствената европейска държава, която
може да се похвали с по-малка консумация на природен газ, е Латвия.
По този критерий северната ни
съседка Румъния ни изпреварва значително, заемайки 7-ото място.
По отношение на производството
на ядрена енергия водач в класацията е Франция с обща стойност от
418,3 тераватчаса.

България на 10-о място в
ядрената енергетика
Кръглата цифра в класацията ни се
полага поради общото производство
от 14,7 тераватчаса. По този критерий страната ни изпреварва Румъния,
която заема 13-о, а южната ни съседка не фигурира изобщо в класацията.
Що се отнася до консумацията на
енергия, произвеждана от АЕЦ, класирането изглежда приблизително по
подобен начин - България заема същото 10-о място, а Румъния се придвижва с една позиция напред, т.е. 12-а.
Гърция не потребява изобщо така
произведена енергия.
Актуалните тенденции в енергетиката поставят акцент на възобновяемите енергийни източници, но
все пак се очакват промени и в сектора на конвенционалното енергопроизводство. Въпросите около неговото бъдеще, дебатите, свързани с
изкупуването на вредни емисии, както в световен, така и в национален
мащаб, са наболели и очакват своето окончателно разрешаване.
брой 2/2010
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Необходима е дългосрочна стратегия
за развитие на ВЕИ сектора у нас
Инж. Хаджийска,
управител на фирма Еко пауър 2009
Уважаема г-жо Хаджийска, бихте ли
представили накратко фирма Еко
пауър 2009 на читателите на списание Енерджи ревю?

Основната дейност на Еко пауър
2009 е в сферата на възобновяемите енергийни източници. Нашата
мисия е да насърчим използването на
ВЕИ в България, като разбира се тук
не говорим само за мегаватови проекти, а и за използване на ВЕИ технлогии в домакинствата. Инвестицията във ВЕИ е не само добро бизнес вложение. Това е инвестиция в
бъдещето, в енергийната сигурност
и енергийната независимост на
страната. Нека не забравяме, че ВЕИ
е пресечната точка на енергетиката с екологията.
Какви са основните пречки пред развитието на ВЕИ сектора у нас?

ВЕИ сектора в България е сравнително нов. Ето защо към момента
съществуват редица пречки пред
неговото развитие. От една страна липсата на необходимото
насърчаване на сектора от страна
на държавата. Все още нормативната база в тази насока е недостатъчна, а съществуващата такава не
се прилага пълноценно. Дори може да
се говори по - скоро за рестриктивни мерки отколкото за насърчаващи,
при съпоставка с общата картина
в ЕС. Това налага задълбочен анализ
както на настоящето състояние на
ВЕИ в България, така и на бъдещите мерки за създаване на предпоставки за развитие на сектора.
От друга страна липсата на кредитиране на проекти за ВЕИ от
страна на банките в България също
се оказва значима пречка пред развитието на ВЕИ сектора у нас. Това
води до известно изолиране на
българските инвеститори, за сметка на чуждите. Друг е въпросът, че
българският инвеститор все още не
е осъзнал напълно стратегическото
значение на възобновяемите енергийни източници в световен мащаб.
Могат да бъдат изброени още
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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пречки - липсата на български
квалифицирани кадри в областта, липсата на подходящи
държавни преферениции, на
изисквания за сертифициране
на фирми в бранша и т.н. Основното обаче е изготвянето
на комплекс от насърчителни
мерки, вследствие на адекватна държавна политика, която
ще гарантира ако не изпреварващо, то поне устойчиво развитие на ВЕИ технологиите в
нашата страна. Ето защо основната ни цел трябва да бъде създаването на дългосрочна стратегия, на
дългосрочна визия за развитие на
ВЕИ. Краткосрочните цели и концепции могат да доведат до спекулации
и нереалистични очаквания.

картина за насърчаване на ВЕИ не е
в полза на нашата държава. Напротив, липсата на дългосрочна стратегия и опитите за прекомерна регулация на сектора подават разнопосочни и тревожни сигнали сигнали към инвеститорите.

Как в тези условия би се осъществило постигането на 16% дял на
възбновяемите източници в крайното енергийно потребление на
България до 2020 г., какъвто е ангажиментът на страната ни към ЕС?

Какви, според Вас, трябва да бъдат
дългосрочните стимули и преференции за насърчаване на инвестициите в системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници?

Със Стратегия Европа 2020 ЕС
пое ангажимент за увеличаване на
20% на дела на възобновяемите енергийни източници от общият дял на
произведената електроенергия. Всяка държава членка на ЕС определи
собствени цели в рамките на общата стратегия. България определи
своята индивидуална цел, а именно
достигане на нива от 16% дял на ВЕИ
през 2020 г. Осъществяването на
тази цел, от гледна точка на съществуващите на този етап в България механизми за подпомагане на
сектора, е една изключително амбициозна задача. Ето защо е необходима ясна и последователна държавна
политика за насърчаване на зелената енергетика.
Твърденията, че съществуващият засилен интерес към възобновяемите енергийни източници от
страна на инвеститорите е следствие на доброто държавно стимулиране на сектора, не са обосновани. Съпоставянето с европейската

Политиката на ЕС е в намирането на пътища за развитие на ВЕИ.
Не съществува унифицирана система за това, а всяка държава определя индивидуално своите методи за
насърчаване на сектора. Системите
за подпомагане могат да бъдат различни: преференциално ценообразуване, задължително присъединяване,
търговия със зелени сертификати,
данъчни облекчения и др. Ускореното развитие на сектора, каквато
заявка дава България с поставянето
на цел от 16% дял на ВЕИ, изисква
комбинация на различните съществуващи системи. Изборът на
отделните компоненти в тази комбинация от системи не трябва да
бъде произволен, а съобразен с добрите практики в Европа, отчитайки спецификата на вътрешния пазар
в страната ни. Ето защо изготвянето на реална дългосрочна стратегия за развитие на ВЕИ сектора в
България е от първостепенно значение.
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Светодиодите са енергоефективeн
и екологичен източник
на осветление
Ангел Станчев, приложен инженер
в Комет Електроникс пред сп. Енерджи ревю
Уважаеми г-н Станчев, отскоро
Комет Електроникс предлага техническа консултация, разработка
и монтаж на платки с мощни светодиоди, паралелно с доставката
на модули за производство на LED
осветители. Каква е причината за
развитието на това направление
в дейността ви?

Мощните светодиоди направиха
революционен скок в развитието си
през последните години и в момента надграждат всички познати
светлинни източници. Като фирма,
която се стреми да предлага на
своите клиенти продукти и услуги,
съответстващи на най-актуалните
тенденции в областта на електрониката, Комет Електроникс взе решение да инвестира в разширяването на това направление.
Бихме искали да предоставим на
българските производители, особено на тези, които осъществяват
отговорни проекти за архитектурно и улично осветление, най-модерните технологични решения в областта. По този начин ще им помогнем да реализират производството
на високонадеждни и качествени,
съобразени както с изискванията на
европейските регулации, така и на
конкретния проект светодиодни
осветители.
За какви приложения са подходящи
мощните светодиоди?

Виждаме основното им приложение във външното осветление - архитектурно, улично, парково и т.н.,
където са високо ценени поради качеството на излъчваната светлина,
високата им ефективност и възможността за насочване на светлинния
лъч.
Класическите източници, като
лампата с нажежаема нишка например, излъчват на 360о, което води до
големи загуби при разпределението
на светлината, необходима да се
освети даден обект. Това налага
използване на източници с прекалено голяма мощност, заради загубите в рефлекторите и оптичните
елементи, осъществяващи разпреде10

лението на светлината. Именно
това прави светодиодите много подходящи за приложения, в които се търси насоченост. Например, в архитектурното осветление често се изисква тесен лъч
за осветяване на колони. С конвенционален източник, който излъчва на 360о, загубите ще са над 5060%, докато при използването на
светодиоди с вторична оптика загубите са сведени до 10%. Възможността на светодите да се димират, при това изключително ефективно, е допълнителен фактор за
намаляване консумацията на електрическа енергия.
Новата ви дейност е изцяло насочена към производителите на осветителни системи. Какво точно
ще им предложите?

Комет Електроникс предлага
пълен набор от компоненти за изграждане на светодиодни осветители, при това от утвърдени производители - мощни светодиоди, високоефективна вторична оптика,
специализирани захранвания, алуминиеви и стандартни FR4 печатни
платки, алуминиеви корпуси и радиатори. Чрез тях нашите клиенти
могат да реализират осветителни
тела с експлоатационен живот в
пъти по-дълъг от досегашния. Освен това предлагаме техническа
консултация при проектиране и
насищане на платките с елементи,
както и базови модели от тела за
улични осветители, с които да подпомогнем първоначалните проекти
на фирмите.
Какви етапи включва процесът от
дизайна на LED модула до неговото серийно производство?

Първоначално нашият отдел „Дизайн и техническа консултация„
предлага на клиента съдействие при
проектирането и избора на светодиоди с оптимални характеристики. Подпомагаме производителите
на осветителни тела при избора на
подходяща конфигурация от брой и
тип мощни светодиоди с цел постигане на необходимите оптични ха-

рактеристики на осветителя. След
това осигуряваме професионален
дизайн на графичен оригинал на алуминиева или FR4 печатна платка,
както и помощ при избора на необходимите управляващи и захранващи схеми и модули.
След изработката на прототип в
рамките на три-четири седмици и
одобрението му от клиента, можем
да реализираме и производствени
серии. Разполагаме с модерна линия
за насищане с електронни елементи,
която се използва за прототипи и
серийно производство. Процесът на
асемблиране включва автоматични,
полуавтоматични и ръчни инструменти и машини за нанасяне на пасти; автоматична и полуавтоматична машина за повърхностен монтаж със специализирани накрайници
за манипулация с мощни светодиоди;
тунелна пещ и електронен микроскоп
за визуална инспекция.
Какво би накарало клиентите да се
обърнат към вас, а не към доставчик на готови LED осветители?

В момента някои далекоизточни
производители компрометират LED
системите, тъй като от ценови
съображения не прилагат специализирани оптчни системи за разпределение на светлината, монтират
светодиоди и захранвания с по-ниска ефективност и по-кратък живот
и т.н. Ето защо смятаме, че експертизата, консултативният потенциал и производствените възможности, предлагани от Комет Електроникс, заедно с използването на качествени светодиоди с вторична
оптика и високонадеждни управляващи и захранващи модули, би осигурило на нашите производители
конкурентни предимства не само на
българския, но и на европейския
пазар.
брой 2/2010
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Светодиодно осветление от CREE
Експлоатационен срок на
светодиодите > 50 000 ч.

Висок индекс
на цветопредаване

Улеснено димиране,
гъвкаво проектиране

Високоефективна енергоспестяваща екологична
технология за осветление

Мощни светодиоди CREE

Цветови локус

Цветови
температури
на
бялото
XLamp XR-E LED

XLamp MC-E LED

XLamp
XP-E LED

Îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð íà CREE
Îôèñ: ãðàä Ñîôèÿ 1582, æ.ê. Äðóæáà-2, óë. "Îáèêîëíà" ¹ 47
Òåë.: (02) 9155800, 9155855, ôàêñ: (02) 879 32 00, e-mail: office@comet.bg
Ìàãàçèíè: ãð. Ñîôèÿ, óë. "Öàð Ñàìóèë" ¹ 23, òåë.: (02) 9155820, ôàêñ: (02) 9515267
www.comet.bg
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Международно
изложение Intersolar 2010
Интересът към най-значимото събитие в областта на соларните
технологии нараства

И

зложението Intersolar, което се
провежда ежегодно в Мюнхен, е утвърдено като най-значимото събитие
за соларни технологии в Европа. От
своето първо издание през 1991 г., то
се радва на непрекъснато нарастващ
интерес. Последното издание през
2009 г. показва 31% ръст на участващите изложители, както и 37% увеличение на наеманите площи. 50% от
изложителите са чужди компании,
което още веднъж го определя като
международно събитие в сектора, използващ слънчевата енергия като основен ресурс. Миналата година във
форума са взели участие 1414 изложители от 40 страни, а посетителите са надхвърлили 58 000 и са представлявали 145 страни от цял свят.
На тазгодишното му издание, провело се от 9 до 11 юни, участниците бяха 1874, а заеманите площи се
увеличиха от 104 000 кв. м. до 130 000.
В изложението

участваха и петима
български производители
Това са фирмите БГ Соларни панели, Елдоминвест, IPS - International
Power Supply, Соларпро Холдинг и НЕС
– Нови Енергийни Системи. По наблюдение на организаторите, пазарът
на машини, суровини и услуги за производство на фотоволтаици се развива и разраства с високи темпове.
Доказателство за това е, че една
цяла зала, за втори път, бе обособена за тази сфера на дейност.
Търговското изложение разполага
с чужди офиси в страни като Канада,
Китай и Хонг Конг, Индия, Италия,
Корея, Тайван, Испания, Чехия, Словакия и САЩ, които осигуряват актуални услуги за чуждестранните клиенти и посетители с цел тяхното
максимално добро обслужване.
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Intersolar предостави общ поглед
над германската соларна индустрия,
както и световните производители.
Фокусът бе основно върху фотоволтаиците и соларните технологии.
Посетители с търговски интереси
от цял свят присъстваха и на това
издание на Intersolar, за да открият
най-актуалните новости в областта.

Продуктите и услугите,
които се представиха
на тазгодишното изложение бяха
разделени в различни области като
елементи и услуги за фотоволтаици - соларни клетки, модули, инвертори, крепежни и следящи системи
за фотоволтаици, кабели, конектори, клеми, зарядни и др. В областта
на соларните технологии бяха показани различни видове колектори,
абсорбиращи покрития, съдове за
съхранение, монтажни системи,
фитинги, разширителни съдове, деаератори, системи за вентилация и
охлаждане и др. На изложението
можеха да бъдат намерени и организации и асоциации, които предлагат
различни услуги в тази област като
технологии за измерване и контрол,
консултации относно финансиране и
популяризиране, развойна дейност,
обучение, проектиране, рекламни и
търговски услуги, лаборатории за
тестово изпитване и др.

Соларната индустрия се
срещна на конференция
в рамките на изложението Intersolar.
Тя стартира два дни преди самата
изложба и се проведе до 11 юни т.г.
Към Intersolar Europe Conference интерес заявиха повече от 2000 специалисти от целия свят, а повече от 140
лектори дискутираха по актуални
въпроси от областта, разделени в над
30 дискусионни теми. Акцент в проброй 2/2010
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грамата бяха 3 сфери на дейност – фотоволтаици, соларни технологии и соларни централи. Натоварената и
разнообразна програма поднесе актуална информация за
посетителите по отношение на последните тенденции
и постижения в соларната индустрия – технологии, финансови въпроси и законодателство в световен мащаб.
Допълнителен фокус на тазгодишното издание бе
производството на фотоволтаични модули и клетки.
Конференцията изследва задълбочено международния
пазар на соларни технологии. В рамките й беше представена цялата верига от услуги, която съпътства този
тип производство. Фирмени презентации, семинари и
дискусионни панели предоставиха на присъстващите информация за последните новости и постижения в соларната индустрия. Темата, с която бе открит форумът
Тенденции в развитието на пазара на фотоволтаици,
както и темите Европейските и средиземноморски
соларни пазари предоставиха актуална картина за европейския пазар. Друг акцент бяха новите пазари като
Съединените щати, Китай и Индия, които бяха обект
на отделни дискусии. Темите, посветени на соларните
паркове, предоставиха информация за редица нови технологии в областта на производството на енергия от
слънчевата светлина.

Нова организационна структура
Тази година, индивидуалните сесии от предишните
години се комбинираха под обща шапка – Intersolar Europe
Conference с идеята, че съдържанието на програмата
би било по-добре организирано по този начин. Новата
структура позволява ясен и цялостен поглед над всички
дискусии. Едновременно с това бе предоставена и
възможност да се заявява участие само в конкретни
теми – една или няколко, в зависимост от конкретните
интереси на присъстващия.
В рамките на събитието бяха връчени традиционните

награди в областта на соларните
технологии
разделени в следните категории: Фотоволтаици, Соларни технологии и новата категория – Технологии в производството на фотоволтаици. Номинирани във всяка
бяха 10-те най-добри кандидатури. Три независими комисии от експерти в съответните области оцениха
номинациите във всяка от категориите. Наред с новата област, друга промяна в регламента бе и възможността за участие на услуги и технологии на изложители
от изданието на Intersolar в Сан Франциско, САЩ.
Според критериите за оценка, за участие бяха допуснати само продукти, решения и услуги, които се представят пред публика за първи път в рамките на тазгодишните издания на Intersolar в Европа и Северна Америка или
за такива, които са демонстрирали значимо подобрение
в сравнение с предишни свои версии. Участващите технологии трябваше вече да са въведени в експлоатация или
поне да са тествани в реални условия. Победителите по
категории за 2010 г. бяха обявени на 9 юни т.г. по време
на специално организирана за това церемония.
14
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Решения за енергиен мониторинг
и мениджмънт от КАСТИВА
Във времето, когато природните ресурси намаляват, съвременното общество все
повече се обръща към технологиите за поефективна индустрия и към различни мерки 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 своевременна намеса за оптимизация на разходите на дадени процеси в индустрията, енергетиката, инфраструктурните обекти.
Фирма КАСТИВА прие предизвикателството и на база дългогодишния си опит в индустриалната автоматизация създаде и
внедри система за енергиен мониторинг и
мениджмънт в предприятие на чуждестранен инвеститор в България. Спецификата
на задачата бе продиктувана от използуването на почти целия спектър енергоносители за създаване на крайния продукт.

Цели
Съвместно с клиента бяха определени основните цели на системата:
• Мониторинг на текущата консумация на
енергоносителите (пара, ел. енергия,
газ, топла и студена вода, въздух), мониторинг на статуса на съоръженията,
регистриране на неприемливи отклонения от зададените стойности и други.
• Автоматично събиране и архивиране на
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информация за енергопотребление в цялата фабрика.
• Възможност за въвеждане в системата за мониторинг и на производствени
данни.
• Предварителна обработка на събираната информация и предоставянето и в
подходящ вид за анализи на мениджърите на различните производствени обекти и отдели.
• Използване на натрупаната база данни
за оптимиране на енергийните разходи
на предприятието.

Концепция
КАСТИВА заложи на най-голямото предимство на технологията на фирмата
BECKHOFF - отвореност към всички популярни на пазара полеви мрежи и софтуерни
платформи. Това даде възможност да бъдат обвързани всички налични измервателни средства на различни производители.
Архитектурата на системата е изградена от следните основни модули:
• Измервателни уреди за ел.енергия, вода, пара и др.;
• Локални информационни острови, базирани на Embedded PC, събиращи информация от измервателните уреди директно или чрез полева мрежа (Modbus,
Profibus, TCP/IP и др.).;
• Data Manager - обработка на данни от
информационните острови;

• Операторски интерфейс - представя информацията в реално време;
• Аналитичен интерфейс - предоставя
възможност за обработка на натрупаните данни с различни продукти, например Excel таблици, с цел определяне размера на енергийните разходи в себестойността на продукцията, планиране
на енергийните разходи.
Основни принципи на създадената системата за енергийна ефективност са използването на стандартни компоненти и
продукти, което оптимизира първоначалната инвестиция, разходите по експлоатацията и поддръжката - например, стандартно вграденият Ethernet порт на Embedded
PC позволява информационните острови да
бъдат интегрирани към налична фирмена
LAN мрежа.
Друг много важен критерий при създаването на концепцията на тази система
за енергиен мениджмънт е използването на
софтуерни платформи и продукти, които
дават възможност за прилагането й в различни индустриални браншове.
Философията на заложената информационна технология и предлаганата възможност за интегриране на различни аналитични производствени и технологични данни
разширява сферата на приложение и за други фирмени цели, като например анализ в
реално време на производствени данни и
оперативни управленски мерки.
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Продуктови акценти
от изложбата ВЕИ и ЕЕ,
април 2010 г.
З

а шеста поредна година специалисти и представители на държавни
институции от Централна и Югоизточна Европа дискутираха пазарните тенденции, политиката за стимулиране и внедряването на нови технологии за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници.
Домакини на форума бяха Виа Експо и
международният изложбен център
„Интер Експо Център“, София. Сред
акцентите в конгресната програма
бяха устойчивото развитие на енергийния сектор, перспективите пред
фотоволтаичните и вятърни системи, биомасата, геотермалната енергия и други. Фирми от Германия, Австрия, САЩ, България, Израел, Гърция,
Дания, Китай, Турция, Финландия,
Италия, Словакия и други, взеха участие в съпътстващата изложба.
Организаторите отчетоха 90% ръст
в броя на българските и международни изложители, което според тях
доказва потенциала за развитие на
ВЕИ пазара в региона.
В рамките на изложбата бяха
представени интересни продукти в
областта на ЕЕ и ВЕИ, с част от
които ще ви запознаем в следващите редове.
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Нова серия инвертори
от Fronius International
Фирма Fronius представи нова серия инвертори за присъединени към
мрежата фотоволтаични системи
Fronius CL. Серията е разработена
с цел осигуряване на непрекъсната
висока производителност и стабилност на системите. Предлага се в
няколко мощностни класа - 36, 48 и
60 kW, и е подходяща за фотоволтаични системи с мощност до няколкостотин киловата.
Модулният дизайн, базиран на
концепцията
MIXTM, осигурява
множество предимства както за
системните интегратори, така
и за системните
оператори,
твърдят от компанията производител. Сред характеристиките му са
едновременната работа на 15 идентични силови модула и високата
ефективност при частично натоварване, благодарение на оптимизираното използване на модулите, които
се включват и изключват автоматично.

Инверторите се отличават с
надеждност и дълъг експлоатационен живот, благодарение на факта,
че силовите модули се използват в
зависимост от натоварването. При
пълно натоварване всички работят
едновременно, докато през времето
на частично натоварване, модулите
с най-нисък брой работни часове
минават в неактивен режим. Серията Fronius CL се очаква на пазара в
средата на тази година.

ВПД България представи
проекти за ветроенергийни паркове
Фирма ВПД България представи
одобрени за изграждане проекти за
производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници в България с мощност 93
MW. През 2011 г. компанията очаква
да започне изграждането и пускането в експлоатация на първите два
ветропарка с обща мощност 75 MW.
ВПД България е дъщерно дружество на wpd Германия, чиято основна дейност е проектирането, изграждането, експлоатацията и оперирането на съоръжения за производство на електрическа енергия от
ВЕИ. „Освен в Германия, wpd има 30
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офиса в 21 държави.
Фокусът на фирмата все повече се насочва в реализиране
на проекти зад граница. Дейността й в
България стартира
през 2007 г. През
септември 2009 г.
бе открит офисът
във Варна, откъдето се координира
работата по проекти за повече от
200 MW. wpd е водеща в Европа в
разработването и реализирането на
офшорни вятърни паркове. От нейното основаване, wpd Group е изградила повече от 1600 ветрогенератора с обща мощност над 2 GW. В
процес на планиране са проекти с
мощност около 7000 MW. С проекти
с обща мощност 10 000 MW, фирмата е лидер в Европа в реализацията
на офшорни вятърни паркове“, заявиха от ВПД България.

ABS предлага решения за
изграждане и финансиране на малки ФВЕЦ
Advanced Business Solutions (ABS)
представиха решение за изграждане
на малки фотоволтаични централи
и финансирането им чрез безвъзвратни европейски грантове,
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възлизащи на
стойност до
80% от общата инвестиция в проекта. „Производството на
„зелено“ електричество, в комбинация с възможността за кандидатстване за субсидия, предизвика интерес сред посетителите. Сравнително по-малък бе проявеният интерес към изграждане на големи ФВЕЦ,
в комбинация с банково кредитиране, но въпреки това не липсваше и
аудитория за този тип продукти“,
заявиха от ABS. Компанията е специализирана в консултирането на
фирми и частни лица в сферата на
възобновяемите енергийни проекти
и бизнес решения. Освен консултиране, компанията предлага и управление на проекти и решения „до
ключ“, благодарение на разработена
гъвкава мрежа от подизпълнители.

Поликристални и
тънкослойни модули от
SCHOTT Solar
Германският концерн SCHOTT
представи поликристални и тънкослойни модули за соларни инсталации.
“Предвид големите очаквания на по-

сетителите
към
SCHOTT, като най-големия производител
на соларни клетки и
фотоволтаични модули в Германия, концернът представи
своите поликристални и тънкослойни модули. Стриктният
контрол по време на целия производствен процес и заключителното
окачествяване на готовата продукция ни кара да вярваме, че сме готови за предизвикателствата на
бъдещето. В многогодишно изследване на световно известния Фрауенхофер институт модулите на
SCHOTT доказаха минимална деградация за период от 25 години. Това
бе изключително добре прието от
българските специалисти, за които
срокове от 25-годишен гарантиран
добив са от съществено значение
и важност“, коментираха от компанията.

Централи на биомаса от
Polytechnik Luft-und
Feuerungstechnik
Фирма Polytechnik Luft-und
Feuerungstechnik представи централи на биомаса с инсталирана мощ-
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ност от 300 kW до
30 000 kW (единична
мощност на котел).
Системите могат
да бъдат използвани
за отопление или за
генериране на енергия (парен или ORC
процес).

Профил-И демонстрира
конструкции за
фотоволтаични паркове
В рамките на изложението фирма
Профил-И представи конструкционни
решения за инсталация на фотоволтаични полета на фирма Terrafix. „Горещо поцинкованите пилоти са в основата на безбетонната система за
фундиране, която съчетава прецизен,
сигурен и бърз монтаж, с възможност
за минимално негативно въздействие върху околната среда. След
изтичане на експлоатационния период на съоръжението, конструкцията също толкова
лесно и бързо се демонтира и предава за рециклиране, без да остави и
следа от присъствието си“, заявиха
изложителите.
В допълнение към експозицията,
партньорите на Профил-И - фирма
Sunways, организираха семинар на
тема „Интеграция на фотоволтаични
инсталации в сгради“. „Възможностите за атрактивни архитектурни решения, съчетани с ползите от производството на екологична електроенергия, заинтригуваха присъстващите. Интеграция върху или в покрив, фасада, прозорци или оберлихт, стандартни модули или дизайнерски соларни
клетки, вградени в стъклопакет - това
са само част от възможностите за
интеграция. Респектиращото качество на клетките, соларните модули
и инвертори на фирмата се дължи на
многостепенния контрол на базираното в Арнщад, Германия, производство.
Като коректен и лоялен изпълнител,
от години фирма ПРОФИЛ-И печели доверието на клиенти и партньори, предлагайки пълната гама услуги в сферата на фотоволтаиката - от планиране, до доставка и монтаж на цялостно съоръжение или отделни компоненти“, допълниха от компанията.

Егнатия България
представи решение за
ветроизмервателни кули
Егнатия Груп представи цялостно
решение за ветроизмервателни кули,
подходящи за измерване силата на
вятъра до 105 м височина. „Решетъ18

чните горещо поцинковани кули с обтяжни
въжета и минимално
фундиране (със стоманобетон или метални
планки) могат да бъдат
монтирани на голяма
надморска височина и върху тежки
терени. Състоят се от 6-метрови
взаимозаменяеми елементи с триъгълно сечение, което ги прави икономически ефективни и регулируеми по височина от 60 до 102 метра с възможна допълнителна приставка 3 м. При
конструирането кулите са статически изчислени в съответствие с Еврокод EC1 и ЕС3 и ветрово натоварване над 39 м/сек. Всички кули се боядисват в бяло/червено по изискване
на Гражданската авиация и са хармонизирани с IEC 61400-12-1“, поясниха
от Егнатия Груп.

Водни турбини за малки
ВЕЦ от Електро Ком
Италиански
водни турбини за
малки водноелектрически централи
представи
една от фирмите
с четиридесетгодишен опит в областта на хидроенергетиката. Електро Ком предлага проектиране, монтаж и поддръжка на основните видове турбини за МВЕЦ: Каплан, Франсис, Пелтън и Крос-Флоу.

Консоларис България
представи соларни
електроцентрали
Фирма Консоларис България представи соларни електроцентрали,
изградени на базата на двуосни соларни дървета със сензорна и астрономическа техника за следене. „Използването им дава възможност чрез
хоризонтално и вертикално насочване на модулната повърхност да се
постигне оптимална позиция спрямо
слънцето и по този начин да се получи възможно най-голямо производство
на електричество. В сравнение с
наличните на пазара съоръжения,
разположени върху покриви, едно двуосно направлявано соларно дърво
може да произвежда 35-40% повече
ток“, коментират от компанията.
Сред техническите характеристики на соларното дърво са мощност
8,1 кWp; височина 6,50 m; ъгъл на
въртене/наклон: 240 градуса/ 0 - 87
градуса; повърхност на модула 60 кв.
м; добив на ток - средно на ден: 38 кWh,
средно на година - 14 175 кWh. Средният добив на ток на едно соларно
дърво съответства на количество-

то, което изразходват
три домакинства, допълват от компанията.
Основната дейност на Консоларис България
е съсредоточена в проектирането и
реализирането на соларни електроцентрали от мегават клас; пласмент и доставка на висококачествени фотоволтаични компоненти (соларни модули, инвертори, монтажни
системи и аксесоари) за специализирани търговски фирми и партньори.

Крис 94 - изграждане на
вятърни паркове
Фирма Крис 94 представи пред
посетителите на изложението
възможностите
за инженеринг
на вятърни паркове,
които
предлага. „През
последната година и половина
участвахме в електрооборудването
и окабеляването на 78 броя вятърни
генератори. От общо 330 MW вятърни паркове, инсталирани в страната, Крис 94 взе участие в по-голямата част от тях - 210 MW“, заявиха
от компанията. Сред референтните
обекти на компанията е най-големият за момента вятърен парк на Балканите - „Св. Никола“ край Каварна,
състоящ се от 52 турбини с обща
мощност 156 MW, в който Крис 94 изпълнява цялостното електроизграждане – полагането на близо 200 000м.
кабелни системи, оптични кабели, заземителни устройства и др. Понастоящем фирмата участва в изграждането на друг обект в Каварна –
вятърен парк с мощност 50 MW.
От Крис 94 отчитат представянето си на изложението като
много добро.“ Посетителите проявиха голям интерес към дейността на фирмата и услугите, които
предлагаме. Резултатността от
участието продължава да се измерва. Крис 94 заложи не само на визията си по време на изложбата, но
и на индивидуалния подход към всеки един посетител. Именно това
отличи компанията ни и допринесе
за многобройните срещи, които
бяха осъществени по време на изложението. На база тези контакти, фирмата обогати възможностите си за бъдещо партньорство
и още по-успешно развитие в този
сектор на енергетиката“, коментират от Крис 94.
брой 2/2010
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бизнес
Лидер Лайт представи
енергийно ефективни
осветители
Фирма Лидер Лайт представи
светодиодни осветителни тела.
„Осветителите са базирани на последно поколение мощни полупроводникови светодиоди. При изработката на самата светодиодна крушка
са използвани най-модерните технологии в областта на микроелектрониката, както и редица иновативни решения, защитени със собствени патенти. Сред предимствата им са високата ефективност,
дълготрайният експлоатационен
цикъл и отсъствието на вредни вещества. Въпреки по-високата цена
за отделен осветител,
отношението цена/
ефективност/дълговечност/екологичност
е в полза на светодиодното осветление. Тези
факти намират отражение в Директивата
за създаване на рамка
за определяне на изискванията за екодизайн
към енергоемките продукти – 2005/
32/ЕО, като мярката бе одобрена от
Комисията на 18 март 2009 г. с
Регламент(ЕО) N244/2009. Според
мярката крушките, които не отговарят на минималните изисквания
за енергийна ефективност, ще
бъдат изтеглени от пазара на ЕС
до 2012 г.“, заявиха от компанията
производител.
Основният продукт на фирмата,
насочен към масовия потребител, са
светодиодните крушки. В края на
2010 г. компанията ще предложи на
пазара светодиодни крушки, консумиращи съответно 7, 10, 12 и 17 вата,
които са еквивалентни на 40-, 60-, 75и 100-ватовите с нажежаема жичка.
Времето им на живот е над 50 000
часа, а гаранционният срок е 3 години. „Нашите крушки са със стандартен Е27 цокъл, позволяващ директната им употреба в повечето съвременни осветителни тела, без нужда
от допълнителни преходници и/или
адаптори“, допълниха от Лидер
Лайт.

Решетъчни
ветроизмервателни
мачти показа СМЕ
Консулт
Фирма СМЕ Консулт, специализирана в провеждането на метеорологични изследвания за целите на
вятърната енергетика, представи
решетъчни ветроизмервателни
мачти. „Мачтите са разработка на
20

нашата компания и са специално
проектирани да издържат на най-неблагоприятни условия - вятър със
скорост повече от 178 km/h. Горещо поцинкованите и прахово боядисани стоманени елементи и усилените основи на тези мачти осигуряват издръжливост при силни ветрове и мразовити условия. Едно от
предимствата на тези мачти се
изразява в повишената коравина на
сечението и тяхната по-висока устойчивост при обледенявания“, коментират от СМЕ
Консулт.
„Лесни за монтаж, демонтаж,
преместване и
поддръжка, тези
мачти представляват едно от найдобрите решения
за дейности по
оценка на вятърния ресурс. Решетъчният тип ветроизмервателни мачти предлагат възможност за ревизия на уредите, монтирани на мачтата – подмяна, ремонт и профилактика на сензори, без да се налага
спускане на мачтата“, допълниха
изложителите.
Дружеството доставя и монтира цялата гама ветроизмервателно оборудване за оценка на вятърния ресурс и други метеорологични
параметри на средата. Паралелно с
това, СМЕ Консулт предлага анализ
и обработка на данни от измервания със специализирани софтуерни
продукти за целите на изготвяне на
предпроектни проучвания за изграждането на вятърни електроцентрали и изготвяне на доклади и оценки
за обосновки за проекти за вятърна енергия пред финансиращи и други организации.

Cink Hydro Energy оборудване за малки
ВЕЦ до 3 MW
В рамките на изложението, Cink
Hydro Energy представи най-новите
си технологични решения с
напълно
автоматизирани
хидроагрегати за
производство на електрическа
енергия от малки ВЕЦ, базирани на
CROSSFLOW, PELTON, FRANCIS и
KAPLAN турбини, с микропроцесорно управление, защити и автоматика, както и автоматични машини за почистване на решетки.

Solarzentrum Allgau
представи комбиниран
модул PV-Therm
Изложителите
от Solarzentrum
Allgau демонстрираха най-новото
изобретение на гн Willi Bihler - комбиниран модул PVTherm, носител на
наградата Federal
Price 2008 за забележителни иновационни постижения в продажбите.
„Високопроизводителният комбиниран модул PV-Therm бе създаден като
уникална съвкупност от фотоволтаичен модул и термосоларен панел, с
цел по-ефективно и гъвкаво оползотворяване на светлинната и топлинната енергия“, заявиха от компанията. Сред експонатите на
Solarzentrum Allgau бяха и монтажна
система „Vario“ с издръжливост до
500 кг/м2 и фотоволтаичен модул
„Wiosun“ с капацитет от 170 kW до
230 kW.

Биоекотехнолоджи
демонстрира инсталация за биодизел
Фирма Биоекотехнолоджи, специализирана в производството на инсталации за биодизел и биогорива,
представи ITEF
2000 (Installation
TrasnsEsterification
of Fat). Инсталацията е с капацитет 2000 литра/цикъл. Времето на
един производствен цикъл (от постъпване на суровината до излизане на готовото гориво) е 6 часа. Основните компоненти на ITEF 2000 са
съд от неръждаема стомана, центробежна помпа, система за подгряване, смесител на реагенти, 3-степенна блокировъчна система, филтри, компресор и централен модул за
управление с терморегулатор.

Електроскутери показа
Невен Зиг Солар
Невен Зиг Солар представи нова генерация
електроскутери с атрактивен дизайн. Скутерът съчетава мобилност, сигурност, бързо
възвръщане на инвестицията. Без
разходи за гориво. Работи с батерия
от 60 V, която се зарежда от 4 до 8
часа. С едно зареждане електромобилът преминава 70 км, а разходът
възлиза на до 0.40 лв. Безшумен е и
не замърсява околната среда.
брой 2/2010
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Новa продуктова
гама UPS на
SOCOMEC
Фирма DTS, в качеството си на официален представител на френската
компания SOCOMEC за България, представи новата й продуктова гама непрекъсваеми токозахранващи устройства GREEN POWER, предназначена за
ИТ сектора.
Основно технологично предимство на
непрекъсваемите токозахранващи устройства от тази серия е високата енергийна ефективност изразяваща се в общ
коефициент на полезно действие над 96%
в целия диапазон на натоварването им,
входен фактор на мощността близък до
единица, незначителни входни хармонични 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 собственото енергопотребление на
UPS, в дебелината на електрическите
проводници на входната дистрибуция и
в минималната изисквана мощност към
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входния авариен електроагрегат.
Налице са пълна софтуерна съвместимост с всички съвременни операционни системи и комуникационни протоколи както и възможностите за "е"-централизиран мониторинг от клиента и
"е"-сервиз на абонаментна основа от
фирма DTS.

SOCOMEC с награда от
Frost&Sullivan за UPSпродуктова гама
Световният лидер в маркетинговите анализи FROST & SULLIVAN присъди
лидерска позиция за 2009 година за цялостна стратегия и продуктова гама
в областта на непрекъсваемите токозахранващи системи на френската компания SOCOMEC.
С над 85 годишен опит в областта
на силовата електроника и електротехника SOCOMEC e неизменно измежду водещите пет световни производители
на UPS-системи и компоненти за електрически инсталации с производствени мощности в пет държави - Франция,
Италия, Индия, Китай и Тунис, с повече
от 2500 служители, с 21 официални
представителства и над 70 дистрибутори на петте континента.
Компанията е основана в далечната
1922 година. Тя е семейна собственост
на френската фамилия STEYERT. За разлика от своите конкуренти SOCOMEC
е напълно независима във финансов и
търговски аспект, работи с по-малко от
30% кредитен капитал, което я прави напълно устойчива на кризиснa пазарнa конюнктурa като настоящата, с непрекъснат и стабилен ръст в търговския си
оборот, който през 2009 година достигна стойност от 310 милиона евро.
Това е третата поред награда за
SOCOMEC от FROST & SULLIVAN, като
предишните две награди са за най-добра оценка от потребителите през 2004
година и за иновационен продукт "електродинамичен UPS" през 2006 година.
Изключителен представител на
Socomec Sicon UPS за територията на
България е фирма "DTS - Цифрови преносни системи" ООД. От 1995 г. са изпълнени престижни инсталации в практически всички държавни институции и позначими промишлени обекти, телекомуникационни оператори, частни и държавни медии, здравни организации и административни офиси.
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Газифициране на
оранжериите в Кресна
Модерна когенерационна инсталация функционира ефективно от 2008 г.

К

огенерацията е една от най-актуалните и ефективни технологии
за производство на енергия. Комбинацията от топлинно и енергийно
производство води до значително
спестяване на ресурси, както и до
намаляване на вредните емисии в
околната среда. Именно това са мотивите за решението за газифициране на оранжериите в Кресна и изграждането на когенерация преди
две години.
„На практика, газифицирането е
свързано преди всичко с подмяната
на горивото мазут с газ. Газифицирането фактически беше свързано с
изграждането на газопровод, подмяна на всички котли с нови и монтирането на когенератор с мощност
2 MW“, споделя г-н Пламен Сапунджиев, собственик на 120 дка оранжерии в района на Кресна.
„Проектът е осъществен и работи от началото на 2008 година.
Разбира се, че вече оценяваме преките ползи – на първо място, цената на газа е по-ниска от тази на
мазута, освен това от екологична
гледна точка нещата се промениха
коренно. При предишното положение
имаше големи проблеми със службите по опазване на околната среда с чести проверки и протоколи“, допълва той. „В ценово отношение разходите ни се свиха с около 30% - в
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основна степен това се
дължи на изграждането на
когенерационната инсталация – стойността на енергията, която използваме на
практика, става много ниска, дори е почти безплатна.
На това се дължи около 20%
от икономията, останалите
10% се дължат на подмяната на горивото като цяло.“
Когенерационната система е производство на GE. Българската компания, която осъществява монтажа и сервиза, е ямболската
Екоенерджи технолоджи.
„Стойността на проекта възлиза на около 5 млн. лева, като голяма
част от тези средства бяха реализирани в изграждането на газопровод, макар че основният разход си
остава именно когенерационната
система – стойността на когенератора е около 1 млн. и 600 хил. лева“,
заявява господин Сапунджиев. Около
1 млн. и 100 хил. лева са инвестирани в газопровода, а останалите разходи се поделят между изграждането на останалите части от инсталацията.
„Самата инсталация се състои
от 2 котелни с по 3 котела Viessmann
във всяко, всеки от които с 4.5 MW
мощност. Изборът на горелките
направихме на база препоръките на
специалистите от Viessmann. Горел-

ките са честотно модулирани.
Въпреки по-високото начално капиталовложение, те се характеризират с голяма икономия на енергия в
процеса на работа. Инсталацията на
когенератора обслужва и двете котелни, като топлината може да се
насочва както към двете едновременно, така и към всяко едно по
отделно, т. е. топлината от когенератора е обща за цялата оранжерия“, разказа за читателите на сп.
Енерджи ревю собственикът на инсталацията.

Viessmann: Vitomax 200
са изключително енергоспестяващи и икономични
"Отоплението на оранжериите в
Кресна се извършва от водогрейни
котли Viessmann Vitomax 200 Typ
M241", разказват специалистите от
Viessmann. През 2007 г. те доставят
общо 6 бр. триходови котли
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Viessmann Vitomax 200, всеки с номинална мощност 4,5 MW, като котлите са монтирани в две отделни каскадни инсталации с по три котела.
„Водещият критерий при избора
ни на котли беше те максимално да
отговарят на целите на проекта, а
именно намаляване потреблението
на енергия и емисиите от въглероден диоксид. Vitomax 200 са изключително енергоспестяващи и икономични, що се отнася до консумацията на гориво, и с много висок коефициент на ефективност: до 95%. Котлите са триходови, с цилиндрична
горивна камера и ниско натоварване на горивната камера до максимум
1,3 MW/m, което гарантира изгаряне с минимални емисии на азотен
окис. Широките водни стени и големият воден обем на котлите осигуряват добра естествена циркулация
на горещата вода и ефективно и
надеждно отвеждане на топлината,
което допълнително улеснява хидравличното свързване на инсталацията. В Кресна, както и при всички
оранжерии, от особено важно значение е отоплителната инсталация да
е изградена с надеждна и висококачествена техника, която да гарантира постоянно и безпроблемно
отопление. В това отношение огромно предимство е лесното сервизира-
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не и ниските разходи по техническата поддръжка на котлите
Viessmann – благодарение на водоохлаждаемите ходове без топлоизолационна керамична замазка и голямата ревизионна врата“, споделят от
Viessmann.
„Многото иновативни конструктивни детайли при Vitomax, дългогодишният опит на Viessmann в производството на котли с големи мощности и постоянният процес на развитие и усъвършенстване гарантират високо качество и надеждност
на техниката и, не на последно място - висока енергийна ефективност, икономическа рентабилност и
намаляване емисиите на парникови
газове в атмосферата“, заявяват в
заключение те.

Екоенерджи технолоджи:
Изборът на оборудване е
продиктуван от конкретните нужди на проекта
Фирма Eкоенерджи технолоджи
участва в оразмеряването, проектирането, доставката,
монтажа и пуска на когенерационната инсталация в оранжериите в
Кресна. „Собственикът г-н Сапунджиев
ни даде възможността
да споделим и приложим
на практика дългогодишния опит на GE
Jenbacher в децентрализираното производство на топлина и електричество, както и специалното
приложение в оранжерийното произ-

водство за намаляване на енергийните разходи“, споделя г-н Калин
Киров, управител на Екоенерджи
технолоджи. „Специфичното в този
проект е променливата нужда от
топлина, от една страна, и необходимостта от постоянно охлаждане
на генератора - от друга. Големите
температурни колебания и липсата
на топлинна консумация понякога
през деня налагат принудително охлаждане и съхранение на топлинната енергия в акумулатор, осигуряващ
непрекъсната работа на генератора повече от 10 часа. Така се постига непрекъсната работа на генератора и бърза възвръщаемост на инвестицията“, добавя г-н Киров.
„Изборът на оборудване, който
направихме за оранжериите в Кресна, е продиктуван единствено и само
от конкретните нужди на проекта с
цел непрекъсната и надеждна работа на енергийното стопанство за
осигуряване на оптимална жизнена
среда. Когенераторът е модел JMS
612 GS-N.LC контейнер, използваното гориво е природен
газ. Електрическата
мощност на съоръжението е 1850 kW, а топлинната - 1821 kW. Монтажът на контейнера и
въвеждането в експлоатация на когенерационната инсталация и
системата за утилизация на изходящите газове ни отнеха повече от
три месеца.“, описва
дейността по проекта управителят
на ямболската компания.
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Директива 2008/92/ЕО
Документът урежда прозрачността на цените на газа и електроенергията
за промишлените крайни потребители

В

края на 2008 година Европейската комисия приема Директива
2008/92/ЕО, която регламентира необходимите мерки, които държавите-членки трябва да вземат, за да
гарантират, че предприятията, които доставят газ или електроенергия на промишлени крайни потребители, съобщават в срок и според
правилата цените си. Този документ
отменя действието на Директива
90/377/ЕИО със същия предмет. Промяната се налага поради необходимостта от прозрачност по отношение на условията, гарантиращи избягване нарушаването на конкуренцията на общия пазар.
Обект на контрол от държавата
са данните, които предприятията,
доставящи газ и електроенергия за
промишлени крайни потребители,
предоставят относно цените и условията на продажба, използваните
ценови системи и разбивка на потребителите по категории на потребление, за да се гарантира представителността на национално равнище.

Цените за промишлени
крайни потребители
отнасящи се за газ и електроенергия, следва да бъдат събрани и подготвени по определена методология.
Тя включва обобщаване на цените,
които те заплащат, когато закупуват природен газ или електроенергия, разпространяващи се по съответната мрежа за тяхно собствено
ползване. Трябва да бъдат отчитани всички форми на потребление за
промишлени нужди. Изключение правят потребителите на газ, които го
ползват за производство на електроенергия в електроцентрали или
централи за комбинирано производство на електро- и топлоенергия, за
неенергийна употреба (например в
химическата промишленост) и тези,
които потребяват над 4 000 000
гигаджаула (GJ) годишно, а в случая
на електропотребление се отчитат
всички форми на потребление.
Данни за цените се събират два
пъти в годината в началото на вся24

ко полугодие и се отнасят до средните цени, заплатени от промишлените крайни потребители на газ и
електроенергия през предишното
полугодие. Цените трябва да са изразени в националната парична единица за гигаджаул и съответно - kWh.
Според Директивата, цените
трябва да включват всички дължими
такси - за мрежата и потребената
енергия, минус всички отстъпки или
премии, плюс други такси (такси за
наемане на измервателен уред, фиксирани такси и др.), като се изключват първоначалните инсталационни
такси.Задължение на държавитечленки е да разработват и прилагат

икономически ефективни
процедури
за да осигурят система за подготовка на представителни данни, която
се основава на определени правила,
като например гарантиране на представителност на изследването,
пазарни дялове, основаващи се на
количеството фактуриран газ от
предприятията доставчици на газ на
промишлените крайни потребители.
Ако е възможно, изчисляването на
пазарните дялове би следвало да
става отделно за всяка една група.
В интерес на поверителността,
данните, свързани с цените, трябва да се съобщават, само когато в
съответните държави-членки има
най-малко трима крайни потребители във всяка категория.
Необходимо е предоставянето на
три ценови равнища: цени без данъци и налози, цени без ДДС и други
възстановими данъци и цени с включени всички данъци, налози и ДДС.
Веднъж на всеки две години, заедно със съобщаването на цените през
януари, на Евростат трябва да се
съобщава информация за прилаганата система за подготовка на данните. Веднъж годишно, заедно със
съобщаването на цените през януари, на Евростат се предоставя информация за основните осреднени характеристики и фактори, влияещи на
цените, които се съобщават за всяка група на потребление. Информа-

цията включва:
l средни коефициенти на натоварване за промишлените крайни потребители за всяка група на потребление;
l описание на предоставените отстъпки за прекъсване на доставките;
l описание на фиксираните такси,
таксите за наемане на измервателен уред или всички други такси,
приложими на национално равнище.
Ежегодно, заедно със съобщаването през януари, се съобщават и
ставките и методът на изчисляване, както и описание на данъците,
наложени върху продажбите на газ и
електроенергия на промишлени крайни потребители.
По отношение на енергопотреблението, в документа се прави уточнение, че ако допълнителните услуги се идентифицират отделно, те
могат да бъдат причислени към един
от двата основни компонента, както следва:
l цената за "мрежа" ще включва разходите за: тарифи за пренос и
разпределение, загуби при пренос
и разпределение, разходи за мрежата, услуги след продажбата,
разходи за обслужване на системата и такси за наемане на измервателен уред;
l цената за "енергия и доставка" ще
включва: производство, събиране,
балансиране на енергия, разходи за
доставената енергия, услуги за
клиентите, управление на услугите след продажбите, измерване и
други разходи при доставката;
l други специфични разходи. Тук се
включват разходите, които не са
нито за мрежата, нито за енергия
и доставка, нито данъци. Ако съществуват такива, те се съобщават
отделно.
Според Директивата, при проблеми Евростат получава правомощие
да изисква от националните органи
да й позволят да провери съответните неагрегирани данни, както и
методите за изчисляване или оценяване, чрез които са получени агрегираните данни.
брой 2/2010
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Български електрически тръбни
нагреватели на световно ниво
От края на миналата година с откриването на третия завод в производствената си структура, варненската фирма ЕЛДОМИНВЕСТ започна серийно производство на електрически тръбни нагревателни елементи. ЕЛДОМИНВЕСТ
ТЕРМО е оборудван с универсална линия
от последно поколение, без аналог в България, с висока производителност, която
при пълно натоварване достига капацитет над един милион нагревателя годишно. Обхванат е целият технологичен процес на производство както на медни нагреватели (в двата най-използваните външни диаметри - 8 мм. и 6,3 мм.), така и на
нагреватели от неръждаема стомана с
различни работни параметри и предназначение. В ЕЛДОМИНВЕСТ ТЕРМО се използва новаторска технология за запояване
на нагреватели към различни фланци, осигурена е възможност за различна дължина
на студените изводи (от 50 до 250мм.), както и възможност за използването на различни видове щепсели за присъединяване
към комутацията на уреда.

Във варненската компания освен нагреватели за загряване на вода се произвеждат и вагреватели за масло, въздух
и химически неактивни газове и течности. Те намират приложение в широк диапазон от уреди: бойлери, електрически
готварски печки и фурни, перални машини, сушилни, съдомиялни, маслени радиатори, електрически котли, грил-нагреватели за микровълнови печки и др.
За по-голяма технологична гъвкавост,
новият завод разчита на Отдела за техническо развитие, цеха за инструментална екипировка и изпитателната лаборатория на ЕЛДОМИНВЕСТ. Всичко
това позволява да се разработват модели нагреватели по специални клиентски поръчки с кратки срокове за проектиране и изпълнение. В производствената програма на ЕЛДОМИНВЕСТ ТЕРМО
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до момента са заложени над 250 модела електкрически тръбни нагреватели. Част от тях са по заявки на повече
от 40 външни клиенти, други вече работят безотказно по 24 часа в денонощието и 365 дни в годината в уредите на ЕЛДОМИНВЕСТ.
Ето някои факти за тръбните нагреватели, произведени от ЕЛДОМИНВЕСТ:
1. Изработени са по съвременна технология, позволяваща стопроцентов контрол на възловите операционни точки в
процеса на производство:
• Проверка на качеството на заварките
на тръбата посредством вихрови токове (тест на Еди Карънт);
• Проверка на заварката на спиралата
към твърд извод чрез автоматичен контрол на параметрите;
• Тест за диелектрична якост след пълнене преди редуциране на диаметъра на
тръбата;
• Проверка във водна среда - за херметизацията на нагревателя;
• Цялостна проверка на стенд за краен контрол, в т.ч. повторен тест за
диелектрична якост, проверка за утечен ток, тест на мощността на нагревателя.
2. Всички влагани в производството
материали са с гарантирано качество,
доставени от водещи фирми. За нагревателите, които ЕЛДОМИНВЕСТ монтира в своите уреди се използват:
• Съпротивителен проводник от специална хром-никелова сплав на Кanthal.
Нагревателите са конструирани така,
че натоварването на съпротивителната спирала е минимално (при нагревателите за бойлери е 9W/кв.см.). Изчисленията за параметрите на спиралите се прави със специален софтуер,
предоставен от Кanthal.
• Безупречна изолация от магнезиев окис
(MgO) клас Н.
• Използван е твърд извод (pin) от специална карбонова стомана с никелово
покритие.
• За херметизиране на нагревателите се
използва специална марка диелектрична епоксидна смола.
• Керамични изолационни втулки, а не
често използваните пластмасови.
• Медните тръби са калибровани с много висока степен на точност (0,05 мм.)
и се доставят от германска фирма.
• Тръбите от неръждаема стомана се

изработват в ЕЛДОМИНВЕСТ. За уредите, произвеждани от варненската
компания, се използва стомана марка
AISI 316L.

3. Нагревателите, предназначени за
уредите на ЕЛДОМИНВЕСТ, са конструирани с по-дълга студена зона. Така, въпреки по-високия разход на скъпи материали, фирмата осигурява на клиентите си
нагреватели с по-голям ресурс, издръжливи дори при неправилна употреба на
уреда, в който са монтирани. Не е за пренебрегване и по-голямата устойчивост
срещу варовити води. Всичко това в перспектива свежда до минимум дефектността, респ. разходите за сервизно обслужване както за ЕЛДОМИНВЕСТ, така и за потребителите.
4. С високата степен на автоматизация на процеса на производство на
тръбни нагреватели, ЕЛДОМИНВЕСТ гарантира тяхното постоянно високо ниво на качество и изключва възможността от допускане на човешки грешки.
5. Нагревателните елементи на ЕЛДОМИНВЕСТ са апробирани в сертифицирана лаборатория на SGS и притежават СЕ продуктов сертификат за съответствие с Европейските Директиви за
безопасност.
И не на последно място - ЕЛДОМИНВЕСТ е в състояние да предложи на своите клиенти на българския пазар конкурентна цена за електрически тръбни
нагреватели с висока надеждност, по-дълъг живот и гарантиран произход.

9009 Варна, бул. Владислав Варненчик 275 А
тел.: 052/502 109; факс: 052/500 347
e-mail:sales@eldominvest.ciom
www.eldominvest.com
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Стабилен ръст на фотоволтаичната индустрия у нас
Въпреки административните трудности, изграждането на соларни централи
продължава

С

поред последните проучвания на
Европейската Асоциация на Фотоволтаичната Индустрия (EPIA), соларното електричество от фотоволтаици има потенциала да се
превърне в значим източник за европейския енергиен пазар. Това би донесло огромни ползи за икономиката
и обществото, но за неговото осъществяване се изисква определена
подкрепа и адекватна политика на
международно и държавно ниво.
Производството на електричество от фотоволтаици е в пряка
зависимост от развитието на технологиите и индустрията като цяло.
Именно заради това се очаква цената на тази енергия да спада с около
8% всяка година. По данни от проучването, през 2008 година фотоволтаиката заема около 19% от всички
новоинсталирани електрически мощности в ЕС. Целта на сектора е към
2020 г. да заема около 12% дял от
произвежданото електричество
като цяло. Макар и амбициозна, задачата изглежда осъществима.
Напълно естествено, България е
част от тази тенденция. Все повече
компании са готови да инвестират
в изграждането на соларни паркове,
въпреки административните пречки
и обективните икономически трудности. Оповестени бяха различни фази
от развитието на няколко соларни
проекти, част от които вече осъществени, други в начален етап, но във
всички случаи демонстриращи активността на фотоволтаичната индустрия.
В средата на м. май т.г. официално бе открит

съоръжението възлиза на около 6 млн.
лева. При изграждането на соларния
парк са използвани само най-модерни и екологични технологии.
Новоизграденият соларен енергиен парк се състои от общо 3 групи
фотоволтаични елементи с oбща
мощност 836.7 kWp. През декември
2009 г. беше пусната в техническа
пробна експлоатация първата част
от централата. Тя се състои от
2376 тънкослойни силициеви елемента с мощност 178.2 kWp. Фотоволтаичният парк е най-големият в цялата EVN Група и първият за EVN,
който е изграден извън Австрия.
В началото на 2010 г. в експлоатация бяха въведени и другите две
групи. Едната се състои от 1584
соларни модула от монокристален
силиций с мощност 380.16 kWp, а
другата е съставена от 960 соларни модула от монокристален силиций
с общ капацитет 278.4 kWp.
Фотоволтаичната централа функционира успешно с пълна мощност
от началото на март 2010 г. Произведената до момента електроенергия е 342 000 kWh. Работата на соларния парк вече дава своя положителен ефект върху околната среда
- само до момента са спестени 222
тона вредни емисии CO2.
В процес на осъществяване е

фотоволтаичният парк
до с. Блатец, общ. Сливен

соларната централа
край Ихтиман

Новоизградената слънчева централа е собственост на компанията
Натуркрафт - дружество от групата на ЕVN, което развива проекти в
областта на възобновяемите енергийни източници. Инвестицията в

която ще бъде с мощност 2 MW.
Паркът е построен на площ от 92 дка
общинска земя, отпусната под аренда за 50 години от община Ихтиман,
и се очаква да бъде въведен в експлоатация през юли. Строителството
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Фотоволтаичен парк край с. Блатец

Соларна централа край Ихтиман

е с продължителност 5 месеца, а
стойността на проекта е 5 млн. евро.
Инвеститор е Бета парк - дружество,
специално създадено за целта, което
е 90% собственост на Полар-Уиском
България (Polar-Wiscom Bulgaria). Това
е смесено дружество между Polar
Photovoltaics и Wiscom - китайска
фирма с интереси в енергетиката.
Партньор на китайците в проекта
край Ихтиман са две български дружества - Ергосол и Оптиенерджи.
Ергосол функционира като инвестиционна компания на фотоволтаичната фирма СънСървис, създател на
първата соларна електроцентрала в
България, намираща се също в района Ихтиман, в землището на с. Пауново. Разположена е върху 45 дка и
съдържа 13 365 соларни модула и 159
инвертора. Произвежданата енергия
ще се изкупува от ЧЕЗ България по утвърдените от държавата тарифи.
Част от плановете на китайската
компания са по-нататъшни инвестиции във ВЕИ сектора у нас.
Първа копка на

планирания за най-голям
PV парк в Европа
беше направена наскоро между селата Априлци и Сбор, община Пазарджик. Соларната станция ще бъде с
капацитет от 80 MW. Към момента
е издадено разрешително за 1150 kW,
които ще бъдат изпълнени в първия
етап от проекта. Втората фаза ще
бъде увеличаване на капацитета до
40 MW, което по план трябва да се
случи в края на 2011 година.
Фотоволтаичният парк ще бъде
изграден на три етапа, a пускането
му в експлоатация се очаква да стаброй 2/2010
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Фотоволтаична централа в с. Янково

не до 2014 година. Слънчевите модули, които се монтират, улавят дори
разсеяна слънчева светлина. Това
гарантира, че инсталацията ще
произвежда ток дори при облачно
време или мъгла. След изграждането
на станцията в нея ще работят
около 50 души персонал. Общият
размер на инвестицията е 200 млн.
евро, които се осигуряват от европейски търговски банки.
След успешното осъществяване
на първия си проект в село Янково,
Шуменско, в началото на пролетта
компанията Соларпро стартира
строителството на

фотоволтаична централа
в Малко Търново
Паркът се изгражда върху терен
от 112 дка с мощност от 2,4 MWp.

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 2/2010

Използваните фотоволтаични панели са тънкослойни аморфно-силициеви. Предимството им е в ниската инвестиция в единица мощност и същевременното осигуряване на висок добив. Планира се строителните дейности да се извършат за около 8 месеца и до края
на 2010 г, фотоволтаичната централа да е свързана с електропреносната мрежа и да функционира
успешно. До края на тази година
следва компанията да въведе в
експлоатация и

фотоволтаичната
централа в Девня
която е планувана с обща мощност
от 4,8 MWp. Тя е разположена върху
рекултивиран индустриален терен с
площ от 714 дка. През май т.г. е завършено изграждането на етап 1 и 1А,
при които в експлоатация е въведена и присъединена към електропреносната мрежа мощност 553 kW.
Компанията

Бруната инвестира в
собствен соларен парк
край село Капатово, община Петрич,

1,3 млн. евро. Екоцентралата е изградена на площ от 3 дка. Монтирани са над 2100 фотосоларни модула.
Чрез тях се постига планираната
генераторна мощност от 530 kWp.
"За първи път фирма за дялово разпределение в България открива собствен соларен парк, който ще произвежда толкова енергия, колкото са
потребностите и реалната консумация на компанията. По този начин
Бруната става енергонеутрална
компания. Това е част от стратегията на компанията за оптимизиране консумацията на енергия и използването на възобновяеми енергийни източници", заявиха за сп. Енерджи ревю от Бруната.
Динамиката в сектора потвърждава още веднъж готовността му да изиграе основна роля за
осъществяване на направените
предписания за България в проекта
Европа 20/20/20. Бъдещото му водещо значение не само в националната, но и в европейската икономика
изглежда предопределено от темповете на развитие и динамиката на
технологиите в областта на фотоволтаиците.
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Бургас и Златоград два емблематични
геотермални проекта
Геотермална
отоплителна система
в Златоград
В Златоград в процес на осъществяване е един от най-значимите
за общината проекти - интегрирано използване на термоминералните
води, натрупани в геотермалната
система Ерма река-Елидже. Реализацията на проекта се осигурява със
средства от държавния бюджет в
размер на 16 579 072 лева.
Работният проект предвижда
извършването на строителството
да протече на четири етапа:
l Изграждане на водовземен сондаж
с дълбочина 860 м под повърхността на земята в с. Ерма река;
l Полагане на геотермален тръбопровод с дължина 13,5 км от с.
Ерма река до гр. Златоград;
l Изграждане на геотермална отоплителна станция в гр. Златоград;
l Градска система за централно
отопление и абонатни станции.
Съоръженията, които предвижда работният проект, са съобразени с възможността в бъдещ период да се увеличи експлоатационни-

ят ресурс до 30 л/с. Към момента,
макар проектът да е временно
спрян, тръбопроводната мрежа е
положена, сградата на централата в Златоград е вече построена
и предстои техническото й оборудване.
Експерти от общината коментираха пред сп. Енерджи ревю, че използването на термоминералната вода
ще създаде подходяща среда за развитие и привличане на инвеститорския интерес.
Осъществяването на този проект предоставя пред региона редица възможности като:
l Топлофициране и горещо битово
водоснабдяване на обществени и
частни сгради;
l Използването й като алтернативен източник на енергия;
l Развитие на производство,
свързано с бутилиране на минералната вода за питейни нужди;
l Развитие на геотермално промишлено рибовъдство;
l Развитие на алтернативни форми на земеделие, включващи оранжерийно производство.

Източник: община Златоград
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Термоминералното находище е
открито през 1965 г. в землището
на с. Ерма река, намиращо се на около 14 км от гр. Златоград. За проучване на геотермалната система
са прокарани над 56 броя структурни сондажа, а през 1990 г. е проведено опитно водоизолиране. Според
него дебитът на водата е сравнително стабилен във времето с малка величина на понижение и бързо
възстановяване. Потвърден е динамичен ресурс на хидротермалната
система между 30 и 55 л/с. От сондажите минералната вода излиза на
повърхността с температура от 90
до 92 °C.

ВЕИ проектът
Remining Lowex
в Бургас
Постоянно увеличаващото се
енергийно потребление в световен
мащаб води до изчерпване на енергийните ресурси. Използването на
възобновяеми енергийни източници и
прилагането на мерки за енергийна
ефективност са правилните подходи за ограничаване употребата на
конвенционалните енергетични и
отоплителни методи, без това да
повлияе върху комфорта на хората и
да намали производителността в индустрията.
„През последните години добивът
на полезни изкопаеми в България е
силно редуциран по ред причини, в
резултат на което възникват редица екологични и социални проблеми.
Затворените мини са сериозна заплаха за екологичното равновесие в
съответните региони и представляват значителен риск, както за опазване на околната среда, така и за
здравето на хората“, информираха
за сп. Енерджи ревю експерти от
община Бургас.
брой 2/2010
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Затварянето на мините оказва
негативно влияние и върху качеството на живот на местното население. Повишаването на безработицата в съответните райони и липсата на регулярни доходи водят до
опустяване на минни селища, до влошаване на жилищните условия на
местното население и изолацията
му от икономическия и социален
живот на страната, допълват специалистите.
Един от начините за минимизиране на отрицателното въздействие на гореописаните проблеми
е да се намери решение за полезното използване на мините. Водата
от тях може да се използва като
енергиен ресурс, който в комбинация с други съществуващи възобновяеми енергийни източници в региона да доведе до намаляване дела на
конвенционалните горива в общото
енергийно потребление на страната, без това да намали качеството на предлаганите енергийни услуги.
Температурата на скалите под
земната повърхност нараства приблизително с 3 °С на всеки 100 м.
Галериите в изоставените въглищни мини се наводняват след прекратяване на експлоатацията. Водата
в тях се затопля от топлообмена със
скалите и може да се използва за
отопление и охлаждане на сгради
посредством термопомпи.
За да се използва нискотемпературна минна вода за отопление и
охлаждане, е необходимо да се спазят определени изисквания при проектирането и изграждането на сградите. Това означава ниски стойности на коефициента на топлопреминаване, добра външна изолация, ефективна вентилационна система, иновационни слънчеви системи, комбинирани емисионни системи (подово
и стенно отопление) и др. Необходимо е тези нови технологии да бъдат
лесно приложими и икономически
изгодни при сравнение с традиционните системи.
Новото в локалните енергийни
станции е комбинацията от термопомпи и газови кондензационни котли, които покриват върховите натоварвания. Термопомпите се захранват от електричество, произведеЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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но от топлоелектрични централи на
биомаса.
Община Бургас, в партньорство
с европейски общини от Холандия,
Словения и Полша демонстрират
използването на местни възобновяеми енергийни източници – водата
от затворените мини, за отопление
и/или охлаждане на сгради. Предлаганият иновативен метод се основава на принципа на използване на
нискотемпературна енергия. Проектът Remining Lowex стартира
през юни 2007 г. и е с продължителност 60 месеца. Водеща организация е Cauberg-Huygen Consulting
Engineers от Холандия, а община
Бургас и Геологически институт на
БАН, съвместно с партньори от
Хеерлен (Холандия), Загоре (Словения) и Челадз (Полша), участват
като партньори в изпълнението на
проекта.
Основните цели на проекта са:
l Устойчиво развитие на минни общности и изоставени, обезлюдени минни райони;
l Демонстриране на употребата на
нискостойностни възобновяеми
енергийни източници за отопление и охлаждане на ремонтирани,
реновирани стари сгради;
l Използване на водите от изоставени мини в комбинация с други
местни възобновяеми източници
за отопление и охлаждане на сградите;
l Развитие на местна енергийна
политика, която се базира на балансирано енергийно предлагане с
налични локални нискотемпературни енергийни източници;
l Подпомагане целите на енергийни стратегии и други европейски
политики, (например изпълнение
ангажиментите на страните по
Протокола от Киото, редукция на
CO2, увеличаване дела на възобновяемите енергийни ресурси в общото енергийно потребление) и
разпространение на постигнатите резултати, споделяне на добрите практики пред други европейски минни райони и райони,
извън общността.
Геоложките и хидрогеоложките
проучвания и анализи се провеждат
от Геологически институт към БАН
и обхващат затворените мини от

Мина 9-ти септември

Източник: община Бургас

въглищен басейн Черно море с площ
около 4 км 2. Мините Бригадир, Димитър Благоев и 9 септември са
затворени след повече от 50 години
експлоатация.
Подземната вода от въглищния
комплекс Черно море е достъпна
само в мина 9 септември чрез вертикална шахта с диаметър 3 м и
дълбочина 117 м. Шахтата пресича
пет водоносни хоризонта и общият
водоприток от тях възлиза на 48 л/
сек (173 м 3/час), също така може да
се приеме за самозареждащ се резервоар с обем 826 м3.
Очакваната температура на минната вода е около 18-20 °С на дълбочина 100 м и 20-25°С на 200-300 м в
по-дълбоките южни части на басейна. Потенциалните консуматори на
топлинна енергия от изоставените
мини могат да бъдат сградите на
фирмите, разположени в близост до
вертикалната шахта, и обществените сгради (поща, детска градина,
кметство) в м.с. Черно море.
След проучване на актуалното
състояние на мината, провеждането на съответните хидрогеоложки
изследвания и моделиране на хидротермалните процеси ще бъде направена оценка на състоянието на избрани обществени сгради в м.с. Черно море и ще се разработи финансово-икономически анализ за възможностите на геотермалната енергия за
отоплението и охлаждането им.
Remining Lowex се съфинансира по
Шеста рамкова програма, приоритет Устойчиво развитие, глобални
промени и екосистеми, подприоритет Устойчиви енергийни системи
– CONCERTO II Координиране на енергийните потребности и снабдяването с възобновяема енергия в интензивно развиващи се общини.
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Интелигентни
електроенергийни
мрежи
Smart Grid технологиите – предпоставки за развитие,
функционални характеристики, специфични особености

Н

езависимо от многобройните
технически подобрения, принципът
на действие на съвременните електроенергийни мрежи (ЕЕМ) в основата си продължава да е същия, както
при създаването им преди повече от
100 години. Непрекъснато нарастващите нужди от електрическа енергия и тревожното влияние на производството й върху околната среда
очертават все по-ясно редица недостатъци, чието отстраняване изисква нови решения. Това доведе до
идеята за интелигентните електроенергийни мрежи (Smart Grid, Smart
Electric Grid, Smart Power Grid, Intelligent Grid) SG, за чието развитие са
обединени усилията на множество
електроенергийни компании, производители на електрооборудване и
държавни институции. Интелигентните електроенергийни мрежи се
различават от т.нар супермрежи
(Super Grid), които са предназначени за пренос на значителна енергия
на много големи разстояния и чиито
проводници в някои случаи се охлаждат с течен водород за намаляване
на съпротивлението и съответно на
загубите.

Конвенционалните
електроенергийни мрежи
При класическия модел производството на електроенергия е съсредоточено в големи електроцентрали, където основно се контролира
състоянието на генераторите и се
следи да не се претоварват. Енер32

гията се подава на преносната мрежа (в Европа дължината й е над 230
хил. км, а напрежението 220 и 400 kV),
в която се контролира състоянието
на линиите и на съоръженията в
трансформаторните подстанции и
се следи векторът (амплитудата и
фазата) на напрежението. В последното е едно от сериозните съвременни технологични подобрения чрез
използването на специализирани
уреди (Phasor Monitoring Unit) PMU,
които правят няколко хиляди измервания в секунда и се синхронизират
чрез GPS системи. Следва електроразпределителната мрежа (дължина
в Европа над 5 млн. километра), където напрежението чрез други подстанции се намалява последователно до 220 V и в която се следи състоянието на линиите и подстанциите.
Най-накрая са дребните потребители, чието състояние и консумация не
се контролира в реално време, а и те
практически не участват в производството на електроенергия. Цялата събрана информация за състоянието на мрежата се предава в диспечерски пунктове, всеки обхващащ
голяма територия, където се правят
необходимите промени, най-вече
включване и изключване на генератори в зависимост от консумацията.
Реално, последното е основната
реакция на непрекъснато променящите се условия на работа на ЕЕМ.
Съсредоточеното генериране на
електроенергията и естеството на
управлението вече не съответстват на съвременните нужди и са
два от сериозните недостатъци на

съществуващите мрежи. Освен
това, при изграждането им те се оптимизират за ефективна работа в
рамките на дадена област или
държава, докато обменът на електроенергия между по-големи региони
се прави само при недостиг на такава в някои от тях.
Максималното количество на пренасяната електроенергия съществено зависи от температурата на
проводниците на мрежата, а те – от
условията на средата около тях
(температура на въздуха, скорост и
посока на вятъра, слънчева активност). Достатъчно е да се спомене
фактът, че нарастването на скоростта на вятъра с 1 m/s позволява
пренасянето на няколко десетки
процента енергия повече. В съществуващите мрежи тези параметри на средата се приемат за неизменни за определени периоди от
време (дори месеци) на основата на
статистика от наблюдения и служат за определяне на максимално
възможната пренасяна енергия. При
непрекъснато следене на параметрите на околната среда, стойността на тази енергия може да се определя във всеки момент от време,
което ще осигури оптимално използване на мрежите. Наблюдения и
изчисления показват, че по този
начин максималното количество
пренасяна енергия може да се увеличи до 4 пъти.
Не по-малко съществени са загубите от преноса - 7 до 10% при нормално натоварване и до 30% във
върховите часове. Например, намаброй 2/2010
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ляването на последното с 5% само в
САЩ означава, че стават излишни
625 върхови електроцентрали и
свързващите ги мрежи.
Все още голяма част от производството на електроенергия е
свързано с изгаряне на въглища (50%
от електроенергията в САЩ се произвежда от ТЕЦ) и нефт, при което
в атмосферата се отделят вредни
газове, между които СО2. Не по-малко важно е, че увеличаването на
консумацията на електроенергия
води до по-чести повреди в ЕЕМ и
съответно, до повече средства за
ремонти. Например, при надеждност
на ЕЕМ в САЩ от 99,97% годишните загуби поради повреди са повече от 100 милиарда USD. Що се
касае до Европейския съюз, общата
оценка е, че има съществени слабости на ЕЕМ в производството и
доставката на електроенергия и че
те не отговарят на съвременните
изисквания, включително влиянието
им върху климата. Именно екологичните щети от производството са
причина ЕС да приеме програмата
20/20/20 – през 2020 г. изхвърляните в атмосферата вредни газове да
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бъдат намалени с 20%, електроенергията от възобновяеми източници
да стане 20% от общата и консумацията да намалее с 20% за сметка на по-малките загуби. Нещо повече, ЕС планира през 2050 г. вредните газове да бъдат намалени с
80%.
Не трябва да се пренебрегва и
фактът на реално несъществуващата конкуренция поради монополното
разпределяне на териториите от
доставчиците на електроенергия,
което определено е ограничаващ
фактор за модернизация.
Необходимостта от сериозни
промени в структурата на ЕЕМ се
потвърждава и от случаите на претоварване – за избягване на повреди в ЕЕМ се използва автоматично
изключване, често за продължително време, на цели градове и области,
което далеч не е съвременен подход.
За несъвършенствата на съществуващите ЕЕМ могат да се прибавят още много неща, но е достатъчно обобщението, че големите
загуби на енергия в тях и недостатъчно доброто нейно качество стават
все по-трудно приемливи.

Необходимост от SG
В съвременния свят електроенергията е основен фактор за осигуряване на стабилна икономика и нейния растеж, както и на висок жизнен
стандарт. Същевременно, нейното
необходимо количество непрекъснато нараства, а много от новите
индустриални и битови прибори изискват по-високо нейно качество. Все
по-неравномерно става и разпределянето на консумацията й в рамките на денонощието, дните на седмицата и сезоните.
Споменатите прекъсвания на
електрозахранването поради повреди имат особено неблагоприятен
ефект върху транспорта, производствата с непрекъснат цикъл, здравните заведения и финансовия сектор.
Затова, при настъпването им е необходимо автоматично и максимално бързо те да бъдат локализирани
и дадени препоръки за отстраняването им, което в най-добрия случай
също трябва да се извърши автоматично. Последното реално може да
се осъществява само от SG и то в
част от случаите в зависимост от
нейното техническо ниво. По подо-
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Предимства на Smart Grid концепцията
Улеснено свързване и функциониране на източниците на електроенергия.
Подобрена структура на мрежите, което определя по-сигурното им действие и наличието на покачествена електроенергия.
Предоставяне на потребителите много повече информация за работата на мрежата и възможността да участват в оптимизиране на работата й.
Възможност за автоматично отстраняване на някои повреди (Self-healing).
По-слабо въздействие върху околната среда поради намаленото отделяне на СО2 и намаляване на
загубите от пренасянето на електроенергията.
Осигуряване на потребителите на по-рационално използване на необходимата им електроенергия
и възможност да бъдат и нейни доставчици.

бен начин при аварийно спиране на
голям източник на енергия от ЕЕМ е
необходимо да се изключи съответното количество консуматори, за да
не се получи евентуално дестабилизация на мрежата. Най-добре е това
също да става автоматично, например като се използва намаляването
на честотата на мрежовото напрежение.
За намаляване на загубите поради наличието на реактивна енергия
в ЕЕМ трябва нейната стойност
непрекъснато да се следи и автоматично да се управляват устройствата за подобряване на cosϕ.
Друг съществен въпрос е, че алтернативните източници трябва да
работят безпроблемно с EEМ, за да
могат те да се превърнат от мрежи с централизирано производство
на електроенергия в такива с разпределено производство, с което безспорно ще се намалят загубите поради пренасянето на енергията на
по-малки разстояния.
Тези и множество други причини
налагат преобразуване на съществуващите електроенергийни мрежи в
интелигентни SG, подобно на необходимостта от автомагистрали в
средата на миналия век и от новите информационни технологии през
80-те и 90-те години. Съвременните основни изисквания към SG са:
l Да осигуряват достатъчно количество електроенергия. Главната
причина за това е, че съществуващите мрежи пренасят през значителна част от времето енергия около максималната, за която
са проектирани, а често и по-голяма.
l Да доставят навсякъде качествена електроенергия независимо от
условията. Доброто качество
включва поддържане на синусоидалната форма на напрежението,
на неговата амплитуда и фаза в
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границите на стандарта, както
и работа без прекъсване на захранването при наличие на смущения и други външни въздействия.
Производството, преноса и консумацията на електроенергията да
става с минимални загуби и максимална надеждност. Едно от
условията за постигане на последната е наличието на непрекъснат контрол на значително повече параметри на мрежите, което
от своя страна изисква усъвършенствани прибори с бърза двупосочна връзка помежду им.
Алтернативните източници (вятърни генератори, фотоволтаични модули, газови турбини, микротурбини, горивни клетки, биогоривни генератори и др.) да бъдат
неразделна част от мрежата.
Свързването на тези източници
към сегашните ЕЕМ може да увеличи нестабилността им, която
да се изрази дори в спиране на
електрозахранването в големи
райони.
Да имат гъвкаво ценообразуване
в зависимост от търсенето и
предлагането на електроенергията.
Да притежават достатъчна устойчивост (работа без прекъсване на електрозахранването или
влошаване на качеството на електроенергията) при умишлено нарушаване на техническото и програмното осигуряване на мрежите, включително при терористични атаки.
Да осигуряват участие на потребителите в оптимизиране на работата на мрежите, включително
чрез автоматичен избор на източника на ползваната електроенергия – например в определени периоди да се консумира енергия от
мрежата, а собствената фотоволтаична централа да доставя енер-

гия в нея, като в други периоди
потребителят да получава енергията си и от двата източника.
l Да удовлетворяват изискванията
на всички отнасящи се до тях
стандарти и законови разпоредби.
Друго изискване, което според
специалистите не е основно, но има
съществено значение, е SG да позволяват зареждането на акумулаторите на хибридните и електрическите
автомобили и използването им за
доставяне на електроенергия обратно в мрежата. Важността на това
изискване ще нараства предвид очакваното бързо увеличаване на количеството на тези автомобили.
Освен за удовлетворяване на всички тези изисквания въвеждането на
SG е необходимо и заради промените в климата, които усложняват
работните условия, поради остаряването на съществуващите мрежи
(съоръженията им изискват все повече средства за поддържане и ремонт) и заради увеличаването на
цените на горивата. На SG се разчита за създаването на много поголеми от досегашните ЕЕМ с крайна цел една континентална мрежа,
а в по-далечно бъдеще – на световна мрежа, което ще доведе до понататъшно намаляване на вероятността от прекъсване на електрозахранването при възникване на повреда.
За намаляване на вредните газове няма да се разчита само на алтернативните източници, които през
2020 г. би трябвало да осигуряват 5%
от световния добив на електроенергия, а и на понижаване на количеството вредни емисии при изгарянето на
въглища (през 2020 г. около 35% от
електроенергията ще продължава да
се произвежда от ТЕЦ). За целта
включените в SG електроцентрали
ще използват технологии за улавянето на СО 2, чиито принципи са
известни, но предстои въвеждането
им в практиката.
Удовлетворяването на изложените многобройни изисквания към SG
прави необходимо не само осигуряването на сериозни капиталовложения (ЕС е предвидил до 2020 г. да
отдели 30 милиарда евро за SG), но
и обединяване на усилията на правителствени институции, фирми,
изследователски центрове и университети.
брой 2/2010
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Същност на SG
Пет се основните характеристики на SG:
Активно участие на потребителите в работата на SG, което едновременно е от полза и за самите
тях, и за мрежата. Класическият
случай в съществуващите мрежи е
цените на електроенергията да са
фиксирани предварително за дълги
периоди от време (дневна и нощна
тарифа), докато стойността на произведената електроенергия се мени
почти всеки час, като в рамките на
едно денонощие максималната може
да е до 10 пъти по-голяма от минималната. В интелигентните енергийни мрежи съществува двупосочна информационна връзка между доставчика и потребителя, при което
последният е непрекъснато информиран за консумираната електроенергия и цената й. Има различни
начини за това, които предстои да
бъдат подробно разработени и оценени. Един от тях използва допълнителен модул след главния предпазител на жилището, в който потребителят програмира ценовите си предпочитания и блокът автоматично
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Интелигентните електроенергийни мрежи
представляват съчетание на централизирано (съществуващата мрежа) и разпределено (микромрежи) електрозахранване. В тях потребителите вече не са пасивни консуматори, а сами
избират доставчика на енергия, както и генерират такава. Предварителното подаване на
заявки за определени количества енергия в дадени интервали от време позволява по-добро
използване на наличните мощности, което някои специалисти наричат „индиректно генериране на енергия“. Към това следва да се прибави значително по-добрият контрол на работата
на всички възли на SG, което гарантира по-сигурното им функциониране.

включва и изключва определени товари в зависимост от моментната
стойност на електроенергията.
Задължителна работа на мрежата с всички източници на енергия и
устройства за съхраняването й.
Видовете източници вече бяха разгледани, но не по-малко важно от тях
е съхраняването на електроенергията. Засега то се очаква да се използва главно в жилища и офиси,
където количеството на съхраняваната електроенергия не е особено
голямо. Няма принципни ограничения
това да се прави и в индустриални
предприятия, но там има повече
технологични проблеми поради значително по-голямото количество на
съхраняваната електроенергия.
Принципът е, че тя се натрупва при
ниска цена, а при висока цена се

използва в жилището или се продава обратно на доставчика. Съхраняването ще се извършва в акумулатори, чиито съвременни разновидности позволяват използването им поне
10 години при един цикъл заряд/разряд в денонощието. По принцип акумулаторните батерии се състоят
от множество модули, поради което
изключването на някои от тях за
профилактика или ремонт няма да се
отрази съществено на използването им. Повишаването в бъдеще на
цените на нефта, природния газ и
въглищата ще прави все по-ефективно ползването на акумулаторите.
Същевременно те са задължителен
елемент при използването на вятърни генератори и фотоволтаични
модули. Друго предимство е, че акумулаторите реално представляват
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Фиг. 1.

Източник: Supersmartgrid.net

буфер, който бързо и практически
незабележимо за консуматорите
поема захранването при липса на
мрежово напрежение. И не на последно място, те са източник за бързо
зареждане на хибридни и чисто електрически автомобили (които пък от
своя страна също могат да играят
ролята на акумулиращи модули, буфериращи пиковото потребление в
мрежата, когато не се използват).
Интелигентните електроенергийни мрежи са гъвкави и към тях
лесно могат да се свързват нови
блокове, да се въвеждат нови услуги
и да се правят промени в зависимост
от пазарните условия.
Осигуряване на качествена електроенергия. Четири са основните
изменения на мрежовото напрежение, които представляват влошаване на качеството – намаляването му
(Sag, Undervoltage) главно поради
включването на мощни товари, появата на хармоници заради наличието на товари с нелинейна характеристика, отскоци на напрежението
(Spike) с продължителност от няколко us до няколко ms, главно поради
естеството на работа на повечето
съвременни осветителни тела, и
разбалансиране (появата на различни напрежения в трите фази) отново при включването и изключването
на мощни товари. В SG тези изменения трябва да са значително помалки отколкото в съществуващите ЕЕМ.
Оптимизиране на използваемостта на SG, за което има няколко основни начина. На първо място това
е предвиждането (на основата на
натрупани статистически данни) на
промените на консумираната електроенергия, с което ще се намалят
промените в напрежението поради
включване и изключване на мощни
консуматори. По подобен начин ще
36
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се правят прогнози за настъпване на
повреди и съответните блокове
предварително ще се проверяват или
заменят. При все пак неизбежна повреда, специално разработена система (Outage Management System) ще
позволява бързото й локализиране и
ще дава препоръки за нейното отстраняване. Последният елемент на
оптимизирането е наличието на
система за моделиране на SG и симулиране на действието й в различни условия на работа, което ще позволи да се правят необходимите
промени за подобряване на сигурността на работа.
Важна част на SG са преносните
мрежи, през които трябва да преминава все повече електроенергия и те
да стават по-надеждни. Първото
изискване е поради съществуването
на места с голямо производство на
електроенергия и такива с голяма
консумация. То отдавна е определило необходимостта от преносни
супермрежи, част от които са постояннотокови (High Voltage Direct
Current Line) HVDC и засега осъществяват връзка само между две
точки. Те могат да се обединят със
SG и да се образуват т.нар. интелигентни супермрежи (SuperSmart Grid)
SSG. Един от проблемите, които
трябва да бъдат решени при създаването им, е свързването една с
друга на повече мрежи. Необходими
са на първо място заради възможността от създаване на мощни фотоволтаични централи в пустинни
райони. В момента действа европейският проект DESERTEC, имащ за
цел да създаде структурата на
мрежа за добив на електроенергия в
Сахара и доставянето й в Европа,
идея която е дадена на фиг. 1. Съществена нейна особеност е, че преносът Сахара-Европа се извършва с
мрежа HVDC. Нейното реализиране

изисква не само много сериозни
технически решения, но и големи
капиталовложения – за пренасяне на
мощности 5 GW стойността на
изграждането ще е между 10 и 25
млрд. евро.
Друга алтернатива са гъвкавите
променливотокови преносни системи (Flexible AC Transmission System)
FACTS, които използват подходящо
свързване чрез тиристори на компенсиращи кондензатори за намаляване на загубите на енергия поради
значителната собствена индуктивност на мрежата. Надеждността се
осигурява чрез споменатия контрол
на параметрите на околната среда
и предаването на данните в управляващ център, където те бързо се
обработват и се генерират управляващи сигнали за промяна на предаваната електроенергия.

Структура на SG
Тя е в процес на създаване и развитие и затова като готови продукти засега се предлагат само елементи на SG, а цялостните мрежи са в
процес на експериментални изследвания. Един от специфичните примери за елемент от SG са виртуалните електроцентрали (Virtual Power
Plant), които представляват съвкупност (клъстер) от алтернативни
източници на електроенергия с общо
управление, разположени на различни места. Част от източниците
(микротурбини, газови турбини и
биогенератори) се включват само
при необходимост от осигуряване на
достатъчно електроенергия, докато
ползването на другата част (ветрогенератори и фотоволтаични модули) зависи от климатичните условия. Това съчетание позволява електроцентралата като цяло винаги да
осигурява желаната електроенергия
и от гледна точка на потребителите не се различава от класическа
ТЕЦ. Важно е да се има предвид, че
напрежението от алтернативните
източници е до 1-2 kV, поради което
виртуалните електроцентрали се
свързват в нисковолтовите части
на енергийните мрежи. Чрез двупосочна комуникационна мрежа виртуалната електроцентрала събира исканията на потребителите за желаните от тях количества електроенергия във фиксирани периоди от
време и в съответствие с това
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Фиг. 3.

Фиг. 4.

включва необходимите източници. Един от важните
резултати от това действие е ползване изцяло на произведената електроенергия от алтернативни източници. Пример за структурата на експериментална виртуална електроцентрала, разработена в рамките на Европейската програма FP5 и работеща в Щутензее Германия, е дадена на фиг. 2. Трифазната мрежа ниско
напрежение, означена като 400 V, е свързана към товарите заедно с когенерационната миницентрала СНР
(Combined Heat and Power) за производство на електрическа и топлинна енергия, фотоволтаичният източник
РV (панели и инвертор DC/AC) и батерията Bat (акумулатор и инвертор DC/AC). Включването и изключването на различните източници и определяне на работата
на Bat в режим на зареждане или като източник на енергия се управляват от блока CNTR, свързан към Интернет.
Друг пример за елемент от SG, е системата iDigi
Energy за дистанционно управление на различни прибори
и изпълнителни механизми чрез някой от широко използваните информационни канали. Те са показани вдясно
на фиг. 3, като на практика може да се ползва произволно количество от тях. Данните от информационния канал
или канали управляват показаните вляво устройства.
Двупосочните връзки означават, че системата осигурява събиране на данни от устройствата за работното им състояние и предаването им по съответния канал или канали, които могат да имат произволен IP адрес.
Основното предназначение на системата е управление
на термостати и задействане чрез релета на различни
прибори (напр. лампи), събиране чрез сензори на данни
за средата и получаване на визуална информация на
дисплеи. Системата е отворена и позволява прибавяне
на нови устройства и отстраняване на съществуващи.
Основната цел на използването й е оптимизиране на консумацията на електроенергия в жилища и офиси чрез изключване на устройства или привеждането им в икономичен режим за интервалите от време с висока цена на
енергията или, когато съответното помещение не се
използва.
Важна особеност на SG е, че класическото централизирано управление на енергийната мрежа при тях се
замества с децентрализирано управление. Това означава създаване на микромрежи ниско напрежение (LV
Microgrid), които могат да работят както свързани
помежду си, така и самостоятелно. Последното означава, че продължават да работят самостоятелно със
собственото си управление и след изключване от остаЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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налата част от общата мрежа, т.е. собствените им
разпределени източници на енергия продължават да осигуряват захранването на товарите. Идея за микромрежа е дадена на фиг. 4. Показани са четири от възможните енергоизточници - горивни клетки FC (Fuel Cells),
малки генератори µG, фотоволтаични системи РV и
акумулаторна батерия BAT, като първите три имат
преобразувател DC/AC на постоянно в променливо напрежение, а преобразувателят CONV има функции на DC/
AC и AC/DC, тъй като ВАТ може да се зарежда от общата мрежа или да й дава енергия. Разпределителният
блок COND свързва товарите към един или повече от
източниците или към общата мрежа. Управлението на
микромрежата се осигурява от нейния малък диспечерски модул µCU. В по-далечно бъдеще колите с водородно
гориво също ще могат да бъдат използвани като източници на електроенергия, когато не са в движение.

- 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
- Електроинсталационни
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
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Микроинвертори
за фотоволтаични
системи
П

Стефан Куцаров

реобразуването на постоянно напрежение в променливо с помощта на инвертори се използва отдавна в енергетиката. Масово
съвременно приложение то намира
във фотоволтаичните системи (PV
System) поради необходимостта от
преобразуване на постоянното напрежение, създавано от техните
панели. Цената на добиваната от
тях електроенергия е по-висока от
тази на традиционните електрогенериращи мощности, но тенденцията е към изравняването им в обозримо бъдеще.
Класическото решение, прилагано при на РV системите - общ преобразувател за всички или за група
панели, е утвърдено в практиката,
но има и някои недостатъци, преодоляването на които се постига чрез
използване на микроинвертори
(Microinverter). Принципът на действието им е утвърден още през 90те години на миналия век: всеки
микроинвертор преобразува напрежението от един панел и се монтира до или в него, с което двете устройства образуват самостоятелен енергиен възел с мощност няколкостотин вата. Това съответства
на концепцията за разпределено захранване (Distributed Power Management), при която енергията необходима за даден обект се генерира не
от един, а от множество възли. В
статията се разглеждат характерните особености на микроинверторите и реализираните с тях РV
системи.
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Фотоволтаичните
системи
Първата експериментална РV система е създадена
през 1979 г., а понастоящем общата
мощност на инсталираните в световен мащаб системи
надхвърля 20 GW.
Фиг. 1.
Основните им блокове за преобразуване на слънчевата енергия в електрическа под формата на постоянно напрежение са
фотоволтаичните панели (Solar
Panel, Solar Module), всеки от които
съдържа n колони от последователно свързани клетки и m паралелно
съединени колони. При напрежение U
(около 0,5V) на една клетка и неин
ток I, напрежението на всяка колона е nU при ток I, а токът на всички
колони e mI.
Волтамперната характеристика
(ВАХ) на панелите е дадена на фиг.1,
като напрежението им е по абсцисата. С Ump и Imp са означени теоретичните стойности на напрежението и тока, при които панелът осигурява максимална мощност и които представляват оптималната работна точка MPP (Maximum Power
Point). Положението на волтамперната характеристика зависи от интензитета на падащата върху панела светлина и нейното намаляване по някаква причина (заоблачаване, засенчване от околни предмети,
замърсяване, смяна на ъгъла на падане на слънчевите лъчи върху па-

нела, промяна на температурата
му) води до изменение на положението на оптималната работна точка и съответно, до по-малък ток и
мощност (долната ВАХ). При това
токът на всяка колона се определя
от най-слабо осветената й клетка,
т.е. дори частично засенчване или
замърсяване на панела води до значително понижаване на мощността
му.
Една от базовите конфигурации
на класическа РV система, т.нар.
String Inverter, представлява група
(String) от последователно свързани панели (фиг. 2а), при което общото им постоянно напрежение Uo
обикновено е между 100 V и 1000 V
и чрез централния инвертор INV
(Central Inverter, String Inverter) се преобразува в променливо напрежение
220 V за непосредствено захранване на консуматори или доставяне на
енергия в мрежата. Поради производствените толеранси на панелите токовете им Imp са различни и INV
осигурява режим на работа, който
е само близък до МРР и реално мощността се оказва по-малка с 5 до
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Фиг. 2.

а
б

в

25% в сравнение с работата на
всички панели в МРР. За намаляване на този недостатък (осигуряване на различие около 5%) панелите
трябва да са с максимално близки
параметри и да са еднакво ориентирани (което понякога е проблем), но
дори това да е реализирано, те
стареят различно, с времето разликата в параметрите им нараства, а мощността съответно
намалява. Освен всичко това, ако
интензитетът на светлината дори
върху един от панелите е под определена стойност, цялата система
престава да работи, тъй като напрежението на входа на INV намалява под минималната си стойност
и той се изключва. Същото се наблюдава и при повреда на панел.
За увеличаване на мощността се
свързват паралелно няколко групи
панели (фиг. 2б), но това е свързано с допълнителния проблем, че и
групите трябва да са с еднакви параметри и ориентирани по аналогичен начин. Върху значителните разходи за инсталирането на системите с централен инвертор (30-40%
от цената й) влияние оказват и специфичните изисквания към проводниците от панелите към разположения на значително разстояние INV,
както и необходимостта от изключващ блок (DC Disconnect) DCD. Не
40

трябва да се забравят
и важните мерки за безопасната работа на
персонала при пускане
на системите в експлоатация и при ремонта
им (напрежението Uo е
най-голямо при изключен INV, защото панелите остават на празен
ход). Към това се прибавя трудното локализиране и смяна на повреден панел (контролният блок в INV следи
само параметрите на
системата като цяло, а
не на панелите поотделно), който при това
трябва да бъде заменен
със същия тип – производителите трябва да
подържат в рамките на
експлоатационния срок (не по-малък
от 20 години) наличност от всички
произвеждани панели.
Споменатото осигуряване на работа в близост до МРР при различни
експлоатационни условия се осигурява от вградена в INV система за поддържане на максимална мощност
MPPT (MPP Tracking). Тя е по-ефективна във втората класическа конфигурация (Multi-String Inverter System),
показана на фиг. 2в. В нея по-сложният INV осигурява максимална мощност поотделно на всяка група панели, а не на всички заедно. Към всичко казано дотук трябва да се прибавят по-малкият (около 2 пъти) експлоатационен срок от този на панелите, значителните размери, тегло
и цена на повечето централни инвертори, дължащи се на голямата им
мощност, както и необходимостта
от охлаждане, съпроводено с неизбежния шум на вентилатора им. Не
е за пренебрегване и обстоятелството, че около 70% от повредите
в класическите РV системи се
дължат на INV и че повредата му
означава прекратяване на електрозахранването на всички свързани към
него товари.
Друга особеност на класическите
РV системи е уязвимостта им към
електромагнитните полета, създавани от атмосферните пренапреже-

ния (светкавици). Тя е обусловена от
дългите проводници между панелите
и INV, индуцираното напрежение в
които може да достигне няколко kV.
За предпазване от това във входа на
INV задължително има блок за защита.

Същност на
микроинверторите
Това са инвертори с типична
мощност между 100 и 400 W с вход
напрежение от един панел и изход с
мрежово напрежение. Поради сравнително малката мощност естественото им охлаждане обикновено е
достатъчно и те не се нуждаят от
вграден вентилатор. Понастоящем
техният експлоатационен срок е
между 5 и 20 години (по-малък от
този на фотоволтаичните панели) и
по време на работата на системата може да се наложи замяна на
микроинвертор. Специфична особеност на някои микроинвертори е, че
не могат да работят самостоятелно, а трябва да са свързани към
мрежата (което задължително е
отбелязано в техническата им документация). Друга особеност е, че поголямата част от тях са предназначени само за монофазни мрежи, а
само някои – и за трифазни.
Типичен монтаж на микроинвертори и PV панели върху покрив на
сграда е показано на фиг. 3а, а простото им свързване към електрическата мрежа – на фиг. 3б.
Основната разлика на микроинверторните системи от класическите,
която е и предимство, е поддържането на МРРТ поотделно за всеки
панел. Така дори при различни работни условия на панелите (например
някои огрени от слънцето, а други в
сянка) всеки осигурява максимално
възможната си мощност и я отдава
в мрежата. В съвременните микроинверторни системи реалната стойност на тази мощност е по-малка от
теоретически максималната само с
няколко десети от %. Към това съществено предимство се прибавят
други, свързани с монтажа и експлоатацията. На първо място не е нужен подбор на панели с еднакви параметри, а и всеки от тях може да
се монтира с различен наклон (а не
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Фиг. 3.

всички панели в една равнина, както
в класическите РV системи), за да
се осигури по-добър ъгъл на падане
на слънчевите лъчи и съответно поголяма мощност. Панелите могат да
се разполагат и на двата склона на
покрива – например, сутрин голяма
енергия осигуряват тези на източния склон, докато тези на западния
дават малко или не работят. След
обед ролите се разменят, т.е. през
целия ден системата осигурява значителна енергия. Същият монтаж на
панелите на класическа РV система
ще дава и сутрин, и следобед малка
енергия, а е възможно тя да не работи поради винаги малката осветеност на част от панелите. Това
предимство води до отпадане на
сегашното реално ограничение за
монтаж на панелите само на южен
склон.
Подобно е положението и с зависимостта на максималната мощност на панелите от температурата. Всяка нейна промяна с 1 °С изменя в обратна посока напрежението
им с няколко десети от %. Микроинверторите осигуряват работата
на своя панел в МРР независимо от
температурата му, което не е
възможно в класическите РV системи. Аналогичен е проблемът със
замърсяването на част от панелите – единственият ефект при микроинверторните системи е слабо
намаляване на максималната доставяна мощност. Същевременно, повредата на панел не изключва цялата система, както е при класическите, а само намалява максималната мощност. Поради това ремонтът дори не е спешен, а може
да се направи по време на периодичната профилактика на системата.
Чрез микроинверторите се избягва необходимостта от осигуряване
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1-микроинвертор
2-мрежов кабел

на място за големия инвертор и
отпадат споменатите неудобства
при неговата експлоатация. Нещо
повече, към съществуващата система винаги и практически без затруднения могат да бъдат прибавени
нови панели за увеличаване на мощността й. Монтажът на микроинверторна система изглежда по-лесен и
бърз, тъй като не съществуват
споменатите особености на постояннотоковата връзка между панелите и централния инвертор. Свързването на микроинверторите към панелите е просто, тъй като тяхното напрежение обикновено е 20 - 40
V и не надхвърля 60 V. Независимо от
това много производители предлагат към микроинверторите специални кабели със свързващи елементи
за допълнително ускоряване на монтажа и улесняване на ремонта.
Външното монтиране на микроинверторите ги прави по принцип
по-уязвими към споменатите електромагнитни полета, предизвикани
от атмосферни пренапрежения. От
друга страна, свързващите проводници към панела са много по-къси и
индуцираните в тях напрежения –
по-малки. Поради това микроинверторите нямат сложните защити на
централния инвертор в класическите РV системи и обикновено работата им се гарантира при импулсни напрежения на входа им до 6 kV.
Съществена особеност е, че обикновено конструкцията на микроинверторите не позволява ремонтирането им – при повреда те се заменят с нови.
Както всяко устройство, така и
микроинверторите, имат недостатъци. Общият коефициент на
полезно действие на микроинверторните системи е с няколко (обикновено 2-3) процента по-малък от този

на класическите РV системи, а цената им е по-висока. Техният експлоатационен срок е определен на
базата на теоретични изчисления и
ускорени тестове, а не на основата
на статистика от продължителна
работа. Поради по-тежките работни условия, на микроинверторите е
възможно да се получат неочаквани
повреди. И не на последно място,
микроинверторните системи засега не се използват за мощност над
6 kW на фаза.

Основни параметри
на микроинверторите
Първата група се отнася до входа на микроинверторите и включва
входната мощност (Recommended
input power) със стойности най-често 200-300 W, максималното постоянно входно напрежение (Maximum DC
input voltage) със стойности 50-80 V,
границите на входното напрежение
за работа на микроинвертора (Min./
Max. start voltage) като долната е 20
V, а горната - 65 V при отношение
на двете между 1,5 и 2 и максималния входен ток (Maximum input current)
в границите 5 - 10 А. Те се използват за определяне към какви панели
може да се свързва микроинверторът, въпреки че много производители препоръчват в каталога типовете панели и най-вече броя на клетките им.
Втората група параметри е
свързана с изхода и включва номиналната стойност на изходното напрежение (220 V) и границите, в които
то може да е (Nominal voltage/range),
номиналния изходен ток (Nominal
output current) между 0,7 и 1,8А, максималната изходна мощност
(Maximum output power), която найчесто е от 170 до 210 W и гарантираната минимална стойност на cosϕ
(Power factor) типично над 0,95. Към
тях се прибавя максималният брой
микроинвертори, които могат да
бъдат свързани към една фаза –
типичните стойности са между 10
и 20. Именно това определя максималната мощност на микроинверторните РV системи, която за всяка фаза обикновено е между 2 и 6 kW.
За повечето битови приложения
това е достатъчно, а за по-големи
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Фиг. 4.

Фиг. 5.

мощности трябва да се използват
класическите РV системи.
Последната група параметри се
отнася за ефективността на работа на микроинверторите и включва
максималния им коефициент на полезно действие (Peak inverter efficiency) - над 95% и номиналния МРРТ
(Nominal MPP tracking), представляващ отношението в % на реално
получената изходна мощност и тази
при оптималната работна точка
(типично около 99,5%).
Познатият от други устройства
параметър средно време между повредите (Mean Time Between Failure)
MTBF при микроинверторите има
впечатляващите стойности над 300
години, което не е свързано с експлоатационния срок, а показва вероятността от възникване на повреда през времетраенето му – по-големият MTBF означава по-малка вероятност. За сравнение може да се
спомене, че MTBF на инвертора в
класическите РV системи е 10-15
години, този на твърдите дискове в
персоналните компютри е около 60
години, а на слънчевите панели е над
600 години.

Оптимизирани
преобразуватели
Структурата на реализираните
на тяхна основа т.нар. оптимизира42

ни РV системи е нещо средно между
класическа и микроинверторна система с качества като последната.
Най-простата блокова схема на оптимизирана РV система е дадена на
фиг. 4. Изходното напрежение на
всеки панел постъпва в намиращ се
непосредствено до него понижаващо-повишаващ преобразувател на
постоянно в постоянно напрежение
(Power Box) PB с коефициент на полезно действие близък до 1, който
осигурява работата на панела в МРР.
Изходите на така получените модули (панел+преобразувател) се
свързват последователно и сумата
на напреженията им е с неизменна
стойност, независимо от степента
на осветяване на панелите. Тя се
подава на INV, който извършва само
преобразуване на постоянното напрежение в променливо и има попроста структура, включително и
заради неизменното си входно напрежение. Последно определя по-малка
разсейвана мощност с всички предимства от това.
Действието на системата може
да се изясни с един пример. Да речем, че тя съдържа 5 модула, всеки
от които при максимално осветяване осигурява мощност 200 W и има
напрежение Vpm = 32V. При това положение преобразувателите работят като повишаващи с изходно

напрежение 40 V и ако имат коефициент на полезно действие 95%,
изходната им мощност и ток са
съответно 190 W и 4,75 А. Това означава обща мощност на системата 950 W и входно напрежение на
инвертора 200 V. Когато един от
панелите по независимо какви причини осигурява мощност 40 W, общата става 800 W, а изходният ток
на модулите е 800 W / 200 V = 4 A.
В резултат на това преобразувателят на модула с намалена мощност
има изходно напрежение 40 W / 4 A
= 10V вместо 40 V, т.е. вече работи като понижаващ. За запазване на
общото напрежение от 200 V останалите четири трябва да осигурят
по 47,5 V.
За получаване на големи мощности се използва видоизменена структура от няколко паралелно свързани
групи от модули, аналогично на дадената на фиг. 2б.
Максималната изходна мощност
на преобразувателите е в границите на 250-350 W и те работят с
входно напрежение с долна граница
около 30 V и горна между 60 и 100V.
В зависимост от изходното си напрежение, могат да се разделят на
две групи – при нисковолтовите
преобразуватели то обикновено е 5060 V, а при високоволтовите е 250350 V.

Фотоволтаични
системи с
микроинвертори
РV системите с микроинвертори
имат своите особености в изграждането и експлоатацията. Обикновено, производителите на микроинвертори дават в каталози или в
специални приложения препоръки за
реализацията на системите и тяхното свързване с електрозахранващата мрежа. За изясняване на основните принципи на свързване на фиг.
5 е дадена схема на еднофазна инсталация, като за простота са показани само два панела Р с микроконтролери MI. Реално, по-големият брой
панели и микроинвертори са свързани по същия начин. Паралелно свързаните изводи Н на микроинверторите с мрежово напрежение преминават през задължителната клемна
брой 2/2010
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Фиг. 6.

Фиг. 7а.

кутия (Junction Box) JB, монтирана
обикновено в единия край на носещата конструкция на панелите или в
непосредствена близост до тях.
Законодателството в много
страни изисква поставянето и на
изключвател (Disconnect Switch) DW
в сградата преди свързването към
неговата електрическа инсталация
и съответно товарите L. Поставянето се препоръчва дори да не е
задължително, за да може при нужда РV системата да се изключи от
инсталацията на сградата по същия
начин, както това се прави чрез
таблото Т за прекъсване на връзката с външната електрическа мрежа.
Препоръчва се DW да съдържа автоматични предпазители с ток на задействане с 25% по-голям от максималния на РV системата. Не е маловажен и въпросът за сечението на
проводниците между JB и DW, което трябва да съответства на доставяната мощност от системата.
Самата РV система е свързана към
съществуващата електрическа инсталация в сградата, а тя от своя
страна през главното табло Т и
електромера ЕМ – към външната
мрежа. Електромерът трябва да
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може да отчита не само консумираната от електрическата мрежа
енергия, но и доставяната в нея от
РV системата. Последното е особено характерно за топли слънчеви дни,
когато са включени малко консуматори. Един от мрежовите проводници L1 и L2 е „нулата“, а N е изискваният допълнителен проводник за корпусите на уредите. От схемата се
вижда, че корпусите на микроинверторите N са съединени с проводник,
а друг е използван за корпусите на
панелите, като двата са свързани в
таблото към допълнителния мрежов
проводник. В зависимост от структурата на електрическата мрежа,
в някои страни вместо този проводник се използва „нулата“ на мрежата.
Свързването на трифазна електрическа мрежа е аналогично, но е необходимо използване на подходящи
микроинвертори.
При монтажа на панелите с микроинверторите върху покрив е важно не само осигуряването на достатъчна механична здравина, но и
достатъчно охлаждане на микроинверторите. На фиг. 6 е показано схематично разположението на елемен-

тите спрямо покрива заедно с разстоянието между него и долния край
на панелите и означенията на температурите. Усреднените статистически данни от измерванията им
за микроинвертор с мощност 120 W
показват, че при температура на
въздуха около панела 40°С, тази на
покрива е tr=64°С и на повърхността на панелите е tР=52°С, а тази на
въздуха под микроинверторите е
tAm =44°С. Последната температура
е малко по-висока от околната, което показва, че реално няма опасност от прегряване на микроинверторите при разстояние между панелите и покрива над 10 cm.
Все по-често в микроинверторните системи се осигурява възможност за контрол на получената от
всеки инвертор енергия и на състоянието му, което позволява постоянна диагностика и своевременен
ремонт. Идея за структурата на
подобна система е дадена на фиг.
7а. Комуникационният модул ECG се
поставя в който и да е контакт на
електрическата мрежа и през определени интервали от време (5 - 15
минути) получава по нея данни от
микроконверторите за моментната
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различия само в някои подробности.
Полезно е да се прибави, че някои
системи дават информация за свален панел или микроинвертор, например при кражба.

Променливотокови
модули и системи
с тях
Фиг. 7б.

Фиг. 7в.

Източник: Enphase

Фиг. 8.

им мощност и доставената в интервала енергия, които се изписват
на дисплея му. Модулът има IP адрес и по локална мрежа предава тези
данни и такива за състоянието на
микроинверторите и панелите към
рутера (Router), а оттам - в уеб
сървъра (Web) на доставчика. Така
чрез интернет достъп до него (например от персоналния компютър в
жилището) могат да се получат
подробни данни за работата на системата, анализ и съобщения (email) за функционални грешки и повреди. Без интернет връзка данните могат да се получат и непосредствено от РС. Пример за изписваната информация на екрана на последния е даден на фиг. 7б – на горния ред мощността на системата
от последното отчитане, енергията за деня, за месеца и общата от
началото на работата на системата. В средата е разположението на
панелите, като цветът на всеки
44

съответства на осигуряваната от
него мощност. Могат да се получат
сведения и за спестеното от системата количество въглероден
двуокис, който би бил отделен при
производство на електроенергията
от ТЕЦ, както и графикът на доставяната електроенергия в определен период от време – като пример
на фиг. 7в е дадена среднодневната
й стойност за времето от 15.09 до
15.11.
Модулът ECG в една конкретна
реализация може да следи работата
на 250 микроинвертора, като при поголям брой се налага добавяне към
системата на комуникационен
филтър, който последователно извлича данните от групите от по 250
(или по-малко) микроинвертори.
Описаната система за контрол не
е единствената. Обикновено производителите на микроинвертори
създават свои системи с практически същия принцип на действие и

Променливотоковият модул (AC
PV Module) е фотоволтаичен панел
с вграден (микро)инвертор и реално представлява самостоятелна РV
система, на чийто единствен изход
има мрежово напрежение. Това дава
основание на производителите им
да ги обозначават като Plug-andPlay – улесненият им монтаж се
състои в закрепването на подходящо място и директно свързване към
електрозахранващата мрежа, а
разходите по него са по-малки в
сравнение с описаните по-горе микроинверторни системи. Пример за
конструкцията на променливотоков
модул е даден на фиг. 8. Първото
очевидно предимство на модулите
е възможността за съгласуване в
производствени условия на инвертора с панела, което осигурява работа още по-близо до оптималната
работна точка. Модулите могат да
се свързват паралелно, подобно на
обикновените микроинвертори, но
без каквито и да ограничения за броя
им, т.е. по принцип може да се осигури произволна мощност. Различия
в случая са допълнителните функции
на микроинвертора за следене на
работния режим на панела, например
температурата му, промяната на
параметрите с времето и наличието на сняг върху него, с което РV
системата става още по-„интелигентна“. Типичните стойности на
изходната мощност са около 200 W
при входно напрежение между 20 и
60V, а cosϕ е над 0,99. Експлоатационният срок на променливотоковите модули е 25-30 години, типичният гаранционен срок е 15 години,
а уязвимостта към индуцирани електромагнитни полета е сведена за
минимум.
За променливотоковите модули
също са създадени системи за дистанционен контрол с подобно действие през сървър на доставчика.
брой 2/2010
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PRIORI -

иновацията е ПРИОРИтет
Дефектнотокова защита PRIORI - нов продукт на Шрак Техник

В условията на криза, успешните
фирми търсят начини отвъд традиционните, за да посрещнат нуждите
на пазара. Най-яростната конкурен-
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ция днес е за достъп до по-високи технологии, нови продукти и таланти.
Компании като "Шрак Техник", които
инвестират в иновации, са разбрали,
че за търговски успех е необходимо
много повече от частични подобрения на съществуващите продукти.
Представяме Ви новия продукт:
PRIORI - иновацията е ПРИОРИтет.
Предимства:
•Превантивна информация - предупреждение още преди да се задейства ДТЗ;
•Вграден помощен контакт за предварителна сигнализация;
•Ново ниво на прецизност - нежеланите задействания са сведени до
минимум;

•Устойчиви на рентгенови лъчи.
•За приложение във вериги замърсени с хармоници или DC-съставки на
прав ток, породени от наличие на
електронен баласт или консуматори, генериращи хармоници като луминесцентно осветление, компютри, изправители и др.
•40
•63
•80
•40
•63
•80

А/
А/
А/
А/
А/
А/

4
4
4
4
4
4

полюсна/30 mA
полюсна/30 mA
полюсна/30 mA
полюсна/300 mA
полюсна/300 mA
полюсна/300 mA

Повече информация на:
www.schrack.bg
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пренос и разпределение

Трансформатори
СрН и НН
Основни технически характеристики и новаторски
подходи в конструкцията

К

акто е известно, основното
предназначение на силовите трансформатори е преобразуването на напрежения в системите за променлив
ток чрез електромагнитна индукция,
при неизменна честота и без съществени загуби. Обект на настоящата статия са основните технически характеристики на трансформаторите – номинална мощност, напрежение, КПД, нива на генерирания шум, както и съвременните методи за конструиране и диагностика.

Номинална мощност и
напрежение
Номиналната мощност на трансформатора се дефинира като
възможната продължителна мощност, която трансформаторът
може да отдаде, без да се превиши
температурата му за съответния
топлинен клас. Номиналната мощност се пресмята по зависимостта:
Pгаб=(P1 + P2)/2=(U1I1 + U2I2)/2,
където индексите означават 1 първична намотка и 2 - вторична
намотка.
Номиналните напрежения на електроразпределителната мрежа съответстват на БДС IEC 60038 - за
ниско напрежение стойностите са
230/400 V; а за средно - 6,3; 10,5 и 21
kV. Най-високите напрежения на
съоръженията в мрежа средно напрежение са съответно 7,2; 12 и 24 kV.
Съгласно БДС HD 472 S1:1989):
2004/A1:2004, номиналните напреже-
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Фиг. 1.

ния на силовите трансформатори
СрН/НН са:
l за високата страна - най-разпространените стойности са 6, 10,
20 kV. Обикновено имат превключване ±5% или 4х± 2,5%. Много рядко се използва и 3 kV.
l за ниската страна - 127/220 V,
220/380 V. Най-разпространената
стойност е 380/660 V.
Определянето на съответни регулаторни стъпала на трансформаторите СрН/НН в трансформаторните постове се извършва от районните подразделения на разпределителното предприятие, съгласувано с оператора на електроразпределителната мрежа.

КПД на
трансформаторите
Коефициентът на полезно действие η е равен на отношението на
мощността, подадена на входа на
трансформатора към мощността,
получена на изхода му. Това се вижда и от заместващата схема (фиг.
1) η=Р2/Р1. При номинални стойнос-

ти на токовете и напреженията и
cosϕ>0.8, получената стойност е
много висока и превишава 99%.
Именно затова не се използва за
пряко определяне на КПД. Да се измерят входната и изходната мощности с висока точност е много
трудно. По тази причина се използват косвени методи, при които се
работи с ∆Р = Р1 - Р2. Следователно η = Р2/(Р2 + ∆Р).
От всички загуби постоянни са
само тези в магнитопровода. Те се
дължат на хистирезис, вихрови токове и разсейване. Променливи са
загубите в намотките и те се описват с уравнението rk(I' 2 ) 2 = k 32
rk(I'2ном)2 = k32 Pk ном., където k3 = I2/I2ном
е коефициент на натоварване на
трансформатора, а Рк ном. са загубите в намотката при номинален ток.
Максимумът на КПД при максимален
товар се получава при равенство на
загубите в намотката и магнитопровода. При произволен товар е
възможно да се пресметне по зависимостта
η=U2I2k3cosϕ2/(U2I2k3cosϕ2+Pxx+ k32 Pkz),
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където Pxx и P kz са загубите при
празен ход и късо съединение.

Нива на генерирания шум
Генерираният от трансформатора шум се дължи на електромагнитните сили, възникващи от полетата
на магнитна утечка на навивките.
Източници на този шум са вибрациите на стените на резервоара, магнитните екрани и самите навивки.
Дефинира се като допълнителен
шум, излъчван от трансформатора
в сравнение с шумовите нива, характерни за ненатоварено състояние.
Пропорционален е на квадрата на
тока. В добре проектиран и качествено произведен силов трансформатор отсъстват резонансни колебания на елементите при честота
100 Hz (основната честота на принудителните колебания, свързани с
електродинамичните процеси).
Трансформаторът може да се разглежда като пространствена система с разпределени параметри, в която главни колебателни подсистеми
са магнитопроводът, както и намотките високо и ниско напрежение,

имащи собствени механични резонансни честоти. Допустимото ниво
на колебания не се регламентира.
Единствено ограничаващо условие е
допустимото ниво на шум. Следва да
се има предвид, че вибрацията, явяваща се постоянно действащ фактор, води до отслабване на закрепването на магнитопровода, намотките, както и претриване на изолацията и в крайна сметка повреждане на трансформатора. Късите съединения на електропроводите представляват допълнителни върхови
натоварвания, ускоряващи процеса
на стареенето и повреждането му.
В ролята на външни средства за
намаляване на шума от трансформатори се използват: звукопоглъщащи
стени (панели); двуслойни леки панели и тухлени или бетонни стени.

Температурен контрол
на трансформаторите
Греенето е неизбежен процес,
съпровождащ работата на електрическите машини. Дължи се на топлинното действие на тока и на вихровите токове, индуцирани в магнитни-

те системи на електрическите машини. Счита се за нормално една
машина да се нагрява само в допустимите граници, изчислени от конструкторите, потвърдени от практиката и регламентирани от съответните стандартизационни документи.
Особено уязвима при недопустимо
греене е изолацията на намотките.
Установено е, че повишаване на работната температура с 8 °С над
допустимата за съответния топлинен клас, съкращава експлоатационния срок приблизително два пъти.
Някои автори посочват т.нар. 6-градусово правило като показател за
топлинно износване на изолацията.
Според него, в диапазона 80 до 140 °С
степента на износване на изолацията се удвоява на всяко повишаване с
6 °С.
Съществуват различни възможности за температурен контрол посредством измерване на температурата на маслото с живачни, мембранни и други видове термометри, но
те не са подходящи за трансформатори в режим на експлоатация. Водещи фирми в производството им

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.
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
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използват устройства, вградени в
трансформаторите. Те се базират
на специални топлинни модели, които имитират термичното състояние на намотката в реални условия
на работа, както и термосонди (лимборометри), които измерват температурата на маслото, засмуквано
от канал непосредствено до намотката. Използват се и температурни трансмитери, монтирани в самата намотка и предаващи данни за
температурното състояние.

Коефициент на
разширение на
резервоара
Коефициентът на разширение е
много важен за предпазване на резервоара от спукване, особено в случай
на тежка повреда, когато трудно би
могло да се разчита на защитно
устройство. Налягането в казана
вследствие на повреда ще е толкова по-малко, колкото е по-голям коефициентът му на разширение (КР).
Известно е, че по-голямата част от
защитната апаратура се стреми да
ограничи повредата, а не да не я
допусне. За надеждността на оборудването допринасят професионално направените планови проверки.
Коефициентът на разширение зависи от конструкцията и размерите на
казана. В процеса на конструиране
е необходимо да се вземе предвид, че
увеличаването на якостта обикновено води до намаляване на разширението. Затова се изисква специално внимание, за да се запази еластичността на съда. Като ефективно се
приема усилването на снадките на
резервоара с помощта на допълнителни елементи, например стяги.
Така здравината му би могла да надхвърли 5 кg/cm2. Коефициентът на
разширение, характерен за добре
конструиран казан, е 1,3. При това
положение, ако защитната апаратура успее да изключи трансформатора за не повече от 60 - 80 ms при
повреда в него, спукването на казана е възможно да се предотврати.

Повреди при маслени
трансформатори
При възникване на вътрешна повреда в маслонапълнен трансформатор, под въздействието на дъгата
48

се образува голям обем газове, продукти на маслоразлагането. Резултатът е покачване на налягането в
резервоара. В случай на тежка повреда защитните устройства не са в
състояние да понижат ефективно
налягането. Възможно следствие от
ситуацията е спукване на резервоара. Ако това се случи, може да доведе до възникване на пожар при
голямо количество на маслото. Причината е контактът на горещите
газове с кислорода от въздуха. Опасността от пожар е още по-голяма и
поради понижената диелектрична
якост, причинена от отсъствието
на достатъчно масло в казана.
Количеството на газовете, генерирани от дъгата, зависи и от скоростта на изключване на защитната апаратура. При мощни трансформатори се монтира и газово реле
(реле на Бухолц). В много случаи то
сработва преди диференциалната
защита на трансформатора, ако е
изградена такава. Напрежението на
дъгата слабо зависи от тока. Изменя се в зависимост от дължината на
дъгата, формата на електродите,
налягането и др.
Количеството на газа може да се
изчисли на базата на химическата
енергия на свързване между маслото и образуващите се газове, при
предполагаем състав на газовете:
водород (Н2) - 60%, ацетилен (С2Н2)
- 30%, метан (СН4) - 5% и етилен
(С2Н4) - 5%.

Ограничаване на
висшите хармоници
Сред мерките, които следва да се
отчетат в процеса на конструиране
и експлоатация на силовите трансформатори, са и филтрирането на
висшите хармоници, осигуряването
на добри възможности за пожарогасене и отвеждане на топлината и
други. За да се намалят загубите в
трансформаторите, е необходимо да
се ограничат до минимум висшите
хармоници. За целта се поставят
дросели, пасивни или активни филтри, хибридни филтри, линейни дросели и др. Използват се и възможностите, които предлага инфрачервената
термография за мониторинг на
състоянието на трансформатора,
включително ранно откриване на

възможни прегрявания на намотките
му, предизвикани от хармониците. По
отношение осигуряването на добри
възможности за пожарогасене, за
момента като ефективно се приема
използването на халон 1301 (CBrF3).
Концентрация от 3-6% на халона във
въздуха е достатъчна за предотвратяване на пожар. Наложило се практическо решение за отвеждане на
топлината, отделена от трансформатора, е използването й за отоплителни цели.

Диагностика на
трансформаторите
Добре известно е, че диагностиката играе изключително важна роля
в поддръжката на машините и съоръженията. Нейна заслуга са повишаването на надеждността, намаляването на загубите от обслужване,
предотвратяването на аварии и
удължаването на междуремонтния
период. Сред най-широко използваните методи за диагностика на трансформаторите са измерване на изолационното и омичното съпротивление на намотките, анализ - според
импеданса на късо съединение, измерване на тангенс делта, газхроматографски анализ на маслото и др. Счита се, че безконтактната диагностика е сред методите, даващи
възможност за най-ранно откриване
на влошаването на якостните свойства на конструкционните материали. Това е така, тъй като съществува зависимост между изменението на вътрешните сили и енергийното, респективно термичното
състояние на материалите, което
фактически се използва при диагностициране на обекта. Важно е да се
подчертае, че при прилагането на
съвременните безконтактни методи на диагностика не е необходимо
изключване на съоръжението.
Знае се, че повишеното средно
ниво на шум при работата на трансформатор от един тип в сравнение
с друг тип трансформатор е показател за несъвършенство на конструкцията му. Върху тази база са
разработени методите за шумодиагностика. Предимствата на методите за вибродиагностика на трансформатори са добре известни. Понастоящем се прилага метод за откриброй 2/2010
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ване на повреди, базиран на анализ
на разтворените в маслото газове.
Нарушаването на геометрията на
намотките, вследствие на къси съединения, се определя и от измереното съпротивление при периодичните
изпитания. Недостатък на метода
е необходимостта от изключване на
трансформатора.

Топлинната диагностика
е отдавна известен метод с широко практическо приложение. Технически се реализира със специални
средства, измерващи инфрачервеното излъчване от повърхността на
обекта. Топлинното излъчване се
наблюдава във вид на топлинна снимка, характеризираща се с по-силно и
по-слабо нагрети места. Друга
възможност е да се представи във
вид на цифрова индикация на температурата
на
изследваната
повърхност на обекта.
Съвременните термовизионни
системи не само сканират топлинния фон на изследвания обект, но
разполагат и с комуникационни
възможности, позволяващи изображението да се прехвърли на компютър с цел допълнителен анализ.

Новаторски подходи в
конструкцията
Технологичното развитие на
трансформаторите включва различни подходи, сред които увеличаване
на броя на ядрата на магнитопровода, нетрадиционно разположение на
намотките и използване на транспониран проводник. Друга насока е
усъвършенстването на главната,
надлъжната и бариерната изолация.
Също така се работи в посока
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усъвършенстване на технологията
на изработване на различните части от трансформатора, например на
шихтованите магнитопроводи. Използването на специална програма за
нарязване на пластините позволява
да се получи изключително кръгло
сечение на ядрата, което води до
намаляване на дължината на намотъчния проводник. При традиционния
подход неравномерното разпределение на магнитната индукция увеличава загубите и тока на празен ход.
Необходимо е и от 5 до 10% по-голямо сечение. Продължава и развоят в
областта на производството на
специална трансформаторна стомана. Инвестира се в изследване на
кристалографската структура на
стоманата. По отношение на топловалцованата стомана, стремежът е насочен към намаляване на
вредните примеси, тъй като е достигнат пределът в съдържанието на
силиций 3,5 - 4,5%. Друга, напълно логична насока в развитието на силовите трансформатори, е понижаване на размерите и масата им.

Намаляване на загубите
Сред основните насоки в усъвършенстването на конструкцията на
силовите трансформатори е намаляването на загубите. Все по-масово се
използват навити и разрязани магнитопроводи от студеновалцована
стомана с дебелина 0,25 mm, които
са със стъклокерамично покритие с
дебелина 0,005 mm. По този начин се
осъществява плавен преход от ядрото към ярема по крива, съвпадаща с
направлението на магнитния поток.
Работната индукция достига до 1,65
- 1,8 Т, благодарение на което се

намалява размерът и теглото на
трансформатора. За съжаление,
вследствие на редица технологични
трудности, мощностният диапазон,
в който се използват все още, е доста нисък - 300 kVA. Характерно за
тях е, че загубите в стоманата не
надвишават 0,1% от номиналната
мощност на трансформатора.

Полупроводниковите
материали
Създаването през 80-те години на
миналия век на полупроводникови
материали, имащи високотемпературна свръхпроводимост, дава нови
перспективи пред техническото
усъвършенстване на трансформаторите. Те са основно в посока създаване на модели с малки габарити и
ограничени загуби. Преодоляно бе
главното препятствие пред практическото приложение на свръхпроводимостта, а именно използването на
големи криогенни системи за получаване на течен хелий. Тези системи бяха заменени с елементарни
устройства за получаване на течен
азот при атмосферно налягане.
Друга техническа насока е свързана с приложението на серен хексафлуорид като изолатор. Той е известен още като елегаз и представлява неорганично химично съединение
на флуора и сярата, с формула SF6.
При нормални условия представлява
безцветен, неотровен, незапалим газ
без мирис. Серният хексафлуорид е
около 5,1 пъти по-плътен от въздуха (плътност 6,13 g/L на морското
равнище), но един тон SF6 натоварва атмосферата в размер, който
съответства на около 23 900 тона
въглероден двуокис.
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Реконструкция
на електрическата
мрежа ВН
в АЕЦ Козлодуй
О

Калин Стоянов

ткритата разпределителна
уредба на АЕЦ Козлодуй има две основни предназначения: разпределение
на произведената от енергийните
блокове електроенергия и осигуряване на собствените нужди на АЕЦ,
включително захранване на Брегова
помпена станция (БПС). Цех ОРУ осъществява и техническо обслужване
на електропроводите 220 kV Атом
и 110 kV Неутрон, които са собственост на атомната централа. Уредбата е технологично свързана с
енергийните блокове, тъй като в
електрокомандните зали се намират
голяма част от технологичните и
електрическите защити на блоковите и общостанционните съоръжения, както и търговските електромери. Централният щит за управление на ОРУ е единственото място в
АЕЦ, на което е визуализирана цялата главна схема на централата, пусково-резервните трансформатори,
секциите резервно захранване и
връзките между тях. Има възможност да се извършват оперативни
превключвания по всички елементи
от главната схема. В цех ОРУ се
правят лабораторни изпитания на
трансформаторни масла и високоволтови изпитания. Дежурният инженер в ОРУ изпълнява графиците за
регулиране на напрежението на енергийната система и графиците по
мощност на енергийните блокове.
50

Автотрансформатор 2АТ 400/200 kV

Откритата разпределителна
уредба е „центърът“ на противоаварийната автоматика, чрез която се гарантира динамичната устойчивост на енергийната система на Република България. Тъй като
ОРУ на АЕЦ се намира на границата между две национални електроенергийни системи – българската и
румънската, тук постъпва информация от големите генераторни и консуматорни мощности в страната
(например ПАВЕЦ Чаира). При отпадане на голям генератор автоматиката разделя двете национални
енергийни системи и/или разтоварва българската чрез Система за ав-

томатично ограничаване на натоварването.

Необходимост от
реконструкция на
електрическата мрежа
високо напрежение
В цех ОРУ е в процес на реализация мащабна програма за реконструкция на съоръженията, която се
осъществява със собствени средства на АЕЦ Козлодуй. Този процес
е свързан с намаляването на броя
генериращи мощности на централата през последните години и има за
цел да повиши надеждността на
захранване на съоръженията.
брой 2/2010

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

ядрена енергетика

Централният щит за управление на Откритата разпределителна
уредба

Спирането на 440-мегаватовите
първи и втори блок на централата
през 2002 г. доведе до извеждането
на цялата генерираща мощност на
АЕЦ Козлодуй с напрежение 220 kV,
както и до работа в режим, близък
до празния ход, на мощни силови
трансформатори и автотрансформатори, обуславящ повишаване загубите на активна енергия от
трансформация. Към момента на
спирането беше започнат процес на
подмяна на измервателни трансформатори, в отговор на изискванията
за клас на точност при измерването на електрическа енергия и на необходимостта от осъвременяване
на съществуващите измервателни
апарати. Така още през 2003-2004
г. възникна въпросът трябва ли да
се обзавеждат неработещи съоръжения с ново оборудване, което да
се демонтира на по-късен етап.
Прекратяването на експлоатацията на другите два 440-мегаватови
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Демонтаж на стълб от площадката на Откритата разпределителна
уредба

блока – трети и четвърти, в края на
2006 г., увеличи списъка на работещите на празен ход статични електрически машини и постави за решаване нови въпроси – надеждност
на захранването за Брегова помпена станция, надеждност на резервното захранване за пети и шести
блок, осигуряване на собствените
нужди на ОРУ след демонтиране на
съоръженията от изведените блокове, освобождаване на трансформаторна площадка на Електропроизводство – 1 (ЕП – 1) от системни
съоръжения и др.
При създалите се обстоятелства,
в началото на 2007 г. необходимостта от принципна промяна на електрическата мрежа високо напрежение в АЕЦ стана особено наложителна. Беше направено изследване на
надеждността на системите 220 kV
и 110 kV, беше разработена концепция за нейната реконструкция, проведоха се технически съвети и ра-

ботни срещи както в самата централа, така и между АЕЦ Козлодуй,
Национална електрическа компания
и Електроенергиен системен оператор. Процесът съвпадна и с установяването на договореност между
България и Румъния за демонтаж на
междусистемния електропровод 220
kV Дунав, който е присъединен към
ОРУ 220 kV.
Атомната централа предложи
страната ни не да демонтира, а да
използва българското трасе на електропровода и занапред, което беше
прието.
През месец март 2008 г. беше
постигнато принципно съгласие по
техническата част на реконструкцията и беше изготвен работен
проект за реализирането й. Бяха
предприети необходимите административни стъпки за осъществяването на проекта и дейностите по
реконструкцията започнаха в края на
лятото на 2009 г.
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Очаквани ефекти

Подмяна на разединители 400 kV през 2006 г.

Същност на
реконструкцията
Захранване на бреговата помпена станция. Електропроводът 220 kV
Дунав се запазва в частта до пресичането с електропроводите Атом
и Неутрон и става собственост на
АЕЦ, като предстои да се ремонтира основно. Същият електропровод
се подвежда по трасето на Атом, а
той – по трасето на Неутрон. За
целта се демонтират стълбовете
на Неутрон и на тяхно място се
поставят стълбове за електропроводи 220 kV, взети от трансформаторната площадка на ЕП – 1 и ОРУ.
Един от трите трансформатора
на БПС се демонтира и на негово
място (с подмяна на портали в Брегова помпена станция, които ще се
освободят от ОРУ 220 kV и трансформаторна площадка ЕП – 1) се
поставя пусково-резервен трансформатор след промяна на групата на
свързване и основен ремонт. По този
начин БПС се захранва от ОРУ 220
kV с два електропровода от отделни полета. Реализира се автоматично включване на резерва (АВР) на
секции 6,3 kV в помпената станция.
Не се прави АВР на секциите, които
се захранват от електропровода
Хърлец и останалите електропроводи. Хърлец остава изключен и се
включва на празен ход като резерв,
когато се наложи изключване за
ревизия на някой от новите електропроводи 220 kV.
52

Открита разпределителна уредба 110 kV. Електропроводът 110 kV
Неутрон отпада като присъединение и може да се използва за захранване на подстанция Оряхово по
трасето на Дунав. Освобождават
се и комбинирани измервателни
трансформатори 110 kV и релейна
защита и автоматика, които могат
да се използват в ОРУ и БПС. Един
автотрансформатор се премества
на площадката на ОРУ. По този
начин се освобождава трансформаторната площадка на първи и втори блок.
Открита разпределителна уредба 220 kV. Всички полета от ОРУ 220
кV се преработват по схема „два
прекъсвача на присъединение“, с
изключение на полетата на автотрансформаторите, а едно поле
остава в резерв. По този начин се
улеснява (разтоварва) схемата на
ОРУ 220 kV, намаляват съоръженията за поддръжка, намалява броят на
прекъсвачите, на измервателните
трансформатори, на разединителите и на земните ножове. Собствените нужди на ЕП-1 се захранват от
пусково-резервен трансформатор,
като съществува възможност за
извеждане на един такъв трансформатор в резерв. В полетата, където е предвидено да се подменят
измервателни трансформатори, ще
се сменят само включените в реконструкциите. Подменят се и разединители 220 kV.

Реализацията на реконструкцията на електрическата мрежа високо напрежение ще повиши надеждната експлоатация на централата и
ще доведе до икономии на средства
на АЕЦ Козлодуй, а именно:
l Съкращават се разходите за подмяна на разединители 220 kV с
40%;
l Спестяват се предвидените
средства за строително-монтажни работи по подмяна на отпадащите при реконструкцията
измервателни трансформатори
220 kV;
l Реализира се икономия на средствата за плащане на електрически загуби в трансформаторите;
l Използват се налични портали и
стълбове 220 kV, без да се закупуват нови;
l Ще се повиши надеждността на
захранване на БПС чрез два електропровода 220 kV на различни
полета по схема "два прекъсвача
на присъединение" и едно резервно захранване на 110 kV;
l Ще се повиши надеждността на
резервното захранване на пети и
шести блок – захранване от различни полета по схема "два
прекъсвача на присъединение";
l Ще се освободи трансформаторната площадка на първи и втори
блок от автотрансформатори и
желязо-решетъчни конструкции;
l Ще се повиши надеждността на
схемата 220 kV чрез подмяна на
разединители и увеличаване на
броя прекъсвачи на присъединение
от 1,5 на 2 броя;
l Ще отпадне необходимостта от
поддържане на магистрали за
сгъстен въздух в ОРУ 220 kV.
Очаква се цялостната реконструкция на електрическата мрежа
високо напрежение в АЕЦ Козлодуй да
приключи в края на 2011 г.

Авторът Калин Стоянов е
началник на цех Открита
разпределителна уредба
(ОРУ) в Атомна електроцентрала Козлодуй.
Източник на илюстративния материал: АЕЦ Козлодуй.
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Компенсиране флуктуации на
производителността при
възобновяеми енергийни източници
За разлика от конвенционалните енергийни централи, при които натоварването и производителноста могат сравнително бързо да се нагаждат едно към друго, при възобновяемите енергийни източници природните дадености са определящият фактор: скоростта на вятъра както и падът и обемът
на водата се променят в кратки времеви рамки. От
друга страна, електрическите генератори трябва
по възможност да работят с постоянни обороти,
за да произвеждат ток с желаната честота. Същевременно, от гледна точка на ефективността, е желателно тези равномерни обороти на въртене да се
осигурят дори при "малки движещи сили". Това означава да се постигне достатъчно мощност при слаб
вятър или малко вода.
Една възможност да се изпълнят споменатите
изисквания при вятърната енергия е регулиране по-

ложението на перките на ротора. Конкретно това
означава че, ъгълът на атака на перките се променя според силата на вятъра. По този начин оборотите на ротора се поддържат в желания диапазон,
а при прекалено големи скорости на вятъра може
да се задейства и така наречената "спирачка при
буря". При водните турбини, като например тези на
Каплан или Пелтон, се регулират не само лопатките на турбините (аналогично на вятърните), а и допълнителни управляващи елементи като отсекателят на струята и иглата на дюзата. По този начин
се постига константно оптимално натоварване на
работното колело.
Характерно и за двете технологии е това, че управлението често става посредством хидравлика.
Тъй като между хидравличните маркучи и въртящите се машинни части трябва да има контактна точка - там се намират специални въртящи се съединения за хидравлично масло под високо налягане.
С цел постигане на дълъг живот и възможно наймалка поддръжка, в повечето случаи това са хидростатични ротационни съединения, които провеждат
флуида по един или повече канала. Особено при водната енергия са необходими многоканални ротационни съединения, защото различните елементи се
задействат и се нуждаят от различни налягания и
дебит от хидравличната система. Важно е и това,
ротационните съединения да могат надеждно да
пренасят високи налягания (на места до 200 bar) и
да са с конструкция, осигуряваща минимално износване. Така например, използваните лагери са от значение за това роторите и турбините да се въртят
без радиално биене.
В заключение: За производителността на вятърни и водни електроцентрали "голяма" роля играе и "малката" част ротационно съединение - затова неговото качество е от толкова решаващо
значение!

Производител: DEUBLIN GmbH, ул. Насау 10, 65719 Хофхайм-Валау
тел.: 06122/8002-0, факс: 06122/15888, www.deublin.de
Доставка: ЛД ООД, 1202 София, ул. „Цар Самуил“ 116
тел.: 02/9269012, 9319730; факс: 9269025
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вятърна енергетика

Повишаване на
ефективността
при вятърните
генератори
Съвременни конструктивни и технологични
нововъведения

В

ятърните електроцентрали
са най-бързо развиващият се отрасъл в световната енергетика през
последните години. Сред предпоставките за това са изчерпването на
конвенционалните природни ресурси,
безплатната вятърна енергия, екологичните предимства и намаляващите цени на вятърните генератори. Динамиката в сектора стимулира непрекъснатото разработване на
иновативни решения, които оптимизират работата на съществуващите и новоизграждащите се вятърни
централи и повишават тяхната
ефективност. Създават се различни видове управляващи и измервателни устройства, следящи посоката на
вятъра, изработват се аеродинамични структури около турбините и се
правят подобрения в конструкцията
на роторите.

Сензор повишава
ефективността на
турбините с 10-15%
Наскоро бе разработен лазерен
сензор, който предвижда посоката
на приближаващия порив на вятъра
и дава възможност на ротора да се
54

Източник: Clean Technika

Фиг. 1.

преориентира преди вятърът да е
достигнал роторните лопатки. Устройството представлява овална
капсула, която съдържа фиброоптичен лазерен модул, процесор, управляваща система и оптичен обектив
(фиг. 1).
На практика, устройството разпръсква лазерни лъчи и измерва незначителното изменение в цвета на
преминаващите въздушни частици.
При наличие на приближаващ вятър,
устройството изпраща сигнал до системата, управляваща завъртането
на генератора. Системата променя
ъгъла на роторните лопатки или

завърта цялата гондола в посоката,
от която се очаква вятърът. Според
създателите на изобретението,
вятърните дефлектори и анемометърът, с които са снабдени повечето от съвременните турбини, не
са достатъчно ефективни при определянето на посоката и скоростта
на вятъра. Причината е, че са разположени в задната част на гондолата и вятърът, който достига до
тях е аеродинамично нестабилен и
с нарушена структура, тъй като е
„нарязан“ от лопатките. Невъзможността турбината да бъде оптимално ориентирана според посоката и
брой 2/2010
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вятърна енергетика
Аеродинамична
конструкция около
турбината

Източник: Catch the Wind

Фиг. 2.

скоростта на вятъра оказва сериозно влияние върху ефективността й
(фиг. 2). За всеки градус неподходящ
ъгъл на роторните перки, турбината губи 1% от енергийната си ефективност.
С използването на новия сензор
вятърният генератор може да „предвиди“ посоката на приближаващия
вятър на разстояние 300 m. Дори и
при силен вятър (30 m/s), остават
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около 10 секунди, в които турбината
да отреагира. Това е съществен период от време за генераторите, тъй
като турбината обикновено се завърта със скорост 1 градус в секунда.
През август 2009 г. сензорът е
инсталиран върху работеща вятърна турбина. Анализът показва, че
благодарение на новата технология,
генераторът е повишил ефективността си с 12,3%.

Сред новите методи, оптимизиращи работата на вятърните генератори, е изграждането на кръгла
конструкция около основата на турбината (фиг. 3), чиято основна задача е да моделира въздушното течение така, че най-високата му скорост да попадне в обсега на роторните лопатки. Съоръженията се
изработват от пластмаса и стомана и са приложими за всички модели
турбини. Конкретните размери зависят от височината на кулата на
вятърния генератор, от дължината
на перките му и от специфичните условия на терена като обичайна посока на вятъра, сила и интензитет.
Оптимизацията се състои в промяната на средата, а не в работата
на самата турбина. Чрез увеличаване на скоростта на въздушното
течение се повишава и ефективността на ветрогенератора, твърдят
създателите на пасивната структура. Резултатите при полеви тесто-
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Източник: Leviathan Energy

Фиг. 3. Компютърен модел на аеродинамичната структура, при
който посоката на вятъра е отляво на турбината. С червен цвят
са отбелязани зоните с най-висока скорост на вятъра.

ве сочат увеличаване на ефективността на вятърните
турбини с от 15% до 30%. Според изобретателите,
съоръжението осигурява и допълнителни предимства за
операторите на вятърните паркове, тъй като стабилизирането на въздушния поток намалява нуждата от
поддръжка и ремонт на съоръженията, като балансира
натоварването на ветрогенераторите и стабилизира
добива на енергия при различни скорости на вятъра.
Върху конструкцията има възможност да се монтират фотоволтаични панели и да се получи хибридна
ветро-фотоволтаична система, която би произвеждала не само по-равномерни в ежедневен и сезонен план,
но и по-големи количества електроенергия.

Принудително ускоряване
на въздушния поток
Сред техническите решения, които спомагат за ускорението на ветровия поток и съответно за увеличаването на мощността на турбината, са и фуниеобразно разширяващите се тръби (дифузори). Инсталират се зад
роторните лопатки. В центъра на дифузора, по надлъжната ос на турбината, има дюза, инжектираща флуид, което може допълнително да увеличи мощността на турбината. Според мнението на специалисти от бранша, с
използването на дифузорно усилени турбини годишното
производство се увеличава с около 30% при средни ветрови условия в сравнение с конвенционалните турбини.
Освен това използването на дифузорно усилени турбини
с въртящи се гондоли, може да намали до четири пъти
необходимата площ за вятърни паркове при запазване на
една и съща инсталирана мощност и до шест пъти – при
запазване на едно и също годишно електропроизводство.
Подобни турбини, но с фиксирани гондоли, позволяват конЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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струирането на понтонни ветропаркове с десетки пъти по-малка заемана площ и много по-ниски капиталови
разходи.

ни и режимни колебания на отдаваната към мрежата мощност.

Увеличаване на
дължината на
роторните лопатки

Сред иновативните технически
решения, насочени към повишаване
на ефективността на вятърните генератори, са вертикалните вихрови
турбини. Предназначени са предимно за градски условия, но могат да
се използват и навсякъде другаде.
Поради вертикалното отклонение на
посоката на вятъра, причинено от
сградите и вследствие на въртенето на турбината, се получава и завъртане на въздуха вътре между лопатите. Въртящият се въздух има поголяма кинетична енергия (за сметка на пониженото му налягане и
температура) и поради тази причина вихровите турбини имат възможност да бъдат по-производителни
от останалите модели.
За да може обаче да се преобразува в полезна, увеличената енергия
на въртящия се въздух, е необходимо да се конструират специални
турбини. Сред предложенията в тази
посока са турбините с хеликоидално (спирално) усукани лопати, които
допълнително завихрят въздуха. Проблемът в тези конструкции е, че
вертикалната централна зона на
турбината не е свободна и така се
възпрепятства ефективното преразпределение на енергията - от
потенциална и термична в кинетична. Затова те са по-малко ефективни от вихровите турбини със свободна централна зона.
Като по-ефективен вариант специалистите посочват периферно
монтираните реактивни вертикални или усукани лопати, които освобождават централната роторна
зона. Те са кухи и имат странични
отвори във вътрешната страна
(към вертикалния вал) на турбината, през които влиза въртящият се
от вихъра въздух. Той се ускорява в
радиално стесняващи се към периферията канали вътре в лопатите
и излиза с увеличена скорост от
процеп в периферния им заден ръб.
Допълнителното ускоряване на
въздуха в каналите става за смет-

Повишаването на мощността на
турбините може да се постигне и
чрез увеличаване на дължината на лопатките им. Тя расте с квадрата на
диаметъра на ротора, но пък с увеличаването на периферната скорост
се увеличават и периферните загуби.
Увеличените диаметри налагат монтирането на осите на роторите
високо над терена – 50-70 и повече
метра, което утежнява и съответно оскъпява цялата конструкция,
въпреки че във височина скоростта
на вятъра е чувствително по-висока.
Наред с оскъпяването на самите компоненти на ветрогенератора се
утежнява и неговото изграждане и
монтаж.
Въпреки това, производителите
на ротори се придържат към тенденцията за увеличаване на дължината
на роторните лопатки, опитвайки да
се справят с все още нерешените
докрай физически, технологични, механични и аеродинамични проблеми с
високите периферни скорости, поради големите роторни диаметри, при
което и загубите на енергия са големи.
В опит да решат някои от тези
проблеми, конструкторите намаляват оборотите на турбината до няколко десетки в минута, изработват
стесняващи се периферии на лопатите, за да се намаляват загубите, но
по този начин и въртящият момент
става по-малък. Това може да се компенсира чрез увеличаване на мощността за сметка на ограничено повишаване на оборотите, но това на
свой ред увеличава периферната скорост. Като възможно решение на
тази проблем специалистите посочват

двуроторните вятърни
турбини
Двуроторната турбина (фиг. 4) се
включва при невисоки скорости на
58

Вертикална вихрова
турбина

Източник: Uwinsys

Фиг. 4.

вятъра - около 3 м/с. Мощността й
се увеличава с около 35% при ниски
скорости на вятъра и с около 20% при
по-високи, в сравнение с еднороторна турбина в същите ветроусловия.
Ефективността на двуроторната
технология се основава на подходящото насочване на ветровия поток
от първия ротор към втория. Единият ротор се явява едновременно и генератор, и въртящ се направляващ
апарат за втория. При това, производителността на втория ветроелектрогенератор значително се
увеличава, а ветровата енергия,
„загубена“ при завъртането на потока от първия ротор, се оползотворява.
При еднакви ветрови условия двуроторната турбина има значително
по-висока ефективност от еднороторна със същия диаметър, като в
същото време заема същия терен и
е на същите отстояния от съседните във ветропарковете.
Сред останалите й предимства е
ниският шум при работа, който се
дължи не само на по-ниските обороти на роторите, но и на факта, че
генерираните звукови вълни от лопатите на всеки ротор се срещат
пряко и в значителна степен взаимно се неутрализират. Този факт
увеличава възможностите за инсталация на турбините и в близост до
населени места. В годишен план,
двуроторната турбина работи попродължително време от еднороторната, макар че при ниски ветрови
скорости мощността й не е висока.
Освен това има по-малки амплитуд-

брой 2/2010

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 2/2010

59

вятърна енергетика
Прототип на високоефективна вятърна турбина
Източник: GreenWaveLength

Сред най-иновативните разработки в сферата на
вятърната енергетика е този нов модел вятърна турбина, чийто прототип бе официално представен в края
на миналата година. Турбината се предлага в различни
варианти с мощности от 1 до 10 kW. Конструкцията
й е вдъхновена от принципа на летене на земните пчели
и повтаря движенията на крилете им. Създателите на
прототипа смятат, че уникалната конструкция на ротора ще подобри значително годишната енергийна производителност на вятърните турбини.

ка на центробежната сила. Затова
изходящият въздух образува силна
реактивна струя, която създава
обратна по посока на изтичането
реактивна сила, завъртаща лопатката. Именно тази допълнителна
сила, заедно с другите сили, които
въртят турбините с криловидни
лопатки, правят този модел по-производителен.

Роторни лопатки с
различна дължина
Друго конструктивно решение
при вятърните генератори, което

Източник: Vestas
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има за цел да повиши тяхната ефективност, са роторите с различни
по дължина лопатки. Според създателите му, роторът с каскадно
увеличаващ се диаметър във височина по-добре улавя въртящия се
въздух, който, поради центробежните сили увеличава радиуса на
вихровата спирала във височина.
Лопатките на турбината имат
различни основни функции. Долните
имат доминираща функция да
въртят въздуха и второстепенна
функция да преобразуват кинетичната му енергия във въртеливо
движение. Самите те се въртят
от вятъра и от въртенето на горните лопати, защото са монтирани към общ вал. Обратното – доминиращата функция на горните
лопати е да преобразуват енергията на въртящия се въздух в механична и втората им функция - да
подпомагат въртенето на долните
лопати. Поради увеличаващия се
във височина диаметър на ротора,
горните лопати са енергийно попроизводителни, защото въртящият им момент е по-голям.
Вместо каскадно монтирани лопати с различна дължина, може роторът да бъде и с еднакви лопати, но монтирани не вертикално,
а наклонено, така, че долните им
части да са на по-къси конзоли, а
горните – на по-дълги. В тези конструкции е важно да се изчислят
дължините на конзолите така, че
всяка точка от лопатата да се
върти със същата ъглова скорост
(обороти) като всяка друга. По
този начин се избягват механичните напрежения вътре в лопатите и се редуцират вибрациите в
тях.

Ветроенергиен
одит
Подобренията в конструкцията
и ветродинамичните характеристики на турбините имат определящо значение за тяхната енергийна ефективност. Достигането на
по-високи производствени мощности, обаче, е в пряка зависимост
и от конкретните ветроусловия
на избраното за инсталация място. Те следва да се анализират и
да се прецени доколко са оптимални, в зависимост от характеристиките на вятъра, топографския
профил на мястото, както и профила на района около него, ландшафта и други особености на
терена. Проучването, детайлният
анализ и оценката на енергийните
качества на вятъра и на други
климатични параметри, имащи отношение към плътността на вятърната мощност за определено място, се извършват в рамките на
т.нар. ветроенергиен одит. Всяка
допусната грешка по време на
този етап може да доведе до драстични отклонения в очакваната
годишна електропроизводителност на вятърната турбина.
Така например, ако турбината се
фундира на малък хълм с височина
спрямо околния терен около 50 метра, скоростта на вятъра на хълма
е 2-2,5 пъти по-висока, отколкото
в равнинен терен. Т.е. подценяването или надценяването на годишното електропроизводството на
вятърен електрогенератор в разглеждания случай може да бъде в
граници от 8 до 14 пъти. Ето защо
са необходими специални ветроизмервания на всяко конкретно място,
които да дадат достоверна информация за ветроусловията и професионален анализ на реално измерените данни. Само така може да се
достигне до реално постижимата
електропроизводителност за статистически представителен ветрови годишен цикъл. На такава основа технико-икономическите анализи и инвестиционни оценки имат
висока степен на достоверност и
са добра база за избор на инвестиционно решение.
брой 2/2010

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

платена публикация

Проект Куантум
Особености в автоматичното управление на фотоволтаична,
двуосна, следяща, електрогенераторна система - до 5 кВт (п)

С
l

l

l

l

ъщност на проекта

проектиране и създаване на интегрирана телеметрична система за изследване, измервания и управление на фотоволтаична, двуосна, следяща, електрогенераторна система - до 5 кВт (п), включваща методика и средства за измерване на електрически и неелектрически величини в това число
и на величини, свързани с климатични и слънчеви параметри, система за предаване на данни в реално време по GSM/ Internet двупосочен канал;
проектиране и разработване на
система за автоматично управление на фотоволтаични следящи
системи при използване на двупосочен GSM/ Internet канал - данни/
управление с приложен софтуер за
отработване на аварийни и критични ситуации (природни явления) при работа на системата в
свързан в електрическата мрежа
на ниско напрежение режим;
работа в условията на единична
инсталация и синхронизация в условията на множествено инсталиране във фотоволтаичен парк;
софтуер, фърмуер и хардуер. Опитен и промишлен образец.

Описание на проекта
В основата на проекта е заложена разработката на системно решение за събирането, анализирането и
обработката на информацията, нужна за изграждане и управление на фотоволтаични системи за електрогенерация.
Проектът предлага и системно
(софтуерно и хардуерно) решение на
проблемите, свързани с експлоатацията на такива системи в реални
условия - проектът се реализира на
територии в Северна България, свързани с характерни климатични и теренни условия.
Известни са добрите условия за
фотоволтаична електрогенерация
за тях, представени в специализираните източници - (слънчеви и метеоЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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измервания на NASA), представящи
данни за възможна фотоволтаична
електрогенерация, достигаща до
1500 кВтч/ 1кВт(п) инсталирана фотоволтаична електрогенераторна
мощност.
Физико-географските и геодезически условия в тази част от страната дават възможност за разполагане на фиксирани фотоволтаични
системи за електрогенерация - хълмисти терени с преобладаващи наклони от 1-2% до 12-15%, в посока север - юг, предпочитани за инсталиране на подобни системи, без допълнителни строително-монтажни работи (СМР), свързани с подготовката на терена.
Наличието на подходящи терени
с посочените показатели, но с наклони над 2.5% в посока изток - запад,
са възможни за усвояване за фотоволтаична електрогенерация на приемлива цена, само при прилагане на
двуосни следящи системи - сложни и
скъпи засега съоръжения.
Проектът дава възможности за
предотвратяване на някои опасни
последствия от влиянието на метеорологични и геофизични фактори, характерни за северната част от България.
Друг ефект от прилагането на подобно системно решение е допълнителното осигуряване на системата
в случаите на несвоевременна намеса на оператор при критични стойности на въздействащи климатични
фактори като моментни пориви на
вятъра със скорост, превишаваща
съществено средните стойности за
сезона и региона.
Съществува възможност за генериране на управляващо въздействие
и за някои нови технически решения
като метални предпазни щори и др.,
с оглед опазване целостта на повърхностното стъклено покритие на
фотоволтаичните модули, както и за
тяхното активно преориентиране за
предпазване от вредни въздействия.
Техническите решения, включени
в проекта са обусловени от детайлния, продължителен (12 месеца), целенасочен сбор от данни за метеорологичните условия в региона, тех-

ния целеви анализ и включването им
в основните смущаващи въздействия, които да се компенсират от управлението на системата.
Съществуващият фърмуер, съставляващ част от предоставяните
понастоящем трекерни системи, не
може да отработва инцидентни критични ситуации, нетипични за астрономическия сезон, за който се изпълнява фиксираната в него програма.

Новости и предимства
Предлаганото в проекта системно решение за управлението на двуосни трекерни системи притежава
основни предимства, представляващи техническа новост като:
l отработване на внезапно възникнали климатични фактори и явления, гарантиращо опазване на механичната и електрическа цялост
на системата;
l възможност за дистанционно събиране и натрупване на данни за
технически и статистически анализи, както и за формиране на управляващи въздействия върху системата;
l възможност за активно управление от оператор на множествени трекерни системи в рамките
на даден фотоволтаичен парк при
промяна на критериите за управление;
l възможност за автоматично управление на трекерната система
по един, два или повече променливи критерии , задавани дистанционно или избор от записани такива в енергонезависима памет на
устройството за управление;
l възможност за автоматично управление на трекерната система
по един функционален критерий опазване на изправността на отделните елементи на системата,
подложени на непредвидени външни влияния (природни явления).
д.т.н. Станимир Петров
управител Куантум и Ко
Информация на:
quantumco@abv.bg
www.quantumbg.net
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ПРОТОЧНА ВОДНА ТУРБИНА
СИСТЕМА ОСБЕРГЕР

П

роточните водни турбини се разработват съобразно работните условия, определени от мястото на ВЕЦ (пад /дебит).
Прост принцип на работа - това е мотото при разработването на проточните водни турбини, които са предназначени за надеждна и непрекъсната работа в продължение на
няколко десетилетия и могат да бъдат експлоатирани без специални средства и инструменти за поддръжка. Инсталирането и пускането в експлоатация е лесно дори за непрофесионалисти.

вътрешното пространство на работното колело и след това, протичайки повторно през
лопатките в посока от вътрешността на работното колело навън, изтича в зоната под
работното колело на турбината. След работното колело водата изтича свободно или през
смукателна тръба във водобойния кладенец
под турбината.

Област на приложение на турбината
• Пад :
H = 3 - 200 м
• Дебит:
Q = 0,03 - 13 м3/сек
• Мощност:
N = 5 - 3000 кW

фиг. 2 С вертикално подаване на водата

Принцип на работа на
проточната турбина
Осбергер
Проточната водна турбина е радиална, леко реактивна турбина за средни падове с тангенциално инжектиране на водата към лопатките на работното колело и хоризонтален
вал. Поради специфичните си обороти, тя се
причислява към бавноходните турбини. Водният поток се регулира с направляващ меха-

На практика, протичането на водата през
работното колело има самопочистващ
ефект. Всякакви боклуци, които могат да попадат между лопатките, когато водата влиза
в работното колело, само след половин негов
оборот под действието на центробежните
сили и от протичащата вода, отново се изтласкват извън работното колело и след това се отмиват към водобойния кладенец.
Когато водното количество на оттока е
силно променливо, проточната турбина се
разработва като двукамерна. Разделянето на
двете камери стандартно е в съотношение
1:2. Малката камера работи при малки водни
количества, а по-широката - при средните
водни количества. Двете камери заедно обработват сумарното водно количество. Благодарение на това разпределение, се използват водни количества от максималния дебит
на турбината до 1/6 от него и то при оптимална ефективност. По този начин проточните турбини работят с много висока ефективност, дори на реки със силно променлив
отток, т.е. с КПД по-висок от 80%.

рис. 1 Графиката на КПД на проточните турбини се състои от 3 криви, получени по време на
регулирането с разделените в съотношение 1:2
клапи, в сравнение с графиката на турбина
Францис.
лък отток, способността на една турбина да произвежда електроенергия зависи
от характеристиката на ефективността
на съответния вид. Турбините, достигащи
висока ефективност при нормални условия,
обикновено имат ниска ефективност по
време на малките води и постигат по-ниско годишно производство при места с променлив воден дебит от турбините с плоска крива на ефективност.

Направляващи дефлектори
В двукамерната проточна турбина потокът вода се управлява чрез два профилирани
дефлектора, динамично балансирани. Дефлекторите разделят водния поток, балансират
го и го подават към работното колело без
удар, независимо от широчината на камера-

Ефективност на турбината
/графики на КПД/

фиг. 1 С хоризонтално подаване на водата
низъм, така че водата се подава към външния ръб на лопатките, преминава през тях във
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Максималната ефективност на проточните турбини за ниски падове (напори) и мощности достига до 84% при пълен разход. При средни и големи турбини и на високи падове (напори), максималната ефективност достига 87%.
На рисунка 1 са показани предимствата
на проточните турбини при различни режими и натоварвания. Често речният отток е
много малък в продължение на няколко месеца през годината. По време на месеците с ма-

рис. 2 Конструкция на двукамерната проточна
турбина
та. И двете ротиращи лопатки са поставени точно в камерите на турбината и при неголеми напори могат да служат като затвор-
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ни органи на турбината. Тогава не е необходимо да се използва друг затворен орган между напорния тръбопровод и турбината. Двата дефлекторa за регулиране независимо един
от друг са оборудвани с индивидуални рамена, към които се свързва автоматичното и
ръчно управление. Регулиращите дефлектори са поставени в самосмазващи се втулки
и не изискват каквото и да било техническо
обслужване. Чрез свързаните тежести в края
на рамената, клапите могат да се затворят
гравитачно, при спиране на турбината.
Корпусът на проточните турбини се изготвя от конструктивна стомана и е масивен, устойчив на удари и обледяване.

Работно колело
Работното колело е най-важната част на
турбината. То е оборудвано с лопатки, които са изготвени от специално профилирана и полирана стомана, според доказани в
практиката и утвърдени методи. От двата
си края лопатките се поставят и заваряват
в два крайни диска и са заварени към други
вътрешно разположени дискове по специални методи. В зависимост от големината, работното колело има до 37 броя лопатки. Линейно скосените лопатки не създават големи осови сили и затова няма необходимост
от поставяне на усилени аксиално/радиални
лагери, с тяхното сложно закрепване и смазване. При работните колела с голяма широчина лопатките многократно се укрепват с
междинни дискове. Работните колела преди
окончателното сглобяване на турбините се
балансират и преминават пълен дефектоскопичен контрол.

Лагери
Проточните турбини се оборудват със
стандартни, самонагаждащи се ролкови лагери, които дават няколко от предимствата на тези водни турбини: като например
ниското съпротивление на търкаляне и лесното техническо обслужване. Конструкцията на лагерните тела е така направена, че
не позволява проникване на вода към лагерите, както и обратното - да попадат греси
в протичащата през турбината вода. Това
е важно качество на патентованите конструкции лагерни тела на нашите турбини.
Едновременно с това, работното колело се
центрира в тялото на турбината, с помощта на лагерните тела. Това практично техническо решение прави ненужна техническата поддръжка на уплътнителните елементи. Освен ежегодна смяна на греста, не се
изисква никаво друго техническо обслужване. Прилаганото техническо решение позволява и лесна подмяна на работното колело,
без демонтаж на турбината.

се осигурява чрез настройващи се въздушни
клапани, които оказват влияние на разреждането под работното колело на турбината. По
този начин турбини със смукателна височина от 1 до 3 метра може да се използват по
най-добрия възможен начин, без опасност от
кавитация. Освен това, поставянето на смукателна тръба в качеството на стоманен колектор значително намалява разходите за съоръжението при ниските падове (напори) и
така много проблемни проекти стават изгодни по цена.

Експлоатационни
предимства
В проточните турбини, наша конструкция, отсъства кавитацията. Така отпада
необходимостта от разполагане на работното колело под долното водно ниво и свързаните с това разходи за строителство, а
също така изчезват и редица експлоатационни недостатъци.
За падове до 90 м при производството на
турбините се използва стандартна конструктивна стомана. За падове от 90 - 120 м работното колело се изработва от високоякостна неръждаема стомана. За падове над 120
метра турбината винаги се изработва от неръждаема стомана, включително корпусът и
детайлите на тръбопроводите.
Обичайно оборотите на проточните турбини са 2-3 пъти по-високи от номиналните
обороти. Това позволява да се използват генератори серийно производство.

Икономически предимства
Нарастващото уважително отношение на
хората към околната среда засилва потребността на обществото да използва природните сили без излишно обременяване на околната среда: например, по пътя на производството на електроенергия от възстановяеми източници. Често строителството на
ВЕЦ се ограничава от важни фактори: високи инвестиционни разходи, свързани с проектиране и планиране, разчети, конструкции, а
така също и от осигуряване на строителни
машини и механизация.
Затова инженерите - консултанти и конструктори на турбини, се стремят да намалят общите разходи по пътя на стандартизацията на водните турбини. Този път е подходящ за големите турбини, но за малките
водни турбини това предизвиква проблеми при
разчетите, отнасящи се до пада и диапазона
на изменение на разхода на вода в течение
на годината.

Смукателна тръба
По принцип проточната турбина е турбина със свободно изтичане на водата. В случаите при средни и ниски падове се изисква
смукателна тръба. Нейното предназначение
е да не се допусне наводняване на машинната зала и едновременно с това да се използва целият пад, без загуби. При турбините със
свободно изтичане на водата в широк диапазон на приложение, водният стълб в смукателната тръба трябва да се контролира. Това
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които в зависимост от дебита на водата и
височината на пада, определени за мястото
на МВЕЦ, се поръчват по задание на клиента, като пълен комплекс от оборудване. Такава модулна система позволява да се реализира изгодно ценово предложение, като едновременно с това се осигуряват всички функции, определени в проекта.

Проточните турбини се отличават с
дългогодишен срок на работа и не изискват техническо обслужване. По време на
експлоатацията те не се нуждаят от каквито и да било скъпи и сложни резервни части, а необходимите ремонти в повечето
случаи могат да се извършат пряко на мястото на инсталиране. Специфичните преимущества на проточните турбини правят
възможно тяхното използване в гравитачни системи за питейно водоснабдяване. Те
могат да се монтират на много дълги деривационни вододоставящи тръбопроводи,
като не предизвикват нежелателни водни
удари по време на експлоатацията и по такъв начин не предизвикват опасности и
влошаване на качествата на питейната
вода. Това беше изпробвано успешно от нашата фирма в много страни по света.

рис. 3 Област на приложение
Нашите конструкции проточни турбини се
изработват от стандартнизирани детайли,

e-mail: cink@cink-hydro-energy.com
www.cink-hydro-energy.com
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хидроенергетика

Съвременни
турбини за ВЕЦ
Характеристики и основни параметри на активни
и реактивни водни турбини

В

съвременната хидроенергетика се използват разнообразни типове водни турбини. Най-разпространената им класификация се подчинява на принципа на действие, според който се разделят на две основни групи – активни и реактивни. Работният процес при активните водни турбини се характеризира с преобразуване само на кинетична енергия, докато реактивните преобразуват предимно потенциалната енергия на водата. В настоящата статия са разгледани типовете активни и реактивни турбини, познати с
имената на своите изобретатели Пелтон, Банки, Турго, Францис, Каплан и техните основни конструктивни и работни характеристики.

Активни водни турбини
От активните турбини в съвременните ВЕЦ най-често се използва
пелтоновата водна турбина. Пелтоновите турбини се използват при
високи падове (обикновено Н> 500 m),
но при по-малка мощност се конструират и за по-ниски (Н=200-500 m).
Характеризират се със сравнително проста конструкция, висока маневреност и работят с висок КПД
(максимална стойност до 92%) при
режими, значително различаващи се
от оптималния. В България пелтонови турбини са инсталирани в много
ВЕЦ, сред които Сестримо, Белмекен, Батак, Пещера и др.
Проточната част на пелтоновата
турбина се състои от няколко последователно свързани елемента – разпределително устройство (колектор), направляващо устройство, ра64
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ботно колело и работна камера (кожух). По напорния тръбопровод водата се довежда до направляващото
устройство, в което енергията й се
преобразува изцяло в кинетична. Направляващото устройство формира
струя, която атакува лопатките на
работното колело и упражнява динамичен натиск върху него. Този натиск
създава въртящия момент на вала на
турбината. След като отдаде енергията си на водното колело, водата
пада в шахта, откъдето се отвежда
в долния басейн. Регулирането на
мощността на турбината се извършва с иглата на направляващото
устройство. Задвижването й се осъществява от електромеханична или
хидромеханична система. Направляващото устройство се конструира с
една до шест дюзи, в зависимост от
големината на дебита. При три и повече дюзи, турбината обикновено се
изпълнява с хоризонтален вал. Ако
валът е хоризонтален, се налага да
бъдат монтирани две работни колела.

Разпределително и
направляващо
устройство
Основната задача на разпределителното и направляващото устрой-
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ство е осигуряването на необходимите стойности на параметрите
на течението пред работното колело.
Разпределителното устройство
(колекторът) е предназначено да
отведе водата от напорния тръбопровод до входа на направляващия
апарат с минимални хидравлични
загуби, като осигури равномерно
разпределение на дебита и на скоростите на входа на дюзите. Колекторът трябва да се конструира по
такъв начин, че да може да осигури
равни стойности на дебита и налягането на входа на всяка дюза.
Направляващото устройство е
предназначено да преобразува енергията на водата изцяло в кинетична и да осигурява плавно изменение
на дебита според изискванията на
турбинната мощност.
В съвременните пелтонови турбини се използват два вида направляващи устройства – коляновидно и
правотоково. Основните елементи
и на двете устройства са дюзата и
иглата. Разликата в двете конструкции произтича от начина на задвижване на иглата. В правотоковото
устройство то се осъществява от
силов цилиндър, разположен в обтекателя, докато в коляновидното
брой 2/2010
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Източник: Cink Hydro Energy

силовия цилиндър е изнесен извън
проточната част и премества иглата с помощта на дълъг лост, който
преминава през коляното и смущава
течението. От гледна точка на хидравличните загуби и характеристиките на скоростното поле на входа
на дюзата, правотоковото устройство има безспорно предимство и
затова намира по-широко приложение.

Работно колело
на пелтонова турбина
Според конструкцията си, работните колела на пелтоновите турбини биват три вида: съставни с механично закрепване на лопатките;
съставни със заварени лопатки и
изцяло отлети. Съставните работни колела с механично закрепване на
лопатките, в неговия класически
вариант, намират ограничено приложение при турбини с малка мощност.

Източник: Alstom Power

През последните години се използва и нова технология за изработване на съставни работни колела с
механично закрепване. При нея лопатките се изработват самостоятелно (отливка или изковка), което
дава възможност да бъдат реализирани много прецизно всички изисквания от хидродинамична, конструктивна и технологична гледна точка.
Лопатките се монтират върху
пръстени, като закрепването се
извършва с помощта на конусни
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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щифтове и болтове.
В много редки случаи се прилага
технология, при която основният
диск и работните лопатки се отливат отделно, след което лопатките
се обработват и заваряват към диска.
Някои от водещите в хидротурбостроенето фирми прилагат нови
технологии, при които работното
колело се отлива от две или повече части, след това лопатките се
обработват, частите се заваряват и накрая се извършва окончателната обработка. Най-често се
конструират изцяло отлети работни колела. Основният им недостатък е ограничената възможност за точно обработване на
лицевата и тилната страна на
работните лопатки, независимо от
забележителния напредък на технологиите в това отношение през
последните години.

Двукратни турбини
за ВЕЦ
Друг тип активна турбина е двукратната водна турбина, известна още като турбина Мичел-Банки.
Използва се за падове от 2 до 200
метра, но мощността й е ограничена обикновено до 1000 kW, поради сравнително ниските стойности на КПД (максимум до 85%). В
отделни случаи мощността на
турбините от този тип достига
2000 kW. Двукратната турбина
обаче има редица предимства от
гледна точка на специфичните
изисквания към водните турбини с
малка мощност. Сред тях са изключително простата и технологична
конструкция, работата в широк
диапазон от режими, възможностите за ръчно и автоматично управление и ниската себестойност. У
нас такива турбини са инсталирани във ВЕЦ Севлиево, Шумата, Гашня, Б. Вир и други.
Проточната част на този тип
турбини се състои от направляващо
устройство, работно колело, работна камера и изпускателна тръба.
Водата постъпва от напорния
тръбопровод в направляващото устройство (дюза), което преобразува енергията на водата изцяло в
кинетична. След дюзата водната

струя атакува лопатките на работното колело, преминава през
вътрешността му и отново атакува работните лопатки (двукратно
действие). При това преминаване на
водата между работните лопатки се
изменя посоката и големината на
скоростта, резултат на което е
въртящият момент върху вала на
работното колело. След като напусне работното колело, водата попада в работната камера.

Наклонно-струйна (Турго)
турбина
Характерно за този тип активни
турбини е, че водната струя атакува лопатките на работното колело
не тангенциално (както при пелтоновата турбина), а под известен
ъгъл. Подходящи са за напор от 30 250 м, имат мощност от 100 до 10
000 kW и максимална стойност на
КПД 86%.
Основните елементи на тази
турбина напълно отговарят по наименование и предназначение на другите активни турбини (направляващ
апарат, работно колело, работна
камера). Особеното при нея е, че
формата на работните лопатки е
значително по-опростена в сравнение с тази при пелтоновата турбина, което позволява да бъдат изработвани чрез щамповане. Освен
това тя е с по-висока бързоходност,
което означава, че при едни и същи
стойности на дебита и напора, тя
ще има по-малки габарити и маса.
Направляващият апарат е като
при пелтоновата турбина. Той формира струя, която атакува лопатките на работното колело под ъгъл,
чиято стойност обикновено е 20 22°. В лопатките струята се извива в междулопатъчните канали, от
което възниква сила, респективно
въртящ момент.
Процесът на енергопреобразуване се характеризира с относително
по-големи загуби от тези в пелтоновата турбина. Главно поради тази
причина, наклонно-струйната турбина не може да конкурира успешно
пелтоновата при средни и големи
мощности. Тя намира приложение
предимно в инсталации с по-малката мощност поради по-ниската си
стойност.
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Реактивни водни
турбини
В зависимост от посоката на
движение на водата в работното
колело, реактивните турбини биват
радиално-осови (тип Францис), осови и диагонални.
Францисовите турбини са реактивни водни турбини, които покриват много широко поле от дебити и
напори. Работният им процес се
отличава с много висока ефективност (измерени са стойности до
95%). В нашата страна францисови
турбини са инсталирани във ВЕЦ
Момина клисура, Студен кладенец,
Алеко, Девин, Кричим и други.
В работното колело на францисовата турбина водата се движи от
радиална посока (на входа) в осова
(след изхода). Според разположението на вала, францисовите турбини
биват хоризонтални и вертикални.
Както при всяка друга реактивна
турбина, проточната част на францисовата турбина се състои от
турбинна камера, направляващ апарат, работно колело и дифузор.

Източник: Cink Hydro Energy

Компоненти на
францисовите турбини
Турбинна камера. Използват се
правоъгълни и спирални турбинни
камери. Правоъгълните камери намират приложение при нисконапорните
(Н<6 м) францисови турбини с малка
мощност. Най-често спиралните
камери на тези турбини са с кръгло
или овално сечение. При францисовите турбини с малка мощност се
използват и спирални камери с правоъгълно сечение. Ъгълът на обхват
на спиралните камери обикновено е
330° - 360°. Когато турбината е с
вертикален вал, спиралната камера
се бетонира във фундамента. В хоризонталните турбини спиралната
камера се закрепва към фундамента
чрез специални опори. При високонапорните францисови турбини спиралните камери са ляти (изцяло или от
няколко части).
Спиралните камери на турбините
за ниски и средни напори обикновено
са със заварена конструкция. В изходящата част на спиралната камера е разположен статорът на турбината. Статорните колони обикновено са профилирани, но при турби66

ма. За определен режим на работа
(зададена мощност) на турбината
направляващите лопатки са неподвижни. Когато е необходимо да се
измени дебитът на турбината (респ.
мощността), те се завъртат синхронно. Направляващите лопатки са
лагерувани в плъзгащи лагери в капаците на турбината. При францисовите турбини с малка мощност, с
оглед намаляване на инвестициите,
понякога се използват и еднолопаткови направляващи апарати.
Работно колело. Това е най-важният елемент от проточната част
на турбината. Работното колело се
състои от два диска -вътрешен (главина) и външен (венец), между които
са разположени работните лопатки.
Вътрешният диск се закрепва към
вала на турбината. Преобразуването на енергията на водата в механична енергия е резултат на силовото взаимодействие на системата
от работни лопатки с водното течение. Броят на работните лопатки обикновено е 11 - 17 (нараства с
увеличаването на напора).

Осови турбини

Източник: Cink Hydro Energy

Източник: Alstom Power

ните с малка мощност могат да
бъдат с кръгло сечение (шпилки).
Направляващ апарат. При францисовите турбини най-често се използва цилиндричен многолопатков направляващ апарат. Направляващите
лопатки по принцип са с несиметричен профил с положителна кривина и
се задвижват от лостовата систе-

Осовите турбини са реактивни
водни турбини, които се използват
при големи дебити и сравнително
ниски напори – от 2 до 80-90 м. В
работното колело на тези турбини
водата се движи в осова посока както в зоната на входа, така и в зоната на изхода. В сравнение с останалите водни турбини те притежават
най-голяма пропускателна способност и бързоходност. По принцип
осовите турбини биват с неподвижни (тип пропелер) и с подвижни (тип
Каплан) лопатки. Следва да се отбележи, че обикновено осовите турбини се изпълняват като капланови,
което позволява да се осигурят високи стойности на средноексплоатационния КПД при изменение на натоварването и напора на турбината.
Дълго време като най-сериозна слабост на каплановите турбини се
считаше недостатъчно надеждното
уплътняване на механизма за завъртане на работните лопатки, вследствие на което след известен срок
на експлоатация се наблюдаваше
изтичане на масло и замърсяване на
водата. Затова при проектирането
брой 2/2010
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тален вал като хоризонтални, капсулни, правотокови, шахтови и порядко с вертикален вал. Среднонапорните обикновено се конструират
с вертикално разположен вал. Високонапорните по правило са с вертикален вал.
Източник: Cink Hydro Energy

Източник: Alstom Power

Източник: Ossberger

на нисконапорни ВЕЦ с малки колебания на напора, в някои случаи се предпочиташе да се използват пропелерни турбини (вместо капланови), като
изискваната от енергийната система мощност се осигуряваше чрез
включване и изключване на определен брой агрегати. Днес може да се
каже, че технологичното развитие
в областта на хидротурбостроенето е преодоляло този недостатък на
каплановите турбини. Друг недостатък на всички осови турбини са
относително високите стойности
на коефициента на кавитация в сравнение с францисовите турбини, което води до увеличаване на смукателната височина, а това от своя
страна увеличава забележимо строителните работи. От гледна точка
на стойността на напора, осовите
турбини биват нисконапорни (Н<15
м), среднонапорни (15 - 35 м) и високонапорни (Н>35 м). Нисконапорните
се изпълняват най-често с хоризонЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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Проточна част на
осовата турбина
Проточната част на осовите
турбини е съставена от същите
елементи по наименование и предназначение като при францисовите
турбини. Различията са в конструкцията на някои от тези елементи.
Турбинна камера. При вертикалните осови турбини обикновено се
използват спирални камери и само за
много ниски напори - правоъгълни. За
напори до 40 м спиралните камери
най-често са с шестоъгълно сечение,
ъгъл на развитие 180° - 270° и се
изработват от стоманобетон (при
по-високи напори се прави метална
обшивка). В конструкциите на високонапорните осови турбини се използват и метални спирални камери с
кръгли сечения. В изходящата част
на камерата са разположени статорните колони, които най-често са
с постоянна височина. В по-старите
конструкции на спирали с кръгли
сечения се срещат и статори с
променлива височина. Турбинните
камери на хоризонталните осови
турбини обикновено са правотокови
с пръстеновидни сечения. Статорните колони свързват вътрешното
тяло (капсула, обтекател) с външния
пръстен на камерата. През статора се осигурява достъп до генератора, който е разположен в капсулата.
Направляващ апарат. Във вертикалните осови турбини се използва
цилиндричен направляващ апарат.
Направляващите лопатки по-често
са със симетричен профил и се задвижват от лостова система. Функциите и изискванията към този вид
направляващ апарат са като при
францисовите турбини. При хоризонталните осови турбини се използва
конусен и по-рядко радиален направляващ апарат. Срещат се конструкции на осови турбини с неподвижни
направляващи лопатки (турбини с
малка мощност и незначителни колебания на напора). В този случай

експлоатацията на турбината се
ограничава до режими, близки до
номиналния. Такива турбини сe наричат Томан-Каплан или полу-Каплан.
Работно колело. Състои се от
главина и работни лопатки. При пропелерните осови турбини работните лопатки са неподвижни спрямо
главината, докато при каплановите
те могат да се завъртат около
осите си по време на работа. Механизмът за завъртане на работните
лопатки е разположен в корпуса и се
състои от силов цилиндър (сервомотор) и лостова система.
Обикновено се използват две схеми на този механизъм - коляно-мотовилков и кулисен, като по-често се
прилага първата схема. Подаването
на масло под налягане до силовия
цилиндър се извършва чрез специално устройство (т.нар. маслоприемник) по тръбопроводи през кухия вал
на турбината. Чрез завъртане на
работните лопатки може да се регулира дебитът и мощността дори
и при неподвижен направляващ апарат.

Диагонални водни
турбини
По отношение на основните параметри (дебит и напор) тези турбини заемат междинно положение между осовите и францисовите. В съвременната хидроенергетика намират
приложение диагоналните турбини с
подвижни лопатки. В зависимост от
големината на напора, ъгълът на
лопатките спрямо оста на работното колело се изменя в границите от
30 – 60о. По правило се конструират
с вертикално разположен вал.
При диагоналните турбини се
използват спирални камери с кръгли
сечения и пълен ъгъл на обхват и
цилиндричен направляващ апарат.
Работното им колело е разположено в зона от проточната част на
турбината, където водата се движи по диагонала между радиалното
и осовото направление. Обикновено
се използва колянов дифузор, но съществуват и проекти за хоризонтални диагонални капсулни турбини, в
схемата на които е предвиден прав
конусен дифузор.
В България засега няма инсталирани диагонални турбини.
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Газификация на
биомаса
Особености на процеса, използвани съоръжения

Ш

ироко достъпна и лесно използваема, биомасата се приема за
един от най-перспективните възобновяеми енергийни източници. Обикновено асоциирана предимно с
дървесината и дървесните стърготини, терминът биомаса обединява и отпадни продукти с растителен произход от селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, бита, индустрията и
други. В качеството си на възобновяем енергиен източник, биомасата
е екологично чисто гориво, което
освен за добиване на топлина чрез
директно изгаряне, може да се използва и за производството на други течни и газообразни горива. Сред
бързо развиващите се технологии
е оползотворяване на биомасата
чрез газификация, при което се получава газ, който може да се използва за производство на топлинна и
електрическа енергия. Предимствата на тази технология са нейната
икономичност, използването на
несложни съоръжения и сравнително лесното изграждане на инсталацията, чийто основни елементи са
газгенератор или газификатор, система за пречистване и съоръжение
за оползотворяване на получения
газ.

Процесът газификация
Принципно, газификацията е процес на термохимична преработка на
въглеродосъдържащи горива като
биомаса, торф и въглища, в резултат
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от който се получава горим газ,
наричан „карбуриран газ“, дървесен
газ или синтезен
газ. Процесът протича при температури от порядъка
на 800 – 1300 оС.
Полученият горим
Фиг. 1. Основни процеси, протичащи в газификаторите.
газ се състои от
въглероден оксид,
водород, метан, въглероден диоксид, използването на получения от газинеголямо количество въглеродни фикацията газ като гориво за газосъединения като метан и етан. Този ви турбини и двигатели, както и погаз може да се използва като газо- лесното управление на процеса на гообразно гориво за захранване на кот- рене на газа в сравнение с управлели, газови турбини, двигатели с нието на процеса на директно изгавътрешно горене и други. В съста- ряне на биомасата. Предимство на
ва на газа влизат също водни пари, процеса е и фактът, че при газифиазот и различни примеси като смо- кация на биомасата и при последвали, пепел и др. Съдържанието на щото изгаряне на получения газ, емитвърди частици в получения газ сиите азотни окиси са значително
предполага неговото предварител- по-ниски в сравнение с директното
но очистване, при използването му й изгаряне, което се дължи на покато горива за двигатели или тур- ниските работни температури на
бини, тъй като тези частици могат тези процеси. Проведени изследвада увредят подобен тип машини.
ния на процеса на изгаряне на газа
показват добра устойчивост на
Предимства
пламъка, висока ефективност на
на процеса
изгаряне с ниско съдържание на
Възможностите за термохимична въглероден оксид и висши въглеводопреработка на биомасата включват роди.
три основни процеса – директно
изгаряне, пиролиза и газификация. Основни етапи
Всеки един от тези процеси има
Газификацията е сложен термохисвоите предимства и недостатъци. мичен процес, който основно включСред посочваните предимства на га- ва два етапа окисление и редукция.
зификацията пред директното изга- При газификация на биомасата, в
ряне са много по-малките количе- газификаторите протичат по едно
ства газ, подлежащи на очистка при и също време в отделни зони на габрой 2/2010
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зификатора няколко процеса – изсушаване, пиролиза, редукция и окисление. По време на процеса изсушаване, от биомасата намираща се в
газификатора се извлича влагата.
Известно е, че съдържанието на
влага в биомасата може да варира в
широки граници. За процеса газификация се препоръчва използването на
биомаса с процентно съдържание на
влага в границите от 5 до 35%. При
температура над 100 оС, съдържащата се в биомасата влага се изпарява. Следващият процес, на разлагане на биомаса при висока температура 300 - 800 оС, в среда с ограничен достъп на въздух или кислород, е
познат като пиролиза. Крайният
продукт на пиролизата е смес от
твърди (въглен), течни (оксидирани
масла) и газови (метан, въглероден
моно-оксид и въглероден диоксид)
съставки. Съотношението на отделните съставки в сместа зависи от
химичния състав на използваната
биомаса и условията на работа на
газификатора. По време на този
процес се отделя газ с калоричност
около 3,5 – 8,9 MJ/m3 съдържащ водород, азот, вода, въглоден диоксид,
въглероден оксид, метан. Други основни етапи от газификацията са
процесите на окисление и редукция.
За протичане на процеса окисление
в реактора се подава въздух, кислород или пара, а процесът протича при
температура 700 - 2000 oC. В редукционната зона протичат няколко
високотемпературни химични реакции, в среда без кислород. Сред основните от тях са взаимодействието на въглерода с въглеродния диоксид, водата и водорода, а получе-
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ните продукти са въглероден оксид,
водород и метан, както и взаимодействието на водорода и въглеродния
диоксид, при което се получава вода
и въглероден оксид. Протичането на
част от тези реакции е съпроводено с поглъщане на топлина, което
допринася за намаляване температурата на газа. При осъществяването
на пълния процес на газификация,
голяма част от въглерода е оползотворен или е редуциран до въглероден
оксид. Отпадни продукти от процеса са пепел и малка част въглени.

Използвани окислители
В качеството на окислител може
да се използват въздух, кислород,
пара или смеси от тези газове. При
използването на въздух, полученият
от газификатора газ е с относително високо съдържание на азот и невисока калоричност между 4 и 6 MJ/
m3. Добре е да се има предвид обаче,
че този газ е подходящ за използване като гориво за котли, газови двигатели или турбини, но е непригоден
за транспортиране по тръбопроводи поради ниската му енергийна
плътност.
Газификаторите използващи кислород и пара произвеждат газ, който съдържа относително голяма
концентрация на водород и въглероден оксид. Неговата калоричност е
между 10 и 20 MJ/m3. Този газ е подходящ за транспортиране по
тръбопроводи на сравнително кратки разстояния. Може да се използва
като синтезен газ за получаване на
метанол и газолин.
В практиката по-широко използвани са газификаторите използващи

въздуха като окислител. Сред причините този тип газификация да е
предпочитана, е елиминирането на
загубите и трудностите, свързани
с производството на кислород необходим за кислородната газификация.
Използването на пара като окислител, от своя страна, обикновено е
свързано с изграждането на инсталация включваща не един, а няколко
реактора.

Видове газификатори
Днес са разработени разнообразни методи за газификация на твърди
горива, различни конструкции газификатори в зависимост от предназначението на газа, качествата на
изходното гориво и т.н. В зависимост от начина на подаване на биомасата в реактора, посоката на
двата потока – този на биомасата
и този на окислителя, начина на
загряване на реактора, газификаторите могат да бъдат групирани в
четири основни групи – газификатори с еднопосочно низходящо движение на биомаса и окислителя (fixedbed downdraft), газификатор с противоположно движение на двата потока – биомасата се подава от горната страна на газификатора, а окислителят се движи в противоположна посока (fixed-bed updraft), газификатори с кипящ слой (bubbling fluidized
bed) и газификатори с циркулиращ
кипящ слой (circulating fluidized bed).

Газификатори с
низходящо движение на
биомасата и окислителя
Характерно за тези газификатори е съвпадането на посоките на
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Фиг. 2. Принципна схема на газификатор с низходящо движение на
биомасата и окислителя

движение на окислителя и биомасата. Посоката на подаваната в горната част на реактора биомаса и
окислителят, подаван в горивната
зона, е в низходяща посока към дъното на реактора. Особеност в конструкцията на този вид газификатори
е наличието на по-тясна зона (гърло)
във вътрешността им, в която е
разположена решетка, върху която
се наслагва постъпващата биомаса.
Това е и горивната зона, в която протичат по-голямата част от газификационните реакции. Окислителите,
които се използват за тези газификатори обикновено са въздух или кислород, а условието към използваната биомаса е тя да е с ниска влажност.
Използването на подобна конструкция газификатори се явява прост,
надежден и изпитан метод за газификация на относително суха биомаса с влажност не по-висока от 2030% и съдържание на пепел по-малко
от 3-5%. Специалистите препоръчват биомасата да е с малко съдържание на частици с малки размери. За
подходяща се счита биомасата
съставена от частици с размер в
границите от 1 до 30 см.
Основно предимство на този ме70

Фиг. 3. Принципна схема на газификатор с възходящ поток

тод е получаването на сравнително
чист газ, поради което тези газификатори се считат за много подходящи в приложения, в които полученият газ ще се използва за производство на електрическа енергия в
станции с неголяма мощност. Благодарение на преминаването на продуктите на газификационния процес
през високотемпературната част
на горивната зона, голяма част от
получилия се катран изгаря. Твърди
се, че при използването на тази
технология, отделящият се катран,
изгаря и крекира в реактора почти
напълно. Резултатът е получаването на сравнително чист газ с много
ниско съдържание на катран. Почти
пълното оползотворяване на образувалия се катран определя и необходимостта от минимално или никакво очистване на получения газ. Сред
предимствата на този метод са и
неговата простота и доказал се във
времето ефект, както и сравнително невисоката цена.
Като недостатъци на тази технология могат да се посочат необходимостта от предварително изсушаване на използваната биомаса,
ограниченията свързани с размера
на частиците на биомасата, което

определя и горна граница на мощността на газификаторите с подобна конструкция. Като недостатък
се посочва и високата температура на получения от газификатора
газ.

Газификатори с
низходящо движение на
биомасата и
окислителна решетка
Позволяват газификация на биомаса с ниска насипна плътност и рохкав състав като насечена слама,
листа от дървета, стебла от селскостопански култури, талаш и други подобни. По правило не се използва стесняваща се гърловина, като
по този начин се избягва шлакуването на пепелта, характерно за биомасата, получена от селското стопанство. Газът е сравнително чист
от катрани, предвид частичното им
окисление и частичния крекинг в
окислителната зона. За изсушаването на подаваната в този тип газификатори биомаса, може да се използва специална конструкция на въздухоподаването и разбъркването на
биомасата.
Предимствата са сравнително
ниската цена на газификатора (поброй 2/2010
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ниска от тази на газификаторите с кипящ слой), липсата на необходимост от специална подготовка на подаваната суровина (освен насичането й) и облекчената
конструкция на охладително-очистителната инсталация на генераторния газ.
Недостатък се явява по сложната конструкция на
газификатора (сложна система от сопла и бъркалка за
биомасата предотвратяваща засводяването на материала вътре в газификатора) и нуждата от по-честа
замяна на въздушните сопла, които са подложени на
големи термични натоварвания и агресивното действие
на продуктите на реакцията.

Газификатори с възходящ поток
За този вид газификатори е характерно противоположното движение на биомасата и окислителя. Биомасата се подава в горната част на газификатора, а
окислителят постъпва през решетка разположена в
ниската му част, където се обособява и зоната на
горене. Тази конструкция на газификатор е една от найстарите и елементарни конструкции, добре позната на
специалистите поради използването й и за газификация
на въглища.
Характерно за тези газификатори е, че подаваният
окислител преминава през горивната зона и се насочва
към горната част на реактора. В горивната зона се осъществява пълно изгаряне на биомасата, при което се
отделят въглероден диоксид и вода. Тези горещи газове
са с температура от порядъка на 1000 оС. Преминавайки през следващата зона на редукция те се разпадат до
водород и въглероден оксид и се охлаждат до температура от порядъка на 750 оС. При възходящото си движение към горната част на реактора, тези газове подпомагат процеса пиролиза на сухата биомаса, след което
се използват за изсушаване на постъпващата в реактора биомаса, благодарение на което напускащият газификатора газ е с ниска температура от порядъка на
500 оС.
Основният недостатък на тази технология е, че
полученият газ е с високо съдържание на катран. Това
налага при използването му в качеството на гориво за
отопление или при подаването му към двигатели, турбини и други приложения, той да се подложи на предварителна очистка или да се използва в непосредствена
близост до газификатора. Предимствата на този газификатор се явяват простотата в конструкцията и
високата топлинна ефективност - съществена част от
топлината на произведения газ се изразходва за топлообмен с постъпващата биомаса, която по този начин
се изсушава, загрява и процесът на пиролиза на биомасата протича преди тя да попадне в газификационната
зона. Това позволява да се използва биомаса с висока
влажност до около 50%, което да не се отрази негативно върху устойчивата работа на газификатора. Също
така няма строги изисквания по отношение на състава
на биомасата от гледна точка на големината на отделните частици.
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Газификатори с кипящ слой
Тази технология позволява да се постигне висока ефективност, благодарение на почти пълното изгаряне на
горивото при по-ниски емисии на остатъчни продукти
на горенето. Характерно за газификаторите с кипящ
слой е висока скорост на протичане на топло- и масопреносните процеси, както и по-доброто смесване на
твърдата фаза, което осигурява висока скорост на реакция и слой с почти постоянна температура. При използването на газификатори с кипящ слой се препоръчва използването на биомаса със сравнително малки
размери на отделните частици. Това изискване често
налага предварителното смилане на биомасата.
Този метод също е сравнително добре познат, тъй
като освен за газифиация на биомаса намира широко
приложение и при газификация на торф. Използването
му е свързано със създаването на кипящ слой, към който
се подава биомасата. Обикновено създаването на кипящ слой е посредством подаването на въздух или друг
вид газ през слой от инертен материал. Често използван в газификаторите инертен материал е пясъкът
като количеството му надвишава количеството гориво, което осигурява стабилен и високо ефективен
процес на горене. За намаляване на съдържанието на
катран, в кипящия слой може да се добави катализатор.
Типичната работна температура при газификацията на биомасата в тези газификатори е в порядъка от
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800 - 850 оС. Основната част от
биомасата се превръща в газ в границите на самия кипящ слой, а помалка част в зоната над кипящия
слой. В повечето случаи степента
на оползотворяване на въглерода
достига 100% при отсъствие на
прекомерно пренасяне на фини прахови частици, които могат да се
образуват при горно подаване на
биомасата. В сравнение с разгледаните дотук газификатори съдържанието на катран в получения газ от
газификаторите с кипящ слой заема средни стойности. В практиката намират приложение и инсталации, включващи два реактора с кипящ слой. Подобни инсталации се
използват, предимно когато е необходимо полученият газ да е с по-висока калоричност, в сравнение с
този, получен от обикновен газификатор с кипящ слой работещ с окислител въздух. Добре е да се има
предвид, обаче, че качеството на
получения газ по отношение на калоричността е по-добро, но е с повисоко съдържание на катран.

Газификатори с
циркулиращ кипящ слой
Тези газификатори се препоръчват за инсталации със сравнително
големи мощности. Характерно за
тях е по-високата скорост на продухване на частиците на инертния
слой, в сравнение с газификаторите
с кипящ слой, поради което те се
изхвърлят от слоя заедно с продуктите на горене. За улавянето им се
използват циклони и те се връщат
обратно в кипящия слой. Полученият
от тези газификатори газ е подходящ да се използва предимно в котли и ТЕЦ-ове.
Сред по-непопулярните и намиращи ограничено приложение технологии са газификацията в поток и газификаторите с напречно движение
на газовете. При газификацията в
поток се използва биомаса, съдържаща много фини частици, които се
улавят от подавания окислител
въздух или пара, при което протича
газификация на частиците. Газификаторите от този вид работят при
много висока температура от порядъка на 1200 - 1500 оС, която се
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определя в зависимост от вида на
използвания окислител въздух или
кислород. Полученият газ се характеризира с ниска концентрация на
катран.
При газификаторите с напречно
движение на газа окислителят въздух
или смес на въздух с пара се подава
в ниската част на реактора от
едната му страна, а полученият газ
се отвежда от противоположната
страна на газификатора.

Използвана
биомаса
Обикновено биомасата включва
растителни материали като дървесина, различни треви и селскостопански култури, поради което и химичният й състав варира в зависимост от вида на биомасата. Но основно, тя се състои от високо, но
променливо съдържание на вода, характеризира се с влакнеста структура състояща се от лигнин, въглехидрати или захари и пепел. В естествено състояние биомасата се
характеризира с твърде нехомогенна структура и със сравнително пониска калоричност в сравнение с
въглищата. Нехомогенната структура на повечето източници на биомаса създава известни трудности в
поддържането на постоянно ниво на
подаваната в газификаторите биомаса. Високото съдържание на кислород и влага, от своя страна, определят ниската калоричност на получения синтезен газ. Сред намиращата най-широко приложение при газификаторите биомаса е дървесината.
Използват се различни дървесни
отпадъци от дървообработващата
промишленост, бързо растящи
дървесни видове и др.

Предварителна
подготовка
Преди да бъде подадена към газификотара, биомасата обикновено се
подлага на предварителна подготовка, която може да бъде разделена на
два основни етапа - избор на биомаса с определени размери на частиците, при необходимост преработването й до по-малки размери и изсушаване. Разходите, необходими за
подготовката на биомасата, зави-

сят от редица фактори, сред които
са характеристиките на използваната биомаса и особеностите на газификатора. Разходите биха нараснали при необходимост от по-съществена подготовка на биомасата,
включваща например интензивно сушене при висока влажност на използваната биомаса.
По отношение на осигуряването
на непрекъснат процес на захранване на газификатора с биомаса се
използват няколко метода. Въпреки
това, обаче, трудностите по осигуряването на надеждна обработка на
биомасата и нейното съхранение все
още не са преодоляни напълно. Това
се дължи на променящите се характеристики на биомасата като влажност, плътност, размери, калоричност. Например, механична обработка на сламата е труден процес поради ниската й плътност в насипно
състояние (<200 kg/m3), което налага оформянето й на бали или преработването й до частици подходящи
за механичен или пневмотранспорт.
Част от използваните видове дървесина са меки, влажни и с жилава
структура, което може да доведе до
повреждане на някои механични системи, използвани за подаване на
биомасата като например при използване на шнекови подаващи устройства. За механичното преработване на биомасата и редуциране на
нейните размери тя се подлага на
нарязване, смилане, пелетизиране и
други. Транспортирането на биомасата от местата, в които се съхранява до газификатора, могат да се
използват конвейер или пневматична система.
Изискването за ниско съдържание
на влага в използваната за газификаторите биомаса, налага използването на съоръжения за нейното изсушаване. Използването на биомаса
с високо съдържание на влага не е
невъзможно, но е нежелателно, тъй
като това води до високи енергийни
разходи и производството на газ с
ниско качество. Високото съдържание на влага в горивото, като цяло
намалява работната температура
на реактора. В практиката намират
приложение различни методи и
съоръжения за сушене.
брой 2/2010
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Решението за големи обекти
Котел HERZ BioFire 500/600/800/1000
След познатите вече и на българския пазар котли от HERZ на биомаса за еднофамилни къщи Pelletstar и
Firematic , както и по-мощните
BioMatic (200-500 kW), чрез своето
подразделение HERZ Energietechnik
GmbH, фирмата дава своя принос към
оформилата се в Европа тенденция
за изграждането на проекти с доста

ито естествено допринасят за поефективната и още по-безпроблемната им работа. Котлите, макар на
вид големи и тромави, се обслужват
с огромна лекота, благодарение на
интелигентното електронно управление BioControl 3000. Вертикалните тръбни топлообменници са снабдени със система за самопочиства-

рост на подаване на гориво) от разстояние, направо от компютър, разположен на удобно място.
Като цяло горивният процес и тук
се оптимизира посредством ламбдасонда и като резултат получаваме
пълно изгаряне и минимален разход на
гориво.
Във времената на все по-ускоре-

по-сериозен капацитет и съответно
мощности. От началото на 2010 г. в
производствената листа фигурира
нова гама котли - BioFire (засега с номинална мощност от 500 до 1000 kW).
Наред с "порасналата" им сила, тези котли се отличават и с някои конструктивни изменения като например стъпаловидна скара и директно
обтичане на горивната камера, ко-

не, а пепелта от тях и от горивната камера се изнася посредством
шнекове в казанчета извън котела,
които пък са с колелца за лесно и бързо почистване. Посредством връзка
с модем съществува възможност за
наблюдение на моментните стойности на параметрите на горивния
процес (напр. температури), както
и корекция на някои от тях (напр. ско-

но развитие на системите за добиване на топлинна енергия от възобновяеми енергийни източници и в частност от биомаса, фирма HERZ дава и своя съществен принос, като
продължава да усъвършeнства и допълва своята продуктова гама. Готови сме да отговорим почти на всички изисквания и да подпомогнем всякакви проекти в тази област.
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Корозия
на газопроводи
Видове корозия и методи за защита

П

риродният е газ е сред енергоносителите, намиращи широко
приложение както в промишлеността, така и в битовия сектор. В сравнение с другите видове горива, той
се отличава с редица предимства
като висока специфична топлина на
изгаряне, високоефективен горивен
процес (до 93%) при ниска температура на кондензация на водни пари в
димните газове, сравнително невисока себестойност, лесен добив и
т.н. Сред основните предимства на
природния газ е и възможността да
бъде транспортиран на големи разстояния чрез тръбна газопреносна
мрежа. Хилядите километри газопроводи, свързващи газовите находища
и консуматорите, преминават по
суша, през водни басейни и др., където са изложени на различни влияния
на заобикалящата ги среда. Един от
основните проблеми, следствие
въздействието на околната среда
върху газопроводите, е опасността
от възникването на корозия върху
металните тръби. Корозията на
металите е процес на постепенно
повърхностно разрушаване на метала в резултат на химично и електрохимично взаимодействие с външна-

та среда. Възникването на корозионни процеси по металните тръби на
газопроводите е твърде нежелан
процес, който нерядко се оказва сред
основните причини за аварии и изтичане на газ.

Тръби за газопроводи
При изграждането на газопреносните системи се използват предимно метални тръби, както и тръби от
изкуствени материали. Използват се
и месингови тръби и гумено-текстилни маркучи, но те намират ограничено приложение, предимно за
присъединяване на датчици и контролно-измервателни уреди.
Изборът на тръби обикновено е в
зависимост от условията и въздействието на средата върху тях.
Поради по-добрите им якостни характеристики, при изграждането на
газопреносните мрежи се използват
предимно метални тръби, като сред
често предпочитаните са стоманените. Използват се както безшевни
стоманени тръби, така и заварени с
прав или спирален шев. Дебелината
на стената се определя в зависимост
от очакваната максимална стойност
на налягането на газа, като за подземни участъци не се допуска дебелина по-малка от 3 mm, а за надземни
2 mm. Основният недостатък на стоманените тръби е тяхната податливост към корозия, която засяга както външните повърхности на газопровода, така и вътрешните, като
най-силно уязвими са подземно положените газопроводи.

Външна и вътрешна
корозия
Причина за появата на корозия по
вътрешните стени на газопровода
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е наличието на кислород, водни пари,
сероводород и други агресивни съединения в преминаващия газ. Мерките за нейното предотвратяване
обикновено се свеждат до предварителното пречистване на газа в инсталациите за първична преработка още на газовото находище, метод
доказал в практиката своята висока ефективност.
В зависимост от начина на полагане на тръбите – подземно или
надземно, корозията се дължи съответно на състава на почвата или на
атмосферните условия. Външните
повърхности на тръби положени над
земята са изложени на въздействието на влага, дъжд, слънчева радиация и газове. За да се ограничи вредното им въздействие върху газопроводите и да се предотврати възможността от възникване на корозия,
върху тръбите се нанасят антикорозионни покрития, устойчиви на
атмосферните условия. Използвано
средство е и нанасянето на бои и
лакове, като се препоръчва покритията да бъдат в светли тонове, което намалява коефициента на абсорбция на слънчевите лъчи.

Корозия на подземно
положени газопроводи
Външната корозия на стоманените газопроводи, положени в земята,
предизвиква пукнатини и пробиви в
тръбите, което се явява и една от
основните причини за неконтролирано изтичане на природен газ. Опасността от корозия на подземно положените тръбопроводи зависи от
множество фактори, свързани с почвените и климатични условия, особеностите на трасето, условията
на експлоатация, сред които са хиброй 2/2010
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мичният състав на почвата, киселинността на почвения електролит,
структурата и влажността на почвата, въздухопроницаемостта и
електропроводимостта, температурата на транспортирания газ.
Особено активни се явяват почвите
в градските райони, които са подложени на замърсявания от транспорта и промишлеността.
В зависимост от причините за
възникване, корозията на подземно
положените газопроводи се разделя
на химична, електрическа и електромеханична. Химическата корозия се
дължи на непосредствения контакт
на металната тръба с химичните
съединения от почвата. Характерно
за този тип корозия е равномерността й по цялата площ на газопровода. Електрическата корозия се дължи
на блуждаещи токове получаващи се,
например, вследствие на утечки от
релсите на електрифицирания транспорт. Най-често срещаният тип е
електромеханичната корозия, наричана още галванична, тъй като се получава в резултат на взаимодействието на металната тръба, влизаща в
ролята на електрод, с агресивните
разтвори в почвата в ролята им на
електролит. Преминаването на газопроводите през участъци различаващи се по вид и свойства на почвата,
създава възможност за възникване на
галванични елементи, при което на
тези места върху газопровода се
образуват язви с нарастваща дълбочина. Електрохимичната корозия е

местна, поради което е и значително по-опасна в сравнение с равномерната.
Методите използвани за защита
на подземно положените газопроводи от корозия се подразделят на
активни и пасивни като специалистите препоръчват изборът на методи за защита да се извърши още на
проектен етап.

Пасивни методи
Целта на пасивните методи е
създаването на непроницаема бариера между метала на газопровода и
заобикалящата го земна маса. Обикновено това се постига чрез нанасяне на специални защитни покрития
върху външната повърхност на газопровода. Сред намиращите широко
приложение в практиката са покритията на битумна основа или изкуствени материали като PE, PP, PVC.
Тези покрития се нанасят в производствени условия при изготвянето на
тръбата. Външната страна на газопровода се покрива със слой, който
осигурява непрекъснатост на покритието, водонепроницаемост, добро
сцепление с метала, химична устойчивост, устойчивост при температурни изменения, диелектричност. На
практика, обаче, се оказва, че осигуряването на непрекъснатост на изолационното покритие е трудно осъществимо. Добре е да се има предвид и фактът, че различните видове
покрития се характеризират с различна дифузионна проницаемост, по-

ПОЛИМАТ ООД

ради което осигуряват различна
степен на защита на тръбата от
обкръжаващата я среда.
В процеса на изграждане на газопроводното трасе и неговата експлоатация по изолационните покрития могат да се появят пукнатини,
драскотини, вдлъбнатини и други
дефекти. Подобни повреди на защитното покритие са предпоставка за
последващо развитие на почвена
корозия. В зависимост от вида и
дебелината на покритието се различават нормална, усилена или много усилена защита.
Изискванията, на които трябва да
отговарят използваните противокорозионни покрития са нормативно
регламентирани в Наредба № 6 от
25 ноември 2004 г., определяща техническите правила и нормативи за
проектиране, изграждане и ползване
на обектите и съоръженията за
пренос, съхранение, разпределение и
доставка на природен газ. Съгласно
чл. 58 от тази наредба подземните
и подводните газопроводи и съоръжения се проектират с антикорозионни покрития със следните параметри:
l механична якост, която осигурява запазване на покритието по
време на монтажа (при превозване и полагане на тръбите в изкопите) и от натоварването на
почвата при експлоатацията на
газопровода;
l пластичност, която осигурява поемане на деформациите при

KLINGER Quantum
НОВО ПОКОЛЕНИЕ КЛИНГЕРИТ

1618 София, п.к. 109.
Бул. "Бр. Бъкстон" № 31А, вх. Б Нивопоказателна техника:
- Рефлекционни, транспарантни, магнитни и нивопоказателни
тел./факс: 02/ 955 97 28, 955 95 76 колонки за вода, пара и процеси
е-mail: polymat@techno-link.com
- Наблюдателни стъкла комплект с гарнитури на склад

www.polymat-bg.com

Нова ера за еластичността на безазбестовите материали.

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

- 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.

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 2/2010

75

газификация
въздействието на ниски или високи температури при извършване
на монтажа и по време на експлоатацията;
l добра адхезия към метала;
l изолация срещу провеждане на
електрически ток;
l устойчивост на биологични въздействия.
За да се осигури ефективно нанасяне на защитните покрития е препоръчително те да бъдат нанасяни
в производствени условия. Нанасянето на защитни покрития непосредствено на мястото на монтаж се
допускат само в определени случаи,
като например при изпълнение на
ремонтни дейности върху вече действащи газопроводи, при изолиране
на заваръчните съединения, корекция
на повреди по изолацията в процеса
на монтаж.
Използването само на пасивни
методи на практика се оказва недостатъчно, за да се гарантира надеждна защита на газопровода от корозия. Препоръчително е едновременно с пасивните, да се предвидят и
активни методи, свързани с управление на електрохимичните процеси,
протичащи на границата между
метала на тръбата и почвения електролит. Използването едновременно на активни и пасивни методи е
известно като комплексна защита.

то на катодна защита с външен
източник на постоянен ток е наличието на такъв източник и на спомагателен анод. При този метод
защитаваният участък се поддържа
в катодна зона. За аноди се използват корозионноустойчиви материали, поставени в почвата, в непосредствена близост до газопоровода.
Това могат да бъдат чугун, легирана стомана, отпадъци от черни
метали. Защитаваното съоръжение,
в случая газопроводът, се свързва с
отрицателния полюс на източника на
ток, а към положителния полюс са
свързва спомагателен анод. При защита на съоръжения, положени в
почвата, често използвани са анодите от графит. Характерно за този
вид защита е постепенно разрушаване на анода, осигуряващ корозионната защита на газопровода.
Ефективността на действие на
катодната защита зависи от състоянието на изолационните покрития.
Използването й е свързано и с повишено потребление на електроенергия. При добра изолация се съкращава разходът на електрическа енергия и се увеличава дължината на
защитените участъци на металните съоръжения. Катодната защита
се счита за особено подходяща за
защита на газопровода от почвена
корозия и за по-ниско ефективна при
защита от блуждаещи токове.

Активни методи
Активните методи, използвани за
защита на газопроводите от почвена корозия, се свеждат предимно до
катодна и протекторна защита и
електрически дренаж.
Катодната защита e широко използван метод за предпазване от
обща корозия на метални повърхности, положени в почва и в природни
води. Този вид защита се приема и
за един от най-ефективните за подземно положените газопроводи, поради което е и един от най-често
използваните. Катодната защита
може да се осъществи по два начина. Първият е чрез прилагане на
външен източник на постоянен ток,
минусът на който се свързва с металната тръба, а плюсът с анодни
заземители, а вторият е чрез използването на протектори.
Необходимо условие за прилагане76

Протекторна защита
Като разновидност на катодната
защита, протекторната защита
намира широко приложение в практиката. Използва се за подземни газопроводи, при които използването на
защити, захранвани от външен електрически източник, е икономически
нецелесъобразно като например при
отсъствие на електрическо захранване в близост, малка дължина на
трасето и др. Характерно за протекторната защита е, че използването
й не изисква наличие на източник на
постоянен ток. Защитата се осъществява посредством присъединяване към газопровода на по-активен
метал (протектор, наричан още
жертвен анод), под формата на
пръти или пластини, върху който се
съсредоточава анодният процес.
Като протектори се използват

метали с отрицателен електроден
потенциал – цинк, алуминий, магнезий. Всеки от тези метали се характеризира с известни недостатъци
при използването му, поради което
те не се използват в чист вид, а се
създават протекторни сплави на
основата на всеки от изброените
метали. От тях магнезият е с найотрицателна стойност на потенциала, но е неприложим при обекти,
при които има условия за образуване на пожароопасни смеси. Недостатък на цинка като материал е
образуването на неразтворими
вторични корозионни продукти на
повърхността, което води до прекратяване на разтварянето. Особеност на алуминия е склонността му
да се пасивира. С използването на
сплави на тези метали с подходящи
елементи, посочените недостатъци на всеки един от тях успешно се
преодоляват.
Ефективността на протекторната защита освен от правилния избор на материал за протектора е
силно зависима и от средата, в която той се намира. Сред важните
характеристики на протектора е и
площта на неговата повърхност.
Смяната на протекторите се извършва след изтичане на срока, за
който е изчислено разтварянето им.
Използването на протекторна
защита не изисква външно електрическо захранване, поради което се
елиминират и разходите за електроенергия. Не е необходимо използването на катодна станция и периодично коригиране на параметрите. Трудностите при използването на този
вид защита са свързани с ограниченото действие на протектора след
определено разстояние, което зависи от електропроводимостта на
средата и от потенциала на протектора, както и необходимостта от
периодична смяна на протекторите.
В повечето случаи, при прилагането на катодна защита с използването на външен ток или на протектори е целесъобразно едновременно
с това да се използват и изолационни покрития (лаково-бояджийски).
Подобна комбинирана защита е необходима, тъй като при продължителна експлоатация пористостта
на покритията се увеличава и поброй 2/2010
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газификация
Видове корозия
Разрушаването на металите в резултат на корозионни процеси може да засегне цялата
повърхност на метала или само отделни участъци. Корозията може да се развива в дълбочина
или без видими признаци. В зависимост от вида на разрушаването обикновено корозията се
разделя на следните видове:
Обща равномерна корозия. Характерно за този вид корозия е, че тя се разпространява с
приблизително еднаква скорост по цялата метална повърхност. Прието е скоростта на равномерна корозия да се изразява в единиците "грам на квадратен метър повърхност за час" (g /m2h)
и се нарича "масов показател", или в "милиметри дълбочина за година" (mm/y) - "дълбочинен показател". Ако скоростта на равномерна корозия е по-малка от 0,1 mm/y, обикновено се приема,
че металът е устойчив в корозионната среда. При скоростта на корозия по-голяма от 1mm/y
металът се определя като неустойчив и той не може да се прилага при конкретните условия без
антикорозионна защита.
Питингова (точкова) корозия. Представлява разрушаване от местен тип, развива се само на
отделни участъци от металната повърхност. Количествено точковата корозия се характеризира с "питингов фактор", който се изчислява като отношение на максималната дълбочина на
питинга към средната дълбочина на разрушаване, изразена в mm/y.
Избирателна корозия. Засяга компоненти на твърдия разтвор или структурни съставящи на
сплавта.
Междукристална корозия. Това е локално корозионно разрушаване по границите на кристалните
зърна на метала. Корозията протича бързо и води до загуба на якост и пластичност.
Напукване. Наблюдава се, когато металната конструкция се експлоатира при постоянни напрежения на опън в специфични корозионни среди, познато като корозионно напукване под напрежение.

средством катодна поляризация
могат да бъдат намалени галваничните ефекти, което може да доведе
до разрушаване на основния метал.

Електрически дренаж
Електрическият дренаж е начин
на защита, заключаващ се в отвеждане на блуждаещите токове от
анодната зона на защитаваното
съоръжение към техния източник.
Корозията, предизвикана от блуждаещи токове, се счита за една от найопасните за газопроводите. Специалистите препоръчват газопроводи,
положени в зони с блуждаещи токове, да са с много усилено защитно
покритие, независимо от корозионната активност на почвата.
Защитата на газопроводите чрез
електрически дренаж е свързано с
използването на изолиран проводник,
който свързва газопровода с източника на блуждаещи токове - релсов
път или минусова шина на подстанцията, при което токът се връща
обратно към своя източник, с което
се предотвратява възникването на
корозия.
Дренажът е сравнително евтина
и лесна за изпълнение защита. За
защита на подземните съоръжения се
прилагат три типа дренажи - директен, поляризиран и усилен. За по-ефективен се счита поляризираният дренаж с едностранна проводимост.
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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Един дренаж може да осигури защита на няколко километра от газопровода (обикновено до около 5 км).
В практиката на автономното
газоснабдяване дренажът има ограничено приложение, тъй като не
осигурява необходимото ниво на
защита. Също така, специалистите
препоръчват още на етапа на проектиране на трасето на газопровода, то да се предвиди така, че по
възможност да се изключи влиянието на блуждаещи токове.

Контрол на потенциала
С помощта на високоомен волтметър се извършва постоянен контрол на поведението на газопровода чрез измерване на електрическия
му потенциал спрямо почвата. Застрашените от корозия участъци са
с положителен потенциал. Измерването се прави на всеки 200 - 300 m.
За тази цел при изграждането се
предвиждат контролни пунктове с
достъп до тръбите или арматурата.

Стрес-корозия при
магистрални
газопроводи
Сериозен проблем при магистралните газопроводи е наличието на
разрушаване вследствие от възникването на стрес-корозия. Това е един
от най-опасните видове нарушаване на целостта на магистралните

газопроводи. Стрес-корозията представлява корозионното напукване
под напрежение на външната катодно защитена повърхност на тръбата. Сериозността на този проблем
е свързана с факта, че наличието на
пукнатини в металната тръба е сред
честите причини за аварии и инциденти. Счита се, че факторите предизвикващи корозионното напукване
под напрежение се свеждат основно до корозионната среда, нееднородността на метала използван за
изготвяне на тръбата и възникващите напрежения на опън. Корозионното напукване обикновено се получава от външната, катодно-защитена
повърхност на тръбата под наранена повърхностна изолация. В качеството на корозионна среда се явява въглеродната киселина, образуваща се под въздействието на протичащата катодна защита. Тази среда пасивира повърхността на тръбата и забавя корозията на стоманата. В местата на пробив възникват
участъци, в които се развива местна корозия или корозионно напукване. Като характерна особеност на
корозионното напукване се посочва,
че пукнатините възникват на места несъдържащи дефекти и встрани от заваръчните шевове. Проучвания сочат, че повечето от авариите вследствие от напукване на метала, се случват на разстояние около 30 км от компресорната станция
по пътя на подаване на газа. Металът на тръбата в тази зона е
подложен не само на въздействието
на почвения електролит в участъците на повредено повърхностно покритие, но и на допълнително въздействие от повишена температура на
газа до +25 - 35 °С, която засилва
електрохимичните процеси. Също
така е възможно и високо ниво на
вибрации, които при определени условия могат да станат причина за
възникването на пукнатини. За основни фактори, влияещи върху
възникването и протичането на
стрес-корозията на магистрални
газопроводи, се приемат качеството на използваните метални тръби,
наличието на корозионно-активна
среда и нейният достъп до повърхността на метала, взаимодействието
на средата с метала и други.
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Авангардни разработки в областта
на фотоволтаичните технологии
Възможност за
когенерация предлага
нова PV технология
Нов модел фотоволтаична конструкция позволява едновременното
производство на електрическа и
топлинна енергия. Системата е подходяща за монтаж на покриви и е
изградена на базата на затворена
метална обшивка, върху повърхността на която са монтирани фотоволтаичните панели. Топлината зад
панелите, получена вследствие на
тяхното нагряване от слънцето, се
извлича от обшивката и се отвежда
в ОВК системата на сградата. По

този начин едновременно се намаляват енергийните разходи за отопление на сградата и се повишава ефективността на самите фотоволтаици с 10%, твърдят производителите.
„Ефективността на фотоволтаичните модули обикновено е между
8 -15%. Останалата слънчева енергия, която достига панелите, се
преобразува в топлинна. Обикновено тя не се оползотворява и не носи
никаква стойност на собствениците на инсталацията. Освен това
задържането на топлина зад панелите намалява допълнително тяхната
ефективност с 0,4 - 0,5% за всеки 1°С
над оптималната им работна температура (25 °С)“, допълват от
фирмата производител.
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3D-система, базирана на
оптични влакна, предлага
нови възможности за
фотоволтаиците
Преобразуването на светлината
в електричество може би само след
няколко години ще е възможно и без
добре познатите ни фотоволтаични панели. В момента се разработва нова технология, при която с
помощта на наноструктури от цинков окис върху оптични влакна, покрити с фоточувствителни субстанции, ще е възможно системите да се
вграждат във фасадите на сградите или върху превозните средства.
Оптичните влакна ще пренасят
светлината в стените на сградите,
където вградени наноматериали с
подходящи свойства ще генерират
електричество. Създателите на
технологията твърдят, че по този
начин ще могат да създават гъвкави и мобилни фотоволтаични системи, напълно невидими за окото.
За изработването на една подобна фотоволтаична система, изследователският екип използва оптични влакна, подобни на използваните
за пренос на данни, върху които се
нанася проводящ слой, след което се
потапят в цинков окис. С помощта
на специална техника се изгражда
наноструктура, в която нишките с
наноразмери от цинковия окис се
групират около оптичното влакно.
След това върху тях се нанася фотоволтаична субстанция, която
преобразува светлината в електричество. Светлината, която се движи в оптичното влакно, преминава
в нанонишките и достига до фотоволаичното багрило, което произвежда електричество. Между нанонишките има течен електролит,
който предава заряда. Количеството светлина, достигащо до оптичното влакно, може да бъде допълнително увеличено с използването на
лещи. Получената хибридна нанооптична фотоволтаична клетка е 6
пъти по-ефективна от плоска фотоволтаична клетка с цинков окис със

същата площ, твърдят изобретателите. Постигнатата до момента
ефективност на конверсия е 3,3%, но
учените планират с определени модификации на повърхностната
структура да достигнат до 7 - 8%.
Въпреки че това е доста по-скромен
резултат спрямо силициевите фотоволтаици, при някои приложения тази
ефективност е напълно достатъчна. Безспорно този вид фотоволтаици няма да изместят традиционните, но ще имат своя принос като още
една опция за генериране на електричество от слънцето.

Антирефлексно покритие повишава абсорбцията на светлина от
PV панелите
Екип от учени представи разработка на специално антирефлескно
покритие за фотоволтаични панели,
благодарение на което ефективността им достига 96%.
В момента типичните силициеви
фотоволтаици абсорбират около 2/3
от попадналата върху тях светлина
и отразяват останалата 1/3. С помощта на специалното антирефлексно покритие обаче може да се достигне абсорбция на светлината от
96,21% и по-малко от 4% отразена
светлина, твърдят изобретателите.
Обичайните антирефлексни покрития имат способността да предават светлина с една определена
брой 2/2010
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чение за малките фотоволтаични
системи, които ще бъдат много поефективни, като същевременно монтирането и поддържането им ще
бъдат значително по-евтини.

Нов тип фотоволаични
стъкла
Наскоро бе представена революционна система, предназначена да
замести обикновените прозорци в
сградите с техния по-ефективен
еквивалент - фотоволтаични стъкла.
Системата се състои от редици
пирамидално оформени стъклени
модули, които могат да се насочват
така, че да следят слънцето. След
като слънчевата радиация достигне до стъклото, тя се предава на
фасетен тип лещи. Лещите директно концентрират (>400:1) светлината върху високоефективна фотоволтаична клетка. Миниатюрните
фотоволтаични клетки, разположени в центъра на всеки модул, трансформират уловената слънчева светлина в електричество.
Оригиналният дизайн прави тази
система не само интересен интери-

орен елемент, но и осигурява оптимално пропускане на светлината,
плюс генериране на енергия. Освен
това, системата улавя остатъчната светлина и я преобразува в топлинна енергия за нуждите на обитателите в сградата. Според създателите й тя е достатъчно атрактивна за архитектите и може да се
внедрява както в нови сгради, така и
във вече съществуващите.
Снимки: Conserval Engineering, ScienceDaily, EcoGeek,
Photovoltaics International, Center for Architecture Science and
Ecology.
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