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Интелстав планира създаването на база данни за показателите
на вятъра Фирма Интелстав планира да създаде информационна база данни за вятъ-

рните показатели в България, съобщиха за сп. Енерджи ревю от компанията.

„Работното заглавие на проекта е WDBISB и е най-мащабното начинание,

предприемано от българска компания в бранша през последните години“,

заявяват от Интелстав. „Целта е данните от над 100 станции в Северо-

източна България да бъдат обработени и обединени в база данни, която да

дава информация за турбуленция, скорост и посока на вятъра от 1980 г. до

днес. На следващия етап WDBISB ще покрива всички представляващи инте-

рес райони в България, предоставяйки данни от над 500 метеорологични

обекта. Тази информация ще позволи пресмятането на надеждността на

една бъдеща инвестиция. Освен това, осреднените данни от 4–5 точки в

близост, за период от 20 години, биха дали много по-точна информация за

прогнозиране на производителността на вятърните генератори и бъдещи-

те приходи, отколкото една локална метеорологична кула“, смята инж.

Димитър Нончев, един от инициаторите на проекта. Интелстав обмисля

разработването и на база данни, която да предоставя информация в помощ

на изграждането на фотоволтаични паркове. „Инвестирането в тази посока

е напълно оправдано, въпреки икономическата криза и административните

пречки в страната“, убедени са от ръководството на компанията.

Notus еnergy изгражда нов ветроенергиен парк у нас
Германската фирма NOTUS energy участва в реализацията на нов маща-

бен проект в областта на вятърната енергетика, съобщиха за сп. Енерджи

ревю от българския офис на компанията. Той обхваща проектиране, цяло-

стно изграждане и пускане в експлоатация на ветроенергиен парк с обща

инсталирана мощност 10 MW в землището на с. Ляхово, общ. Балчик. Паркът

се състои от пет вятърни турбини Vestas V90 с капацитет 2 MW и от

един месец успешно генерира електрическа енергия.

През последните три години NOTUS energy участва в качеството си на

главен изпълнител или технически супервайзор в реализацията на ветро-

енергийни проекти у нас с над 200 MW обща инсталирана мощност. В

световен мащаб компанията е изградила повече от 320 вятърни електро-

генератора с обща мощност над 700 мегавата, както и шест подстанции.

Дейността на компанията обхваща целия път на проектиране, реализация

и експлоатация на вятърни паркове - от предпроектното проучване и раз-

работването на идейния проект през техническото ръководство и строи-

телния контрол при изграждането до експлоатацията и административния

мениджмънт на присъединения към електрическата мрежа вятърен парк.

Phoenix Solar вече и на българския пазар
В началото на т.г. Phoenix Solar откри офис продажби и в София, съобщи

за сп. Енерджи ревю Саво Чалов, търговски мениджър за България. „В про-

цес сме на изграждане на партньорска мрежа с местни компании, предла-

гайки им пълната гама продукти от нашето портфолио“, заявява г-н Чалов.

„В зората на развитието на пазара у нас и силната динамика на цени и

стокови наличности на международния пазар, партньорството с Phoenix

Solar дава сигурност и надеждност. Инвеститори, предоставили изграж-

дането на централите си на нас, имат насреща реномиран изпълнител,

гарантиращ производителността на присъединените централи. За 2010 г.

компанията е продала фотоволтаични модули за 177 MWp, регистрирайки

ръст от 138.7% на базата 2009 година“, опълват от компанията.

Phoenix Solar разработва, планира и изгражда от средни до големи по

мащаб фотоволтаични централи. Компанията е специализирана в търгови-

ята с компоненти, необходими за пълното изграждане на фотоволтаични

централи. Разполага с търговска мрежа в цяла Германия и дъщерни друже-

ства в Испания, Италия, Гърция, Франция, Сингапур, Оман, Австралия и

САЩ, както и с търговски офиси в Чехия и България.
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Фирма ПИН Консулт с нова услуга
В началото на месец август т. г. фирма ПИН Консулт въведе нова ус-

луга, с оглед нарастване интереса за инвестиции в областта на възобно-

вяеми енергийни източници и в частност на фотоволтаични електроцен-

трали (ФВЕЦ), съобщи за сп. Енерджи ревю управителят на дружеството

инж. Николай Петров. „Защитавайки инвеститорския интерес, разработих-

ме услугата Личен консултант – независимо експертно мнение за правил-

ното проектиране и изграждане на ФВЕЦ. Разнородната информация за

новостите в бранша поставиха пред труден избор инвеститорите. Голяма

част от тях, след като са стартирали процеса на инвестиции, търсят

допълнителни консултации на отделни етапи на подготовка на документи-

те, проектирането и изграждането на ФВЕЦ“, разказва той и допълва:

„Основните трудности са при избора на изпълнител, както и осъществя-

ването на качествен контрол в изпълнението на съответния проект. Това

неминуемо води до забавяне в сроковете за изграждане и възвръщаемост

на инвестицията и носи определени рискове.“ „Личният консултант в наше

лице може да даде независимо експертно мнение и да подпомогне избора

на фирма изпълнител, както и в навременното отстраняване на пропуски-

те във всеки етап, съответстващи на конкретните нужди и изисквания

на инвеститора. От друга страна, от тази услуга могат да се възползват

фирми-изпълнители в бранша с цел оптимизиране на дейностите и по-

бързото развитие на сектора“, описва новата услуга г-н Петров.

Започна изграждането на когенерационната централа на EVN
На 13 септември т. г. символично бе даден старт на проекта за изграж-

дане на нова инсталация за комбинирано производство на електрическа и

топлинна енергия. На събитието присъстваха министър-председателят на

Р България Бойко Борисов, губернаторът на Долна Австрия Ервин Прьол,

д-р Буркхард Хофер, генерален директор на EVN AG и Йорг Золфелнер, ре-

гионален мениджър на EVN.

С реализацията на инвестицията на EVN Bulgaria от 100 млн. лева Плов-

див ще получи най-модерното комбинирано производство на топлоенергия

и електроенергия не само в България, но и на Балканите, коментират от

компанията. Специалисти на ЕВН България Топлофикация работят по про-

екта от юни 2008 г., като той беше представен пред обществеността

през март 2010 г., а въвеждането в експлоатация се очаква да стане до

края на 2011 г. Сега съществуващата ТЕЦ Пловдив Север е построена

преди 30 години и част от мощностите й са вече извън експлоатация.

Фирма Апостолови МА участва на изложението Intersolar
Фирма Апостолови МА взе участие в тазгодишното международно из-

ложение Intersolar Europe в Мюнхен, Германия. От компанията определят

участието си като успешно с оглед на привличането на нови клиенти и

завоюването на по-стабилни позиции на българския пазар.

„В рамките на Intersolar представихме вакуумно-тръбен слънчев колектор

без налягане, модел Q-B-J-1-54/2.30/0, Ф 58х1800х18, подходящ за затопляне

на 150 литра вода, вакуумно-тръбна слънчева система с налягане модел Q-

B-J-2-175 L/2.33/0.6 с обем на бойлера 175 литра, контролер Delta Sol, както

и ново допълнение към продуктите на Sunshore - соларна енергоспестяваща

станция ЕU21 с помпа LAING, функционираща с фотоволтаичен модул“, раз-

казва г-жа Мария Апостолова, мениджър продажби на компанията. „Особено

голям интерес за посетителите се оказа комбинацията от вакуумно-тръбен

колектор Sunshore без налягане с енергоспестяваща соларна станция EU21

и контролер Delta Sol с три сензора“, допълва г-жа Апостолова.

Дейността на фирма Апостолови МА е свързана с продажба, проекти-

ране, изчисление, доставка, монтаж и поддръжка на вакуумно-тръбни слънче-

ви системи и колектори за топла вода. Компанията е официален и изклю-

чителен представител на Sunshore Solar Energy Industry за България.
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В крайна фаза на изпълнението си навлиза проектът

„Обучение на МСП от химическата промишленост за

отговорно използване на енергията CARE+“ по линия на

програмата „Интелигентна енергия – Европа“. Негова

цел е съдействие за постигането на по-висока енергий-

на ефективност в малки и средни предприятия (МСП) от

химическата промишленост. Страни-бенефициенти по

проекта са България, Италия и Полша. Партньори от

българска страна са Българска камара по химическа

промишленост (БКХП) и фирма ЕЕС – Енергийно ефек-

тивни системи. В хода на проекта са изпълнени задачи,

сред които проучване на енергийната ефективност и

на нивото на енергиен мениджмънт в МСП от химичес-

ката промишленост в страните-участници. Значителен

брой МСП изявиха готовност за участие в следващите

фази на проекта.

Разработени са адаптирани към специфичните усло-

вия на всяка от страните набор от помощни матери-

али – „Справочник за най-добри практики“, „Ръководство

за самоодитиране“, програмен продукт за структури-

ране на данните от одита и определяне на показатели-

те за енергийна ефективност, както и маркетингови

брошури. Материалите са изцяло в съответствие с изис-

кванията на българската нормативна база.

Проведени са и самостоятелни енергийни одити в

пилотните обекти по проекта – Агрия и Каумет, с из-

ползване на помощните материали и с консултантска

помощ от партньорите по проекта. Одитите и разра-

ботените програми за енергийна ефективност са с

високо качество и се приемат добре от ръководители-

те и специалистите на фирмите. След пилотните вне-

дрявания бяха направени целесъобразни корекции и допъ-

лнения в помощните материали.

„Проведен бе семинар за обучение за специалисти от

фирмите, изявили готовност за участие (45 специали-

сти от 36 фирми). Беше съставен график за изпълнение

на последователността от дейности за провеждане на

самостоятелни енергийни одити с консултантска по-

мощ от страна на партньорите. В периода април –

август т. г. бяха изпълнени самостоятелни енергийни

одити в 18 малки и средни предприятия от българската

химическа промишленост. Очаква се приключването на

още 9-10 одита до края на октомври т. г. В хода на

одитирането беше осъществено ефективно взаимодей-

ствие на специалистите от МСТ и партньорските

организации“, заявява г-н Димитър Баев, управител на

ЕЕС - Енергийно ефективни системи. До края на проек-

та ще се анализират ефективността и резултатите

от използваните материали и методики, както и по-

нататъшното им използване за подобряване на енергий-

ната ефективност и нивото на енергиен мениджмънт

в МСП. Тези резултати ще бъдат представени на наци-

онална конференция, допълват от компанията.

Проектът
CARE+ навлиза
в крайна фаза
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   бюлетина на Министерство на

икономиката, енергетиката и туриз-

ма (МИЕТ) от 2010 година се посоч-

ва, че около 2/3 от горивата и енер-

гията се използват от централи за

производство на електрическа и топ-

линна енергия. Енергията за крайно

потребление се използва за неенер-

гийно (основно от химическата про-

мишленост) и енергийно потребление,

като индустрията остава домини-

ращ потребител на енергия.

Настоящите цифри са от конста-

тивния енергиен баланс за 2009 г.,

който ежегодно се изготвя от МИЕТ

на базата на информация, предоста-

вена от страна на енергийните

предприятия в страната.

Добивът на въглища възлиза на

27.2 млн. тона, което е с 5.5% по-

малко в сравнение с 2008 г. Тяхното

приложение е предимно в производ-

ството на електрическа и топлин-

на енергия – 97.7%, както и за произ-

водство на брикети (1.7%), за соб-

ствени нужди и други консуматори

(0.2%) и за отоплителни нужди на

домакинствата (0.4%).

Индустрията е основен
потребител на природен
газ с 54% дял

Вносът на природен газ през 2009

г. е 2 648 млн. m3 и се осигурява от

Русия - единствен доставчик на ре-

сурса за България. Местният добив

на природен газ е 15 млн. м3, като в

сравнение с 2008 г. е намалял с 93%,

главно поради изчерпване на находи-

щето в Галата.

България експлоатира подземното

газохранилище Чирен с капацитет на

активен газ около 350 млн. m3/годиш-

но. През 2009 г. в него са нагнетени

245 млн. m3 природен газ, а изтегле-

ното количество е 260 млн. m3.

Потреблението на природен газ в

страната е 2 536 млн. m3, което е с

24% по-малко в сравнение с 2008 г.

Индустрията е с 54% дял, следвана от

енергийния сектор с 39% услуги и

обществен сектор с 5% и бит с 2%.

В структурата на индустриалните

Индустрията е доминиращ
потребител на енергия

потребители, с водещ дял от 64% е

химическата промишленост, следва-

на от стъкларска и порцеланова про-

мишленост -12%, металургията - 10%,

строителство - 3% и други 11%.

В структурата на потребители-

те от енергийния сектор са включе-

ни всички предприятия и енергийни

инсталации, които преобразуват

природния газ в топлинна или елек-

трическа енергия. С преобладаващ

дял от 68% е групата на топлофика-

ционните дружества, осъществява-

щи централизирано топлоснабдява-

не, и заводските централи (инста-

лации в индустриални предприятия)

с дял от 32%.

Потребностите от нефт в стра-

ната се обезпечават предимно от

внос. Добивът на нефт в България е

в незначителни количества. През

2009 г. са внесени 6.2 млн. тона су-

ров нефт, което е с 14.6% по-малко

в сравнение с 2008 г. Произведени са

5.96 млн. тона нефтопродукти, кои-

то се реализират основно на

вътрешния пазар на горива.

Брутното производство на елек-

трическа енергия е 43 ТВтч, което

е с 4.2% по-малко от производство-

то през 2008 г. Търговският износ на

електрическа енергия е 5.1 ТВтч или

11.8% от брутното производство.

Увеличава се
производството на
електроенергия от ВЕИ

В структурата на производство

на електрическа енергия доминират

топлоелектрическите централи,

използващи въглища, следвани от

ядрената централа АЕЦ Козлодуй.

Произведената електрическа енер-

гия от вятърни генератори през 2009

г. е 233.6 ГВтч, което е с 91.2% по-

вече в сравнение с 2008 г. и пред-

ставлява 6.5% от брутното елект-

ропроизводство от ВЕИ.

Делът на вложените местни енер-

гоносители за производството на

електрическа енергия през 2009 г. е

84.5%, а този на вносните – 15.5%

(ядрената енергия е отчетена като

местен енергоносител).

Крайното потребление на елект-

рическа енергия в страната през

2009 г. възлиза на 28.3 ТВтч, което

е с 5.3% по-малко в сравнение с 2008

г. Стопанският и обществен сектор

участват в крайното потребление

на електрическа енергия с 63.2%, а

битовият с 36.8%.

Продажбите на електрическа

енергия на свободния пазар през 2009

г. са 4.4 ТВтч. Закупената от край-

ните снабдители електрическа енер-

гия възлиза на 25.7 ТВтч, което пред-

ставлява с 0.8% по-малко от 2008 г.

През 2009 г. е произведена общо

15.1 ТВтч топлинна енергия, което

е с 16.6% по-малко в сравнение с 2008

г. С най-голям относителен дял от

вложените горива за производство

на топлинна енергия са газообразни-

те горива (44.8%), следван от внос-

ните въглища – 26.7%, местни въгли-

ща – 19.5%, течни горива – 6.8% и

ядрена енергия – 2.2%.

В структурата на производство

на топлинна енергия с доминиращ дял

са заводските централи – 50.5%, след-

вани от топлофикационните друже-

ства – 47.7% и АЕЦ Козлодуй – 1.8%.

Реализираната топлинна енергия

през 2009 г. възлиза на 12.8 ТВтч,

което е с 18.1% по- малко спрямо 2008

г. В структурата на потребление на

топлинна енергия с най-голям дял са

промишлените и стопански потре-

бители – 61.8%, следвани от домакин-

ствата – 32.9% и бюджетните орга-

низации – 5.3%.

Повишава се производ-
ството на енергия по
комбиниран начин

На фона на намаленото общо про-

изводство на база 2008 г, прави впе-

чатление, че произведената по ком-

биниран начин от топлофикационни-

те дружества електрическа енергия

нараства. Ефективността на комби-

нираното производство общо за

всички топлофикации е 68.8%. Цент-

ралите, които работят с природен

газ, са с ефективност от около 75%,

а въглищните – с ефективност от

33% до 58%.

Индустрията е доминиращ
потребител на енергия

В
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Изложението Intersolar
Europe с рекорден брой
посетители

бизнес

 дно от най-значимите събития в

областта на соларните технологии,

международното изложение Intersolar

Europe, бе обект на голям интерес,

надминавайки очакванията на свои-

те организатори. Около 72 000 по-

сетители от 150 страни станаха

част от ежегодното събитие, про-

веждащо се в Мюнхен от 9 до 11 юни

т.г. 1 880 изложители представиха

продуктите и услугите си на площ

от 134 000 кв. м. в рамките на 12 зали

и прилежащата открита площ.

Intersolar Europe 2010
в соларната индустрия завърши с

рекорд. Маркус Елсасер, управител

на Solar Promotion, Pforzheim, един от

организаторите на Intersolar Europe,

заяви: „Изключителният успех на

Intersolar Europe 2010 може да се

обобщи в едно определение: свето-

вен шампион! Броят на посетители-

те надмина и най-смелите ни очак-

вания. Според предварителните ре-

зултати сме успели да посрещнем

около 72 000 посетители – това

означава увеличение от около 23% в

сравнение с миналата година (58 627

посетители). По този начин Intersolar

Europe изпраща ясно послание към

соларната индустрия в целия свят“.

Изложението Intersolar
Europe с рекорден брой
посетители
Е

Източник: IntersolarИзточник: Intersolar
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Организаторите регистрират увеличение не само в

броя на посетителите, но и в този на изложителите,

който се е покачил значително: тази година 1880 (за

сравнение - през миналата година броят е 1414) компа-

нии са представили иновациите си в Мюнхен -

33% ръст в сравнение с миналата
година

Ръстът се изразява и в увеличаване на изложбената

площ - с 29% повече изложбени площи на фона на 104 000

кв. м. през 2009 г.

Другият организатор на събитието, Клаус В. Зай-

нахт, управител на Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe,

също е удовлетворен от успеха на Intersolar Europe 2010:

„Не само че имахме повече изложители, посетители и

се радвахме на по-голям медиен интерес от предишно-

то издание, но регистрирахме и увеличен интерес извън

пределите на Германия. 53% от изложителите са чуж-

ди фирми, а посетителите са представители на 150

различни държави. Това е ясно доказателство за утвъ-

рдената позиция на Intersolar Europe като място за меж-

дународна среща на индустрията и водещо събитие в

областта на соларните технологии“. Повечето от чуж-

дите изложители са представители на  Китай (339

компании), Испания (73 компании), Италия (69 компании)

и Австрия (57 компании), съобщават от организато-

рите.

За трети пореден път Intersolar
AWARD

беше връчена на иновативни, революционни продук-

ти и услуги, представени на Intersolar Europe 2010. Тъй

като носителите на наградата Intersolar бяха обявени

в първия ден от изложението - 9 юни, победителите

имаха възможността да се възползват от повишения

интерес на посетители и медии. Наградата в катего-

рия Фотоволтаици беше връчена на ABB Schweiz,

Gehrlicher Solar и SMA Solar Technology. Победители в

категория Соларни технологии станаха FSAVE

Solartechnik, InvenSor, както и съвместната кандидатура

на The Institute for Building Construction and Design at

Stuttgart University, Ritter Energie- und Umwelttechnik, Hydro

Building Systems и Frener & Reifer Metallbau. Festo, GEMO-

TEC и Gebr. Schmid получиха наградата Intersolar в но-

вата категория Технологии в производството на фо-

товолтаици.

Intersolar Europe Conference
която се състоя преди и по време на Intersolar Europe,

от 7 до 11 юни в Международния конгресен център

Мюнхен, получи добър старт под новото си име. Тази

година всички индивидуални сесии от предишните годи-

ни бяха обединени под един покрив – Intersolar Europe

Conference. Конференцията бе разделена на области като

„фотоволтаици“, „соларни-термални технологии“ и

„соларно-термални заводи за производство на енергия“.

Около 140 спикери споделиха информация от индустри-

ята в повече от 30 сесии и привлякоха повече от 2200

участници.





офис София 1756, бул. Андрей Ляпчев 4, ПК 21, тел. (02) 817600, 0888-000061, факс (02) 8176999

e-mail office@akhnaton.biz
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„Българската атомна енергетика

– национална, регионална и светов-

на енергийна сигурност“ бе темата

на тазгодишното издание на Между-

народната ядрена конференция.

Събитието се състоя от 9 до 11 юни

т.г. във в.к. Ривиера, Варна, и събра

представители на държавни инсти-

туции, компании от областта на

ядрената енергетика, както и спе-

циалисти от Русия, Германия, Фран-

ция и други. Организатор на мероп-

риятието е Български атомен форум

(БУЛАТОМ).

Конференцията започна с по-

здравления от официалните гости,

както и с технически доклади, по-

светени на необходимостта от

въвеждане на нови мощности в

българската енергийна система –

реални възможности, обсъждане на

бъдещето на ядрената енергетика

след Копенхаген, както и процеса на

изграждане на АЕЦ Белене. Вицеп-

резидентът на Атомстройекспорт

заяви, че компанията е готова да

започне строителството на първия

блок от АЕЦ Белене още от 1 октом-

ври т.г. „Единственото

условие да започне строи-

телството е да се наме-

ри финансиране за проек-

та“, обясни Генадий Теп-

кян.

Петте специализирани

секции по време на форума

бяха посветени на диску-

сии по поставени в докла-

дите въпроси, свързани с

изграждането на нови яд-

рени мощности, перспек-

тивите в развитието на

ядрената технология в

България и в чужбина, технологии-

те и практиките при извеждане от

експлоатация на ядрени съоръжения,

преработка и съхранение на РАО и

ОЯГ, експлоатацията и модерниза-

цията на ядрени съоръжения, еколо-

гичните аспекти при използването

на ядрената енергетика, подготов-

ката на кадри за ядрената енерге-

тика. „В рамките на отделните сек-

ции бяха обсъдени и ролята на ядре-

ната енергетика, гарантиране си-

гурността на енергийните достав-

ки, инженерните постижения по

отношение на безопасността на

ядрените съоръжения, повишаване

на ефективността им, технологи-

ите, които могат да бъдат прила-

гани за ускорено строителство,

както и осигуряването на кадри за

строителството и бъдещата екс-

плоатация на АЕЦ, както и какъв ще

бъде приносът на България за нама-

ляване на емисиите парникови газо-

ве“, разказват организаторите от

БУЛАТОМ.

Ключови енергийни въпроси
обсъдиха на конференцията
на БУЛАТОМ

Ключови енергийни въпроси
обсъдиха на конференцията
на БУЛАТОМ
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Проведе се
Енергиен форум 2010

бизнес

      т 23 до 26 юни т. г. се прове-

де тазгодишното издание на енер-

гийния форум, организиран от Науч-

но-техническия съюз на енергетици-

те в България (НТСЕБ). Събитието

се състоя в Международния дом на

учените Ф. Ж. Кюри в к.к. Св. св. Кон-

стантин и Елена, Варна. В междуна-

родния форум взеха участие учени,

специалисти и представители на

предприятия, фирми и организации,

които са активни в България и раз-

виват стратегически своята дей-

ност тук.

„И тази година осигурихме

съдържателна и отговорна дискусия

за всички партньори в енергийния

сектор - държавни власти, енергий-

ни предприятия, учени, специалисти,

енергетици и потребители“, комен-

тират организаторите от НТСЕБ.

„За положителните резултати на

мероприятието допринесе както

участието на чужди и наши експер-

ти, така и на представители на

водещи световни фирми от Европа

и извън нея“, допълват те.

В рамките на предварително опо-

вестените теми на форума бяха

дискутирани редица проблеми, по-

светени на

стратегически-

те и структур-

ни проблеми на

енергетиката,

прогнозиране и

оценка на риска,

приватизация-

та и либерализа-

цията.

Обект на об-

съждане бяха и

законодател-

ството, интег-

рацията и ин-

тернационали-

зацията в енергийния сектор, елек-

троцентралите, електропреносни-

те, топлофикационните и газоснаб-

дителни системи, новото строи-

телство и модернизацията на съще-

ствуващи централи, както и

въпросът за ефективното използва-

не на енергията. Специално внима-

ние бе отделено и на темата за

възобновяемите енергийни източни-

ци, тяхното развитие и бъдеще,

както и на развитието на водород-

ната енергетика у нас.

Мероприятието завърши с кръгла

маса на тема „Състояние и развитие

на енергетиката в България в крат-

Проведе се
Енергиен форум 2010

косрочна перспектива“. „България в

момента разполага с достатъчно

генерираща мощност за задоволява-

не на собствените си нужди и да

предлага такава на регионалния па-

зар“, заявиха проф. Константин

Шушулов и проф. Цанчо Цанев, авто-

ри на основните тезиси в дискусия-

та. „Енергийният сектор в страна-

та през годините на прехода се раз-

виваше в съответствие с нуждите,

но и при допускане на значителни

субективни грешки. Въпреки това,

може да се отчете, че той е балан-

сиран и добре поддържан“, заключи-

ха те.

О
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Енергийният парадоксЕнергийният парадокс
      ного от мерките, които се

предприемат, за да се намалят раз-

ходите и да се увеличи доходност-

та, водят до проблеми за околната

среда. Пестенето на енергия, обаче,

е ярко и блестящо изключение. Все-

ки път, когато успеете да пестите

енергия, вашите усилия ще генери-

рат двоен ефект - финансовата ли-

ния на вашите разходи ще бъде сни-

жена, а околната среда ще бъде тре-

тирана по-благоприятно и освободе-

на от тежестта на замърсяване. В

дългосрочен план вашата работа ще

спечели уважението и увеличи ат-

рактивността ви на пазара.

Усилията на АЛФА ЛАВАЛ да се

възползваме от слънчевата енергия

за отопление дават все по-добри ре-

зултати. Чрез използването на мо-

дулни системи демонстрираме по-

тенциал за спестяване на енергия.

Доказателството - няколко инте-

ресни примера на този механизъм за

енергиен парадокс, илюстрирани с

поредица от нови продукти.

"СЛЪНЧЕВAТА ГАМА"
на АЛФА ЛАВАЛ получава
най-доброто от един
слънчев ден

АЛФА ЛАВАЛ с гордост предста-

вя "Слънчевата гама" - модулна сис-

тема, разработена за улесняване на

използването на слънчевата енергия

за отопление или предварително за-

топляне на вода за колективно или

индивидуално ползване.

За масовия пазар АЛФА ЛАВАЛ

разработи "SolarFlow" - определен

тип модул, който използва слънче-

ва енергия за предварително затоп-

1421 София, бул.“Черни връх“ 1, ет.6

тел.: 02/ 955 56 66, 963 55 44, факс: 02/ 963 55 00

Сервизен център: гр. Сливен, тел.: 044/ 62 40 98

М

ляне на битова гореща вода. За при-

ложения с индивидуални котли пре-

поръчваме модела "AquaMicro". И

двете програми могат да се комби-

нират със "SolarTank" - резервоар за

съхранение на водата, загрята от

слънчевата енергия.

С модулите от "Слънчевата Га-

ма", които

лесно могат

да бъдат мон-

тирани на съ-

ществуващи-

те инстала-

ции във всяка-

къв вид поме-

щения, пред-

лагаме на на-

шите клиен-

ти енергий-

ноефективни

и икономични

решения:

"AquaStore" - за подгряване на во-

да за битови нужди

•Изчислително налягане: 10 Bar

•Изчислителна температура: 110 °C

•Капацитет: 308 kW

"SolarFlow" - извършва обмена на

топлина от слънчевата система

към студената вода от градския

водопровод

•Изчислително налягане: 10 Bar

•Изчислителна температура: 100 °C

•Капацитет: 308 kW

платена публикация
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Стратегията ни за България
включва по-голям пазарен дял и
мрежа от сервизни партньори

интервю

Господин Зайковски, бихте ли пред-

ставили фирма Fronius International

пред читателите ни?

Fronius International е австрийска

компания със седалище в град Петен-

бах и офиси във Велс, Талхайм и Сат-

лед. Производствените ни бази се на-

мират в Чехия и Украйна. Компанията

развива дейността си в три основни

направления – системи за зареждане на

акумулаторни батерии (Battery Charging

Systems), заваръчна техника (Welding

Technology) и електроника за соларни

системи (Solar Electronics). Изключител-

ните продукти и услуги, които предла-

гаме, ни поставят сред технологични-

те лидери на световния пазар. Компа-

нията има повече от 2800 служители в

цял свят, 2000 от които са базирани в

Австрия. Експортният дял от 90% се

постига с помощта на 12 дъщерни

дружества, две представителства (в

Турция за заваръчна техника и в Китай

за соларна електроника) и 130 между-

народни търговски партньорства.

Fronius инвестира 6,8% от всички про-

дажби - 370 млн. евро (през финансова-

та 2008 г.), изследователска и развой-

на дейност. Компанията притежава 585

активни патента.

Fronius е водещо име в областта

на висококачествената електрони-

ка за соларни системи. Какви са

най-новите ви достижения във фо-

товолтаичната техника?

Последните ни достижения са ин-

верторите серии TL и CL. Развитата

през тази година TL серия безтранс-

форматорни инвертори, която бе

създадена специално за маломощни

приложения от 3 до 5 kW, е с най-ви-

соката EURO ефективност в своя клас

- 97,3%. Инверторите от серията се

предлагат с USB решение, което за-

мества обичайния логер, а също и с

иновативна вентилационна концепция,

интегрирана в лесни за използване

инсталационни функции.

Инверторите CL, в диапазона от 36

до 60 kW, не се нуждаят от поддръжка

и намират приложение в големи по

мащаб соларни паркове. Сред предим-

ствата им е MIX™ концепцията, коя-

то позволява оптимална работа на

системата при облачно време, а също

и през сутрешните и вечерни часове,

когато няма нужда да се активира

целият инвертор, а само определен брой

модули, достатъчни да преобразуват

наличната постояннотокова енергия в

променливотокова. В случай на авария,

серията CL предоставя възможност за

подмяна на отделни силови модули в ин-

вертора. Благодарение на това, при

отказ не се преустановява функциони-

рането на цялото устройство, което

намалява експлоатационните разходи.

Най-общо казано, CL инверторите са

сигурни устройства, работещи при

минимален риск, които никога не биха

излезли от строя изцяло, тъй като

включват 15 силови модула, всеки по 4

kW. И двете серии инвертори (TL и CL)

поддържат концепцията FSP (Fronius

Service Partner), обучения по която пред-

лагаме в центровете на Fronius в Ав-

стрия на немски и английски език.

Как оценявате българския пазар на

мрежово свързани инвертори?

През 2009 г. България бе обещаващ

пазар, но впоследствие бе повлиян от

финансовата криза. Мисля, че в момен-

та страната възобновява фотоволта-

ичния бизнес и той ще заеме по-ста-

билни позиции през 2011 г. Разбира се,

бъдещето ще зависи от законодател-

ството, което скоро ще се установи и

ще получи, надявам се, положителна

обратна връзка от инвеститорите. По

принцип, виждам благоприятно разви-

тие на пазара в България през следва-

щите три години и в далечно бъдеще,

но, разбира се, сега правителството и

българските банки играят ключова роля.

Каква е дългосрочната ви страте-

гия за българския пазар?

Fronius е добре познат производи-

тел на инвертори в PV индустрията.

Компанията държи на надеждността,

гъвкавостта и, разбира се, на първок-

ласното качество. Бихме искали да

запазим своите позиции, но също и да

увеличим пазарния си дял чрез насто-

ящите си и нови партньори.

Въпросът за следпродажбеното

обслужване също е много важен за нас,

затова сме на път да разширим мре-

жата си от сервизни партньори и да

поканим инженерингови партньори

инсталатори да работят с нас по

индивидуални решения, които отгова-

рят на техните нужди. Също така

бихме искали да осигурим на крайните

клиенти онази бърза, качествена и

отговорна поддръжка, която очакват

от производител от ранга на Fronius.

Какви, според вас, са тенденциите

в областта на фотоволтаичните

технологии?

Тенденциите със сигурност ще

бъдат в посока производство на по-

евтини панели и създаване на по-висо-

коефективни технологии, които ще се

появят на пазара през следващите три

до пет години. Това ще създаде нов

пазар и за нашите изделия, тъй като

ние ще се адаптираме към новите про-

дукти. Очакваме и т. нар. мрежови па-

ритет (изравняване цената на доби-

тата чрез PV системи електроенер-

гия с тази от конвенционални източ-

ници) в Европа до 2015 г., което ще

даде силен тласък в развитието на фо-

товолтаичната индустрия в световен

мащаб.

Стратегията ни за България
включва по-голям пазарен дял и
мрежа от сервизни партньори

Давид Зайковски, регионален мениджър
по продажбите за Източна и Югоизточна Европа,

Fronius International, пред сп. Енерджи ревю



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 3/2010 21ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 2/2010 21



22 брой 3/2010  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

Сименс заема ключово
място на българския
енергиен пазар

интервю

Уважаеми г-н Йорданов, кои са ос-

новните дивизии в дейността на

сектор Енергетика на Сименс

България?

Като един от трите сектора на

Сименс, действащи на българския па-

зар, сектор Енергетика включва в

своята структура следните дивизии:

Нефт и газ, Конвенционални енергий-

ни източници, Възобновяеми енергий-

ни източници, Пренос на електроенер-

гия и Разпределение на електроенер-

гия.

Какво е мястото на компанията на

българския енергиен пазар?

Безспорно, сектор Енергетика на

Сименс заема ключово място на

българския енергиен пазар, предлагай-

ки не само продукти, но и решения до

ключ в областта на преноса и разпре-

делението на електроенергия, в про-

изводството на електроенергия, как-

то и в областта на петролната и

газова промишленост и възобновяеми-

те енергийни източници.

Кои са основните продуктови гру-

пи в портфолиото ви?

Дивизията Нефт и газ предлага

газови турбини (< 50 MW), парни тур-

бини (< 200 MW), компресори, систе-

ми за електрозахранване за петролна-

та и газова промишленост, когенера-

ции до ключ. В областта на конвенци-

оналните енергийни източници пред-

лагаме генератори, електроцентрали

до ключ, системи за автоматизация и

управление, горивни клетки, техноло-

гии за извличане на газ.

Портфолиото ни в сферата на възоб-

новяемите енергийни източници обхва-

ща вятърни турбини, морски и надзем-

ни генератори, включително сервизни

решения, соларни паркове, ВЕЦ. В обла-

стта на преноса на електроенергия

можем да предложим високоволтови

енергопреносни системи за по-

стоянно и променливо напре-

жение (в т. ч. подстанции под

ключ, газоизолирани подстан-

ции и линии, прекъсвачи, неко-

мутируеми устройства, измер-

вателни трансформатори), си-

лови и дистрибутивни транс-

форматори.

В областта на разпределе-

нието на електроенергия

предлагаме компоненти,

въздушно- и газоизолирани

прекъсвачи СрН и КРУ, реше-

ния за автоматизация на разпредели-

телните мрежи и подстанции, релей-

ни защити и управление.

Бихте ли ни разказали повече за най-

новите разработки на компанията

в сферата на електроцентралите

с комбиниран цикъл на работа?

Както бе официално съобщено, през

месец март 2010 г. Сименс България и

ЕВН България Топлофикация предста-

виха в Пловдив проект за изграждане

на когенерационна централа за комби-

нирано производство на електроенер-

гия и топлоенергия, на който главен

изпълнител (ЕPC contractor) е консор-

циум между Сименс Швеция и Сименс

България.

Когенерацията представлява спе-

цифична технология за централизира-

но едновременно производство на елек-

троенергия и топлоенергия. При тра-

диционните методи на електропроиз-

водство, голямо количество полезна

топлина се изхвърля в околната среда

под формата на кондензна топлина от

парата. Докато технологията когене-

рация използва отделената топлина и

произвежда едновременно топлоенер-

гия и електричество в комбиниран

цикъл с по-висока ефективност.

Увеличеният дял на производство на

енергия чрез когенерационен метод е

сред приоритетите на Европейския

съюз. Чрез изграждането на новата

централа по технология на Сименс,

регионът ще получи най-модерното

комбинирано производство на топло-

енергия и електроенергия не само в

България, но и на Балканите.

Кой е най-значимият обект на Си-

менс Енергетика в страната?

Сименс Енергетика има редица зна-

чими проекти в България. Сред тях са

реконструкцията и модернизацията на

съществуващи топлоелектрически

централи в страната като например

ТЕЦ Марица Изток 3. Също така Си-

менс е доставчик на основно оборуд-

ване за въглищната централа в ТЕЦ

Свилоза на територията на Свилоцел.

Сред значимите ни обекти са и нова-

та когенерационна централа за ком-

бинирано производство на електрое-

нергия и топлоенергия, Пловдив, под-

станция Пловдив 400 kV, подстанция

Бяла 110 kV за Е.ОН, подстанция Ца-

рацово 110 kV за ЕВН и др.

В какво се състои участието на

Сименс в изграждането на АЕЦ Бе-

лене?

Участието на Сименс в изгражда-

нето на АЕЦ Белене включва изграж-

Сименс заема ключово
място на българския
енергиен пазар

Борислав Йорданов,
директор сектор Енергетика на

Сименс ЕООД, пред сп. Енерджи ревю
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интервю

дане на системите за управление на

конвенционалната част на централа-

та като подизпълнител на фирма Аре-

ва. Потенциалните възможности на

Сименс предполагат и участие в из-

граждането на разпределителна уред-

ба 400 kV.

Кои са най-новите продукти на

Сименс в областта на възобновяе-

мите енергийни източници?

Сименс е пионер и иноватор в све-

та на "зелените" технологии и прите-

жава обширно портфолио в областта

на ВЕИ. Процесът по тяхното разра-

ботване е постоянен, като в последни-

те години се обръща голямо внимание

на въвеждането на технологии за на-

маляване на разходите по поддръжка

и увеличаване на ефективността. Това

постепенно ни приближава към момен-

та, в който целесъобразното произ-

водство на електрическа енергия от

ВЕИ ще бъде възможно без използва-

нето на различни държавни механизми

за субсидии. Тогава осъществяването

на даден проект във ВЕИ ще зависи

единствено от чисто пазарно-иконо-

мически фактори.

Последните разработки на Сименс

в областта на ВЕИ, отличаващи се с

изключителна висока ефективност и

ниски разходи за поддръжка, са нова-

та директно задвижвана вятърна

турбина SWT-3.0-101 с номинална мощ-

ност от 3 MW и новите централни

фотоволтаични безтрансформаторни

инвертори Sinvert PVS с максимална

ефективност от 98,4%.

Сименс изпълнява цялостни проек-

ти за изграждане на вятърни пар-

кове – от етапа на планиране до

сервизирането и оборудването. Кои

са най-често срещаните трудности

при интегрирането на вятърните

централи в енергийната система?

Не бих казал, че Сименс среща се-

риозни трудности в процеса на интег-

рация на вятърните централи към

енергийните системи на различните

държави. Концернът е разработил

специална система за трансформира-

не на произведената от вятърните

турбини енергия и подаването й в

енергийната система - NetConverter®.

Системата позволява подаването на

енергия с постоянна честота и напре-

жение, въпреки че оборотите, често-

тата и напрежението на вятърните

турбини са променливи и зависят от

климатичните условия.

Системата осигурява максимална

гъвкавост по отношение на поведени-

ето на турбината и изпълнява всички

специфични изисквания към честота,

напрежение и др. на оператора на елек-

трическата мрежа.

Според вас, как се отразява иконо-

мическата криза на инвестициите

във ВЕИ сектора?

Икономическата криза през после-

дните години промени света и поста-

ви нови предизвикателства пред биз-

неса. Нашите наблюдения показват, че

глобално погледнато, секторът на ВЕИ

не беше засегнат драматично през

последните години. Потвърждение за

това са продажбите на Сименс на зе-

лени технологии, които възлизат на

приблизително 23 милиарда евро годиш-

но с двуцифрен прираст всяка година.

Погледнато локално за България,

инвестициите във ВЕИ сектора са все

още относително малки, като този

факт не може да се отдаде единстве-

но на финансовата криза. Редица дру-

ги фактори доведоха до тази тенден-

ция, като специално за сектора на

производство на електрическа енер-

гия от ВЕИ това са несигурността в

регулаторната рамка, липсата на

опитни инвеститори и фирми, разра-

ботващи такива проекти, инфра-

структурни проблеми и др.
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Какво е Power Manager?
Съвременните бизнес условия все по-настойчиво налагат

ефективно управление на енергийните ресурси, използвани от

фирмите. За постигането на тези цели до момента нямаше

адекватен и рентабилен инструментариум, с който да се по-

лучава навременна и точна информация за текущия статус

и история на потреблението.

Power Manager е съвременен метод за събиране, консолиди-

ране, обобщаване и анализиране на информация от различни из-

мервателни уреди. Свидетели сме на непрекъснатото услож-

няване на системите в съвременните производствени и офис

сгради и трудностите, с които персоналът по поддръжка се

сблъсква. На тези служители се налага да работят с десетки

софтуери, за да се справят с цялата инфраструктура.

Решението е Power Manager - българска услуга, предоста-

вяща по достъпен начин голямо количество техническа ин-

формация, съхранявана и обобщавана в база данни на сигурно

място.

За собствениците на сгради, отдавани под наем, Power

Manager предоставя система за отчитане и разпределяне на

разходите за електроенергия, като формира и по желание из-

праща автоматично сметки за потребената енергия. За всеки

консуматор може да бъде изготвен и отчет към конкретна

дата, за улесняване при наемане и напускане на помещения.

За индустриалните потребители, Power Manager е систе-

ма, която "наблюдава" инфраструктурата и попълва хроноло-

гични дневници с показанията на всички измервателни уреди.

Така се получава информация не само за почасовото потреб-

ление на електрическа енергия, но и информация за нейното

качество. Извършва се непрекъснат мониторинг на натова-

реността на токовата инфраструктура и при появата на ек-

стремни стойности системата генерира предупредителен

e-mail и/или SMS.

Предимства на услугата Power
Manager?
•Централизация на информацията - чрез Power Manager дан-

ните от измервателните прибори се извличат и съхраня-

ват централизирано в единна база данни в дейтацентъра

на Про Пауър.

•Своевременност на данните - непрекъснатият мони-

торинг идентифицира и параметри на енергията, кои-

то не са фатални,

но в продължите-

лен период от

време могат да

доведат до авари-

ране на важни

системи. Предот-

вратяването дори на един единствен такъв проблем из-

плаща инвестицията в Power Manager за много години

напред.

•Непрекъснатост на данните - чрез Power Manager се га-

рантира необходимата ритмичност на данните. Записва-

нето на показанията на всеки 15 минути гарантира нат-

рупването на детайли за потреблението, които лесно се

съпоставят с производствените постижения.

•Разбираемост на данните - чрез Power Manager специфич-

ните технически данни за различните параметри на енер-

гията, биват разтълкувани и предоставени по достъпен, ле-

сен за разбиране начин от широк кръг от хора.

•Реструктуриране на техническия персонал - Power Manager

е уникален инструмент за техническия персонал. Тъй като

системата е достъпна от всяка точка на света, фирмите

могат да ползват по-малко, но по-квалифицирани кадри, ко-

ито да се грижат за географски широк район и да присъс-

тват само на места, на които това е наложително.

Power Manager: ефективно
управление на енергията
Power Manager: ефективно
управление на енергията
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Уважаеми г-н Цветков, Алстом

България е главен изпълнител на

проекта за изграждане на два-

та блока с обща мощност 670

МВт на новата ТЕЦ Ей И Ес -

Марица Изток 1, край Гълъбово.

На какъв етап е изпълнението

на проекта до момента?

На практика изграждането на

централата е завършено. В момен-

та се изпълняват последните пуско-

во-настроечни изпитания и скоро тя

ще влезе в експлоатация.

С какво ще се отличава ТЕЦ Ей

и Ес - Марица Изток 1 от съще-

ствуващите централи от глед-

на точка на енергийна ефектив-

ност, екологичност и нови тех-

нологии?

Новата централа е със същите

показатели като на изгражданите

такива в Европа и света днес. За

България тя е централата с най-

високата ефективност, единствена-

та, която покрива действащите

норми за опазване на околната сре-

да. Тя не допуска отклонение от тях

– или отговаря на изискванията, или

не работи, няма компромис.

Кога ще стане окончателното

въвеждане на централата в ек-

сплоатация?

Скоро. Въпрос на дни, максимум

месец.

Какво е мнението ви за състо-

янието на българския енергиен

сектор?

Твърде политизиран и с отслабва-

ща координация в него. По тази при-

чина наблюдаваме явления като

прекъсване на електроснабдяването

на морските курорти, което е първи

сигнал за нещо,

което може да се

получи и в по-голям

мащаб, ако не се

вземат мерки за

промяна на ста-

туквото. В момен-

та нито пазарна-

та, нито административната коор-

динация са в състояние да овладеят

процесите. Получава се следният па-

радокс – два „пазарни“ субекта, ко-

ито по принцип трябва да се стре-

мят да увеличат своите продажби,

си прехвърлят обвинения помежду си.

Не по-различна е ситуацията и при

енергопроизводството. В планиране-

то на бъдещи генериращи мощнос-

ти, превес взимат политическите

аспекти - всичко започва и свършва

с АЕЦ Белене, като че ли само това

е нещото, което липсва на България.

А най-младите значими генериращи

мощности прехвърлиха двадесетте.

И заедно с това говорим за намаля-

ване на енергийната ни зависимост,

без да подобряваме използването на

собствените си ресурси, да създа-

ваме работни места у нас. Въвеж-

дането на енергиен пазар, дори и на

приказки, позаглъхва. Кой е регула-

торът на силно децентрализирания

ни енергиен сектор? Кой и как защи-

тава интересите на потребителя?

Писането на закони, наредби и пра-

вила е привилегия само на някои от

енергийните структури. Абонатите

на топлофикационните дружества

тръпнат при всяко съобщение,

свързано с газа. Същевременно, нищо

не се предприема за подобряване на

ефективността в топлоснабдяване-

то, след като повече от 20 години

се създават програми и стратегии

в тази насока.

Кой според вас е най-удачният

модел на енергиен пазар у нас?

Който и да е, ще е по-добър от

сегашния.

Какъв е приносът на ВЕИ в енер-

гийния баланс на страната ни

в настоящия момент и какви са

тенденциите за в бъдеще?

Зависи от гледната точка. Ако

гледаме нещата откъм заявените за

изграждане мощности – приносът на

ВЕИ изглежда значителен. Ако, оба-

че, погледнем откъм разполагаема-

та енергия, например на вятъра,

сравнена с консумираната такава –

приносът не е особено голям. И като

вземем предвид необходимостта от

инвестиции в инфраструктурата за

присъединяване и изграждане на ре-

зервни и регулиращи мощности, би

могло да се каже, че приносът може

да е такъв, какъвто е социално по-

носим. За съжаление, вятърът и вод-

ните централи доминират над раз-

витието на децентрализираните

енергоизточници на биогаз, геотер-

мални и т.н. ресурси, заслужаващи

внимание. За всеки случай е добре да

развиваме атомната енергетика, за

да осигурим енергийния си баланс и

да щадим природата.

Българският енергиен сектор
е твърде политизиран
и с отслабваща координация

Трифон Цветков,
резидент-инженер на Алстом

България, пред сп. Енерджи ревю

Българският енергиен сектор
е твърде политизиран
и с отслабваща координация
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Енергийна ефективност, възобновяема енергия, управление
на отпадъците и водите, рециклиране

Иновационни технологии и практики,

силно международно участие, интензив-

ни бизнес контакти и многобройни пара-

лелни инициативи - това ще предложи 7-

мото издание на Международния конгрес

и изложба за енергийна ефективност

(EE) и възобновяеми енергийни източни-

ци (ВЕИ), които ще се проведат в пери-

ода 13-15 април 2011 г. в София. Минис-

терството на околната среда и водите,

Агенцията по енергийна ефективност,

Сръбската агенция по енергийна ефек-

тивност и Партньорството за възобно-

вяема енергия и енергийна ефективност

(REEEP) дадоха своята институционал-

на подкрепа на събитието.

Според организаторите от Виа Ек-

спо, ВЕИ и ЕЕ секторът в България е

изключително динамичен и привлича

все повече инвеститори. В глобален

и национален аспект той доказа сво-

ята ключова роля за постигане на ико-

номическа, социална и екологична ус-

тойчивост.

В тазгодишния конгрес участие взе-

ха 300 делегати от 34 страни и лекто-

ри от 17 държави. Като успех се отчи-

та 90 % ръст на изложбената площ - 117

директни изложители и 118 представе-

ни компании от 27 държави, национални

участия от Германия, Австрия и САЩ,

3522 посетители. Надя Косанич от Меж-

дународния панаир в Щутгарт споделя:

"Изложбата бе много добре организира-

на и обхвана всички аспекти на възобно-

вяемите енергийни източници. Изложи-

телите на немския павилион създадоха

добри контакти по време на събитието".

Очакванията на чуждестранните компа-

нии, които чрез своето участие стъпи-

ха за първи път на българския пазар, се

оправдаха напълно. От Asemid Solar, Сло-

вакия, са впечатлени от големия брой из-

ложители и посетители от България и

от съседните страни.

7 месеца преди началото на събити-

ето 1/3 от изложбената площ е резер-

вирана за групови участия от Австрия,

Великобритания, Китай, САЩ, Чехия и

Финландия. Компании от Германия, Гър-

ция, Италия, Турция и Швейцария също

проявяват интерес за включване. Виа

Експо ще предложи по-широк кръг от но-

ви услуги, една от които е организира-

не на предварително уговорени срещи

между изложители и техни потенциал-

ни клиенти - това ще гарантира ползот-

ворното участие на фирмите.

За повече информация:
www.viaexpo.com

Делегатите в конгреса ще научат за

последните тенденции, ще се запозна-

ят с експертни анализи и прогнози по

темите:

•Маркетинг на зелената енергия

•ЕЕ и  ВЕИ финансиране - между-народ-

ни и местни програми за подпомага-

не

•ЕЕ  и ВЕИ законодателството в ЮИЕ

•ВЕИ технологии: вятър, слънце, вода,

биомаса и биогорива, геотермална

енергия

•Придобивки от въвеждането на

възобновяема енергия и ЕЕ в общи-

ните от ЮИЕ

•Тригенерация и децентрализирано

производство на енергия

•Енергийна ефективност в дома, про-

мишлеността, транспорта

•Пасивни сгради

•Интелигентни мрежи

•Електрически превозни средства

•Енергия от отпадъци - как работят

тези технологии? Бариери пред тях-

ното развитие

За първа година, паралелно на  конг-

реса и изложбата, ще се проведе меж-

дународният екофорум "Save the Planet"

(управление на води, отпадъци, рецик-

лиране, околна среда), което ще прово-

кира още по-голям интерес от страна

на специалисти от България и Югоиз-

точна Европа.

Две екологични събития на едно
място през април 2011 в София
Две екологични събития на едно
място през април 2011 в София
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Уважаеми г-н Николов, как бихте

коментирали съвременното състо-

яние на българската енергетика?

Надявам се, че не очаквате от мен

да дам конкретна оценка или да напра-

вя генерални обобщения и анализи по

въпроса. Темата е прекалено важна и

има достатъчно специалисти и поли-

тици, които се занимават с нея. Но за

някои конкретни специфични техничес-

ки аспекти мога да споделя с вас на

базата на опита ми предимно в енер-

гетиката.

Според мен, като цяло в техничес-

ко отношение, състоянието на цент-

ралите ни е на много добро ниво. Ня-

мам предвид само новите мощности

като изгражданите от Алстом два

нови 300-мегаватови блока в ТЕЦ

„Марица Изток 1“, като изградения нов

котел на кипящ слой в ТЕЦ „Девен“ и

други, където изцяло са решени пробле-

мите с отделянето на вредни емисии

и очистването на газовете и с опти-

мизацията на технологичните проце-

си и ефективната работа на техно-

логичните съоръжения. През последни-

те години както на приватизираните,

така и на много от централите на НЕК

бяха направени съществени рехабили-

тации, изградиха се нови очистващи

съоръжения и инсталации, внедриха се

нови съвременни системи за автома-

тизация и др. И като конкретен при-

мер бих споменал за участието на на-

шите централи в европейската енер-

госистема (UCTE) - с много добри по-

казатели по отношение на изисквани-

ята и критериите.

Какви според вас са възможности-

те за повишаване на енергийната

ефективност в топлоелектричес-

ките централи?

Независимо от кризата,
продължаваме успешното
си развитие и инвестициите
в бъдещето

Методи Николов,
ръководител клон Автоматизация -

Старт Инженеринг АД,
пред сп. Енерджи ревю

Понастоящем енер-

гийната ефективност

се свързва от норма-

тивните документи,

закони, директиви и

наредби с потребителите на енергия.

Докато процесите на производство-

то на топлинна и ел. енергия не се

засягат. През последните години в

голяма част от централите (енергий-

ни, топлофикационни, заводски) бяха

внедрени съвременни информационно-

управляващи системи с различен об-

хват, функции, апаратура. Тези систе-

ми са добра база и предпоставка за

внедряване на нови, модерни алгорит-

ми и методи за оптимизация на про-

цесите и за комплексно решаване на

проблемите, свързани с подобряване-

то на икономическите и екологичните

показатели – намаляване на емисиите

на СО, СО2, азотни оксиди. Според мен,

определено има какво да се направи в

тази насока – съществуват значител-

ни резерви и възможности (със срав-

нително малки допълнителни инвести-

ции).

Новите, по-строги изисквания и

стандарти на българското и европей-

ското законодателство също поощря-

ват това.

Какви по-мащабни проекти в сфе-

рата на енергетиката реализира

Старт Инженеринг в момента?

Най-големият проект на Старт

Инженеринг за тази година, а и за

последните няколко, е разширението

на софийското метро. В момента клон

София има договор за главен подизпъ-

лнител за пълен инженеринг по части

електромеханична, транспортна ав-

томатика, телекомуникации и SCADA

система на седем метростанции на

втори и две метростанции на първи

метродиаметър, както и участие в

проектирането на трети метродиа-

метър.

По договор с НЕК продължава рабо-

тата по проектиране, изработка,

монтаж и наладка на шкафове и табла

с релейни защити на 12 подстанции

220 kV и 400 kV – т.нар. „Лот 2 Запад“.

Работи се и по реконструкцията на

подстанция 110/6 kV в ПСОВ Кубрато-

во.

Един от големите ни проекти за

тази година е пречиствателната

станция за отпадни води Русе – пълен

обем инженерингови дейности по час-

ти електро, КИП и автоматизация.

Продължаваме работата и по рекон-

струкцията на стари и по изграждане

на нови малки ВЕЦ – електро и систе-

ми за автоматизация, както и по про-

екта ВЕЦ „Цанков камък“.

Не мога да не спомена и за участи-

ето ни в пусково-наладъчните работи

на ел. съоръжения в ОРУ 400 kV, сис-

темите за автоматизация и системи-

те за емисионен мониторинг на нови-

те блокове на ТЕЦ „Марица Изток 1“

– изграждани от Алстом.

През тази година бяха финализира-

ни и някои големи проекти по реконст-

рукцията на подстанции и подмяна на

релейни защити в „Лукойл Нефтохим

Бургас“.

И тази година продължаваме да

работим по внедряване на нови (и по

сервизното обслужване на внедрени

вече) системи за непрекъснат емиси-

Независимо от кризата,
продължаваме успешното
си развитие и инвестициите
в бъдещето
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онен мониторинг на димните газове –

както в ТЕЦ, така и в предприятия в

химическата, циментовата промишле-

ност и др.

В какви международни проекти уча-

ствате през тази година?

От съществено значение за фир-

мата е сътрудничеството и коопери-

рането с водещи западни фирми и

съвместното участие в проекти в

различни страни. След успешното при-

ключване на обекти във ВЕЦ и ТЕЦ в

Китай и Виетнам (съответно като

подизпълнители на АВВ и Алстом), в

момента сме пред завършване рабо-

тата по рехабилитацията на два го-

леми ВЕЦ в Турция като подизпълни-

тели на АВВ.

Трябва да спомена за сътрудниче-

ството ни с METSO Automation по

проектиране, тестване и внедряване

на системи за автоматизация. През

последните години изпълнихме някол-

ко големи проекта в енергетиката и

в хартиената индустрия във Франция,

Гърция, Германия и Финландия. В момен-

та наши специалисти участват в

наладъчните работи на нова газова

централа 900 MW в Турция.

Предстои до края на тази година да

приключим внедряването на КИП и

система за автоматизация в голям

химически завод в Сирия – изключител-

но тежък, но същевременно много

интересен обект. Продължава успеш-

ната ни съвместна работа и сътруд-

ничество с гръцката фирма ASPO

technology по енергийни проекти в

Гърция.

Какви нови предизвикателства се

появиха в дейността ви вследствие

на финансовата криза?

Едно от последствията на кризата,

което се почувства най-вече през тази

година, е свиването на обема на про-

ектите. Проблемите с редуцирането

на инвестициите, липсата на дос-

татъчно средства за нови проекти и

други, естествено рефлектира и върху

нашата дейност. И ние, както и други

фирми от бранша, се опитваме да

търсим нови решения и възможности.

От особена важност в този момент

е сътрудничеството с други водещи

фирми с различни от нашата дейност

– строителни фирми, фирми които про-

извеждат и внедряват технологично

оборудване, конструкции и други, за

съвместно участие в нови комплекс-

ни проекти и обекти.

Кои са приоритетите във фирме-

ната политика и дейността на ком-

панията?

Основните насоки в политиката на

Старт Инженеринг (особено в насто-

ящия момент) са да запазим позици-

ите си и да продължаваме да се раз-

виваме като водеща фирма с утвър-

дени позиции в областта на проекти-

рането и внедряването на различни

системи и апаратура в електропро-

изводството и разпределение, кон-

тролно-измервателни прибори, инфор-

мационно-управляващи системи, кли-

матична и вентилационна техника и

др.

Също така, основен момент в по-

литиката на фирмата е и прецизният

подбор и инвестиране в непрекъснато

обучение и квалификация на персонала

у нас и в чужбина – във водещи фирми

в нашата област. Независимо от

трудностите и кризата в момента,

след приключилото разширение на

производствената ни база в Бургас,

тази година започнахме изграждане на

нов административно-производствен

комплекс близо до централния ни офис

в София, както и разширение на про-

ектантската ни дейност.
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       землището на община Суво-

рово, област Варна, в напреднала

фаза от своето осъществяване е ед-

ноименният вятърен парк. Планира-

ният капацитет на съоръжението е

60 MW, а неговата стойност – 103

млн. евро. Инвеститорът на проек-

та, испанската индустриална групи-

ровка ЕНХОЛ Груп, е представена у

нас чрез фирма Еолика Суворово и

дъщерната й Еолика България.

„Основната дейност на Еолика

България е проучване, проектиране,

изграждане и експлоатация на вет-

роенергийни паркове“, разказва г-н

Стилиян Бурханларски, пълномощник

и управител на компанията, и

продължава: „Проектът за ВЕП Су-

ворово започна през 2005 г., когато

спецификата на процеса на производ-

ство на енергия от вятъра и влия-

нието му върху националната елек-

троенергийна система бяха все още

недостатъчно позната материя за

България.“

„В действителност работата по

строителството на ВЕП Суворово

започна през декември 2009 г.“,

продължава управителят на Еолика

България. „Тя бе преустановена от

31 март до 1 юли т. г. по предписа-

ние на РИОСВ-Варна, за да не бъдат

смущавани птиците през гнездовия

им период. Сега се намираме

в заключителния етап на
изграждането
на ВЕП Суворово. Доизграждат се

вътрешните пътища и се отливат

последните фундаменти на ветроге-

нераторите. Монтирани са първите

9 ветрогенератора и се подготвя

усилено монтажът на останалите

21. Завършена на груб строеж е

подстанцията на ВЕП Суворово,

доставен е силовият трансформа-

тор и започна монтажът му на мя-

сто. Присъединяването на обекта

към националната електропреносна

мрежа се предвижда да стане след

завършването на цялостния монтаж

на група от по 5 генератора и удо-

стоверяването на тяхната годност

със 72-часови проби. Присъединява-

нето им към преносната мрежа ще

се осъществи чрез електропровод

110 kV, отвеждащ електроенергия-

та до подстанцията на НЕК – Вълчи

Дол. Това, планираме, трябва да

стане през януари 2011 г. А експло-

атацията на целия парк очакваме

през пролетта на 2011 г.“

„Тъй като ние експлоатираме пар-

ковете, които изграждаме, компро-

миси при избора на ветрогенерато-

ри са недопустими. В процеса на

избор на ветрогенератори за наше-

то инвестиционно намерение бяха

разглеждани производители с воде-

щи позиции в сектора на възобновя-

емите източници“, заявява Стилиян

Бурханларски.

В отговор на въпроса от какво е

продиктуван изборът на турбини

тип GAMESA G90, обяснява: „GAMESA

е един от основните световни про-

изводители на ветрогенератори и

лидер в Испания, като само за 2008

г. са инсталирали мощности от по-

вече от 16 000 MW, което представ-

лява пазарен дял от около 14%, от-

реждащ им трето място като про-

изводител и доставчик в световен

мащаб. Конкретният избор на

ветрогенератори тип
GAMESA G90
бе продиктуван от ветровите харак-

теристики на района, в който е

разположен ВЕП Суворово. GAMESA

G90 – 2 MW е ветрогенератор клас

IIIA/WZII, гарантиращ висока произво-

дителност при ниски нива на разхо-

ди на kWh и също така съвместим с

основните международни  GRID ко-

дове. Не на последно място, изборът

беше продиктуван и от предложени-

те от страна на GAMESA кратки и

Изграждането на
ВЕП Суворово е в
заключителен етап

Изграждането на
ВЕП Суворово е в
заключителен етап

В
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гъвкави срокове за доставка на ветрогенераторните

съоръжения.“

Всяка една от кулите, върху които се монтират 30-

те ветрогенератори, е с височина 80 м, тегло от 300 тона

и диаметър на витлото 90 м. Всеки от фундаментите е

със стоманено-бетонова конструкция със средна площ

230 кв.м и за изграждането на всеки един от тях се из-

ползват 900 тона бетон и желязо. Те се поставят върху

предварително набити в земята със специална техника

пилоти (бетонови стълбове) с дължина 9-15 м.

След изграждането му,

ветроенергийният парк ежегодно ще
спестява
изгарянето на 266 000 тона черни въглища и ще предот-

вратява излъчването на приблизително 56 000 тона

въглероден двуокис. Произведената енергия ще захран-

ва с електричество около 30 000 жители или близо 7 000

домакинства. Паралелно с екологичния ефект, проектът

е предпоставка и за редица икономически ползи за рай-

она на Суворово. До момента Еолика е разкрила повече

от 100 работни места, подобрила е инфраструктурата

в района на парка, изградила е обслужващи пътища, раз-

казват инвеститорите.

„При подготовката на документацията за електроп-

ровода 110 kV, който трябва да свърже ветроцентра-

лата с националната преносна мрежа, срещнахме и

продължаваме да срещаме значителни бюрократични

пречки и трудности с администрацията на Министер-

ство на земеделието и храните, Изпълнителната аген-

ция по горите и ГД Гражданска въздухоплавателна ад-

министрация“, споделя г-н Бурханларски.

Стилиян Бурханларски е завършил Юридическия
факултет и Испанска филология в СУ Св. Кли-
мент Охридски. До 1997 г. работи изключител-
но в областта на международните отношения и
дипломацията. Работил е във фирма, чиято
дейност е свързана с атомната енергетика. От
2004 г. се занимава с възобновяеми енергийни
източници и по-специално с ветрогенерация.

Източник снимки: Еолика България
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Кубратово е първото по
рода си съоръжение у нас
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т края на м. г. в софийската пре-

чиствателна станция за отпадни

води Кубратово функционира инста-

лация за комбинирано производство

на електрическа и топлинна енергия.

Това се осъществява посредством

когенерационна технология за опол-

зотворяване на отпадъчния продукт

биогаз, който се отделя в процеса на

пречистване на утайките от пречи-

ствателната станция. Новоизграде-

ната инсталация е проект на Софий-

ска вода и е на стойност 5 млн. лева.

Преди пускането в експлоатация на

съоръжението, биогазът, който се

отделя в процеса на гниене на утай-

ките, се изгаря, без да се оползот-

ворява. Неговият състав е около 68%

метан, 30% въглероден диоксид и 2%

други газове. След въвеждането в ек-

сплоатация на когенераторите, ос-

вобождаването в атмосферата на

метан и въглероден диоксид е съще-

ствено ограничено.

Реализация на проекта
Проектът е реализиран за период

от 10 месеца. Внедрена е специална

технология за очистване на сярата.

Управлението на двигателите е

напълно автоматизирано.

Изпълнението на проекта започ-

ва през 2008 г. и е част от модерни-

зацията на утайковото и газово

стопанство на Кубратово. Съоръже-

нието на станцията се състои от

три когенератора. Те произвеждат

достатъчно енергия, за да се удов-

летворят напълно нуждите на стан-

цията, с което се цели оптимизира-

не на ефективността на процесите

в нея. Общата мощност на трите

когенератора е малко над шест ме-

Когенерацията на
пречиствателна станция
Кубратово е първото по
рода си съоръжение у нас

гавата, което е дос-

татъчно за удовлет-

воряване на нуждите

на станцията. Пред-

видена е и възмож-

ност за разширение

на съоръженията.

Всеки двигател има

дневен разход на био-

газ от 8000 куб.м.

Схемата на работа

на двигателите е два

работни и един ре-

зервен, с възможност

за едновременна ра-

бота на всички маши-

ни, ако това е необ-

ходимо.

Био Пауър:
Проектът е
пример за
ефективно
използване на
местните
ресурси

„Като фирма, фоку-

сирана в работа с

ВЕИ, за нас на първо

място и изключител-

но важно беше справя-

нето с предизвикателството да ре-

ализираме проект за оползотворява-

не на енергията, която досега се из-

хвърляше в атмосферата“, коменти-

ра г-н Любомир Тодоров от фирма Био

Пауър, изпълнител на проекта. „Този

тип проекти са пример за ефектив-

но използване на местните ресурси

за намаляване на замърсяването от

емисиите на изхвърляните газове и

намаляване оперативните разходи за

пречистване на водата“, допълва

той.

„Трябва да отбележим, че в мо-

мент на криза се намалява зависимо-

стта от природния газ и се оползот-

воряват местни ресурси, като

същевременно се стабилизира и

електроснабдяването в региона. На

базата на този наш опит имаме

структурирано финансиране, с кое-

то можем да помогнем на всяко ВиК

дружество за реализацията на подо-

бен проект“, разказва за работата

на компанията г-н Тодоров и допъл-

ва: „Готови сме също така да пред-

Когенерационната инсталация бе официално открита на 2.12. м. г.

Трите когенератора в СПСОВ Кубратово са от контейнерен тип

О

Източник: Софийска вода

Източник: Софийска вода
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ложим решение за въвеждането на

подобни системи във ВиК друже-

ствата в цялата страна. По наши

данни годишният ефект от реализи-

рането на такива инвестиции във

ВиК мрежата се изчислява на иконо-

мия в размер на над 20 млн. евро (рав-

ностойност на около 10 км от авто-

магистрала Тракия).

Екоенерджи технолоджи:
Има условия подобни
проекти да се
реализират и в други
пречиствателни
станции у нас

„Фирма Екоенерджи технолоджи

изпълнява доставката, монтажа и

пускането в експлоатация на трите

когенератора за производство на

електрическа и топлинна енергия в

рамките на изграждането на когене-

рационната централа на СПСОВ Куб-

ратово“, разказва г-н Калин Киров,

управител на компанията. „Изборът

на оборудване е съобразен с конкрет-

ните нужди на проекта, който е пръв

и единствен засега в България по

отношение на мащабите си. Генери-

раната енергия от всеки двигател се

равнява на 1063 KW/h електрическа

и 1088 KW/h топлинна енергия. Коге-

нераторите, които избрахме за кон-

кретния проект, са модел JMS 320 GS-

B.LS, контейнерен тип, на фирмата

GE Jenbacher, като всеки от тях е с

капацитет да усвои 10 440 куб.м

биогаз на денонощие“, споделя детай-

ли около инсталираните двигатели г-

н Киров.

„Специфичното в този проект е,

че на практика топлината се изпол-

зва за технологично подгряване на

Инвеститорът: Спестихме 1,5 млн. лева

от ток чрез когенерацията в Кубратово
Станислав Станев,

директор Експлоатация и поддръжка
в Софийска вода

Как се роди идеята за изграждането на когенерационна

централа на СПСОВ-Кубратово?

- Производството на топлинна и електрическа енергия

от биогаз, генериран в пречиствателни станции за от-

падъчни води, е утвърдена световна практика в сектора.

В последните 7 години Софийска вода изпълни последова-

телно значими инвестиционни проекти на обща стой-

ност 19 млн. лева, за да достигнем до крайната цел –

производство на "зелена енергия" от отпадъчните води

на град София.

Компанията има ли предишен опит в изграждането на

такъв тип обекти?

- Един от акционерите в Софийска вода оперира над 100

пречиствателни станции за отпадъчни води с различни

размери и технологии и бяха полезен източник на инфор-

мация при избора ни на тип инсталация и критериите за

оценка на потенциалните изпълнители.

Определяте изграждането на когенерация на СПСОВ-

Кубратово като ключов проект за компанията. Кое го прави приоритетен за вас?

- Когенерацията в СПСОВ-Кубратово е важен проект за компанията, понеже е още едно по-

твърждение на нашия ангажимент към опазването на околната среда. Към пречистените води на

София, които се вливат в река Искър, и стабилизираните утайки, които се използват в земеде-

лието, "зелената енергия", произведена на обекта, допринася за опазване на природните ресурси.

До какви ползи доведе изграждането и въвеждането в експлоатация на когенерационната

инсталация?

- Ползите се изразяват в 1,5 млн. лева, спестени разходи за електроенергия и съществен

принос за положителния образ на компанията.

Станислав Станев завършва Yokoha-
ma National University, Япония, специ-
алност Бизнес администрация. Преди
четири години започва работа в Со-
фийска вода като мениджър проекти.
След това заема позициите ме-
ниджър на отделите Бизнес развитие
и Електро-механична поддръжка. От
средата на 2010 година Станислав
Станев заема длъжността директор
Експлоатация и поддръжка.

ферментаторите. Системата е

оборудвана с вентилатори, които

изхвърлят топлината при спешни

случаи, което, естествено, е само

превантивна мярка и не е препоръ-

чително, тъй като това води до

загуба на енергия и, съответно,

пари“, добавя г-н Киров.

„Държа да отбележа, че осъще-

ствяването на този проект е при-

мер за всички останали пречиства-

телни станции в страната, които

имат изградено такова газово сто-

панство. Цялостното изграждане

на нашата част по проекта ни отне

около 4 месеца. Има условия това да

се случи и на други места, като

това е въпрос само на малка реино-

вация“, заявява в заключение Калин

Киров.
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   antherm Filtration е водеща фирма

в предлагането на технически решения

в oбластта на контрола по замърсява-

нето на въздуха в голяма част от про-

мишлените отрасли. Компанията ком-

бинира опита и експертните познания

на четири международно признати дос-

тавчици - Airmaster, BMD Garant,

Cattinair и Nordfab, за да осигури на сво-

ите клиенти висока ефективност, на-

дежност, ниски енергийни разходи и

пълно съответствие със задължител-

ните стандарти. Като водещ достав-

чик на продукти, даващи технически

решения за контрол и управление на за-

мърсяването на въздуха, Dantherm

Filtration разполага с богата гама от из-

цяло усъвършенствани продукти, коя-

то на практика покрива всички изиск-

вания в редица промишлени сектори -

асфалтова и циментова промишле-

ност, чугунолеене, стоманолеене и ма-

шиностроително производство, химия

и фармацевтика, хранителна и пивовар-

на промишленост, производство на хар-

тия и пластмаси, дървообработващa

индустрия, леярско производство и дру-

ги. Партньорът на Dantherm Filtration в

България - фирма Екотех Инженеринг

предлага пълната гама технически ре-

шения на датския производител, както

и предпроектно проучване, проектира-

не, инженеринг, доставка, монтажни и

пусково-наладъчни работи, дългосрочен

сервиз и поддръжка на оборудването.

Dantherm Filtration MJX
ръкавен филтър

Dantherm Filtration MJХ филтрите оси-

гуряват пулсо-струйно очистване и са

налични в обхвата от 1 000 m3/ч до

25 000 m3/ч. MJХ филтърът е приспосо-

бен с тръбовидни филтърни ръкави, из-

работени от иглонабити филци и е под-

ходящ за високи концентрации на тру-

ден за филтриране прах.

Dantherm Filtration MJС
патронен филтър

Dantherm Filtration МJС филтрите предла-

гат пулсо-струйно очистване и са налични

в обхвата от 1 000 м3/ч до 35 000 м3/ч.

Технически решения за минимизиране
на емисиите от прах и вредни газове
Технически решения за минимизиране
на емисиите от прах и вредни газове

МJС филтърът е приспособен с пат-

рони от щапелно свързана филтърна ма-

терия, подходящи за малко натоварени

процеси, с наличност на сух, свободно ле-

тящ, фин прах. Филтрите се отличават

с чисти вътрешни профили, без прахови

капани и странично отстраняване на

праха от патроните. Особеностите им

включват алтернативни дължини на ръ-

кавите, вграден вентилатор 0,75 до 18,5

kW с алтернативен шумозаглушител,

вторична филтрация и изпускателен от-

вор за експлозия.

Охладители тип KS и KU
При някои процеси се получават ви-

соки температури на изходящите газо-

ве, които са твърде високи, за да се об-

работят директно посредством филт-

рите. Dantherm Filtration охладителите KS

и KU са конструирани да редуцират тем-

пературата на газовете до ниво, в ко-

ето може да се използват евтини фил-

търни тъкани. Модулната охладителна

система е подходяща за процеси с висо-

ки натоварвания на прах. Може да се об-

работва дори и лепкав прах, вследствие

на това, че автоматизираната очист-

ваща система запазва топлопренасяне-

то според изчисленото ниво.

Касетъчен тип КS и КU
охладители

КS охладителят съчетава предимст-

вата на топлообменник с тези на сепа-

ратор за грубо очистване. Сред предим-

ствата му са ниските инвестиционни

разходи, голямата ефективност и мини-

малните разходи за поддържане.

При версията КU охладители, охлаж-

дащият въздух е предварително подг-

рят, с цел предотвратяване на корози-

ята в самия охладител, като е предви-

дено охлаждащите тръбопроводи да ос-

танат над точката на оросяване на

преминаващите газове. Нивото на пред-

варителното подгряване е регулируемо,

за да отговаря на действителните ус-

ловия на газовете.

Очистващи системи за
димни газове

Освен традиционното приложение на

ръкавните филтри (намаляване на пра-

ховите емисии) филтрите FS и FD мно-

го пъти са били използвани да миними-

зират емисиите от вредните газове, ка-

то HCL, НF, Нg, РССF/РСDF и други. Те-

зи емисии се получават от процеси в то-

пилни пещи за метален скрап, инсинера-

тори за изгаряне на отпадъци, кремато-

риуми, парни котли с изгаряне на въгли-

ща или мазут и могат да се редуцират

посредством така наречения "сух абсор-

бционен процес". Различни видове добав-

ки, прибавени в димните газове, посред-

ством пневмотранспортна система, аб-

сорбират вредните газове и реагират с

киселинните компоненти. Следователно

тези филтри отстраняват едновремен-

но прахообразните продукти от реакци-

ята и другите прахови компоненти. Спе-

циално Dantherm Filtration FS-филтърът е

много подходящ за този вид очистване

на димните газове, поради плавното и

равномерно очистване и ниското оста-

тъчно съдържание на изпускания прах.

За повече информация:
Екотех Инженеринг ООД
гр. София, бул. Черни връх 67, мобилен: 0888 899 252
e-mail: info@ecotech-eng.com
www.ecotech-eng.com

D
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Ветроенергиен парк Еннет - Челопечене
ще се изгражда на три етапа

проекти, реализации

 дин от най-значимите проекти в

областта на вятърната енергия в

България е изграждането на ветро-

енергиен парк Еннет – Челопечене,

в района на град Каварна. Строител-

ството на съоръжението ще започ-

не през есента на 2011 г. и се очак-

ва да приключи до есента на 2013 г.

Инвеститор на проекта е компани-

ята Еннет България, която планира

инвестиция в размер на
240 млн. евро

Комплексът от вятърни генерато-

ри ще е разположен на територията

на община Каварна, в землищата на

селата Раковски, Иречек, Видно, Вра-

нино, Челопечене, съобщават от

фирма Интелстав, главен изпълнител

на обекта. Предвижда се и изгражда-

нето на подстанция с капацитет 260

MW. Турбините, които ще бъдат

монтирани, са производство на дат-

ската компания Vestas и немската

Enercon, всяка с мощност съответ-

но 2,0 MW и 2,3 MW. С приключване-

то на проекта ще бъдат разкрити

100 постоянни и
временни работни
места
в областта на строителството,

транспорта и електрическите ин-

сталации, допълват от компанията.

„Ветроенергийният парк ще се реа-

лизира на няколко етапа, първият от

които предвижда изграждането, на-

чалото на единични, комплексни и 72-

часови изпитвания на съоръженията

и въвеждането им в експлоатация по

реда на Закона за устройство на

територията (ЗУТ), за присъединя-

ване на тридесет броя ветрогене-

ратори тип V – 90 (2.0 MW), с обща

номинална мощност 60 MW“, разказ-

ват още от фирмата-изпълнител.

През този етап се предвижда още

проектиране и строителни работи

на подстанцията в землището на

село Челопечене, община Каварна.

През втория етап, инвеститорът

предвижда изграждането, началото

на изпитвания на съоръженията и

въвеждането им в експлоатация по

реда на Закона за устройство на

територията, за присъединяване на

двадесет броя ветрогенератори

тип V – 90 (2.0 MW), с обща номинал-

на мощност 40 MW. През този етап

се предвижда въвеждането в експ-

лоатация на два блока от подстан-

цията с мощност 130 MW.

Последният, трети етап, ще

включва изграждането, началото на

изпитвания на съоръженията и

въвеждането им в действие по реда

на ЗУТ за присъединяване на триде-

сет броя ветрогенератори тип V –

90 (2.0 MW), с обща номинална мощ-

ност 60 MW. През този етап се

предвижда въвеждането в експлоа-

тация на вторите два блока на под-

станцията също с мощност 130 MW,

информират от Интелстав.

Ветроенергиен парк Еннет - Челопечене
ще се изгражда на три етапа

Е
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Интелигентни
електроенергийни
мрежи

пренос и разпределение

Интелигентни
електроенергийни
мрежи
Технически и икономически аспекти на Smart Grid концепцията

В    ъпросите относно необходимо-

стта, действието и особеностите

на интелигентните електроенергий-

ни мрежи (Smart Grid) SG бяха разгле-

дани в бр. 2/2010 г. на сп. Енерджи

ревю. Практическата реализация на

мрежите и ефективната им експло-

атация изискват реализирането на

решения на множество технически и

икономически проблеми. По-голямата

част от тях са все още в етап на

принципно уточняване и първоначал-

ни варианти, които предстои да

бъдат оценявани и усъвършенствани,

докато други вече навлизат като

технически средства и икономичес-

ки методики в съществуващите елек-

троенергийни мрежи. В рамките на

Европейския съюз действа Европей-

ската програма за интелигентни

мрежи (European Technology Platform

Smart Grids), целяща създаването на

стратегия за тяхното развитие с

фиксиране на основните проблеми, по

които е необходимо да се работи.

Настоящата статия е посвете-

на на вече постигнатите резулта-

ти в технически и икономически

план, както и на проблемите, които

предстои да бъдат решени за из-

граждането на мащабни и ефектив-

но действащи интелигентни елект-

роенергийни мрежи.

Осигуряване на
качествена енергия

В споменатата статия от бр. 2/

2010 на Енерджи ревю бе изяснено,

че постигането на добро качество

на електроенергията (Рower Quality)

PQ изисква непрекъснато поддържа-

не на амплитудата, фазата и форма-

та на мрежовото напрежение, и

липсата на прекъсвания в електро-

захранването. В зависимост от вида

на консуматорите се приема, че

съществуват две степени на PQ –

стандартната е за "обикновените"

потребители, например битовите,

докато високата (Premium PQ) е за

някои индустриални производства

(напр. с непрекъснат цикъл), болнич-

ните заведения, електротранспор-

та, определени обществени, прави-

телствени и финансови институции.

Степените се отнасят и за елект-

ронните устройства (често нарича-

ни електронни товари), захранвани

от мрежата, чийто дял непрекъсна-

то нараства (в скоро време се очак-

ва те да са над 50% от всички то-

вари), и за чиято нормална работа

постигането на определено PQ е

задължително.

За реализацията на интелигентни

електроенергийни мрежи (SG) с же-

лано PQ се използват две групи сред-

ства. Едната включва съвременни

проводящи (вкл. свръхпроводящи) и

изолационни материали, устройства

за съхраняване на енергия и силова

електроника, както и подходящо про-

ектиране на електропреносните и

разпределителни мрежи с цел нама-

ляване на влиянието на външните

фактори върху PQ. Втората обхваща

методите и приборите за бързо и

ефективно регистриране на всяка

промяна на PQ и взимане на точното

решение за възстановяването му.

Съществуват прибори, например т.

нар. Phase Measurement Unit (PMU),

синхронизирани чрез GPS, които не-

прекъснато събират и предават ин-

формация за състоянието на мрежа-
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Wago Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Òúðãîâñêî ïðåäñòàâèòåëñòâî:
1330 Ñîôèÿ, áóë. Àêàä. Èâàí Ãåøîâ 2Å
Áèçíåñ öåíòúð Ñåðäèêà, Ñãðàäà 1
åò. 4, îôèñ 417
òåë.: 02/ 489 46 09, 489 46 10
ôàêñ: 02/ 928 28 50
info-bg@wago.com
Âàðíà/Áóðãàñ: 0898 428 190

www.wago.com

Ïðèëîæåíèå çà óïðàâëåíèå è

ïðåäàâàíå íà äàííè ïðè:

• Ïîäñòàíöèè

• Ïîìïåíè ñòàíöèè

• Âåòðîãåíåðàòîðíè ïàðêîâå

• Âîäíî-åëåêòðè÷åñêè öåíòðàëè

TO-PASS Modem GPRS VPN Router

• GPRS/GSM, EDGE

• VPN, Firewall

• Êîíôèãóðèðàíå ÷ðåç âãðàäåí Web ñúðâúð

• DHCP ñúðâúð

• Ïåðôåêòíà èíòåãðàöèÿ ñ êîíòðîëåðèòå ñåðèÿ 750

• Äâóïîñî÷íà GPRS/EDGE êîìóíèêàöèÿ

Ïðîãðàìèðóåì ìðåæîâ êîíòðîëåð çà

Òåëåêîíòðîë óïðàâëåíèå

• Ïîäúðæà êîìóíèêàöèÿ ÷ðåç

IEC 60870-5-101 è IEC 60870-5-104

• Âúçìîæíîñò çà áåçæè÷íî ïðåäàâàíå íà äàííè,

÷ðåç TO-PASS Modem GPRS VPN Router

• Âúçìîæíîñò çà âðúçêà ñ âúíøíè óñòðîéñòâà ïî RS-485/422/232

• Âúçìîæíîñò çà èçïîëçâàíå íà 400 ðàçëè÷íè âõîäíî/èçõîäíè ìîäóëà

та. Създадени са и програмни продук-

ти с такова предназначение (два

примера са Smarter Dispatch за конт-

рол на производството на електрое-

нергия и Micro Grid Management за

отговорни локални консуматори -

болници, летища, нефтопреработва-

телни предприятия и др.

Контролът и поддържането на

качеството на електроенергията

изисква създаването на измерители

на PQ (PQ Meter) и на силови елект-

ронни устройства за бързо коригира-

не на промените в мрежовото напре-

жение. За тези прибори няма фикси-

рана позиция – в зависимост от нуж-

дите те се разполагат в местата на

производство на електроенергия, в

преносната и електроразпределител-

ната мрежа и при консуматорите.

Съществуват класически мрежи с

такива прибори и наименование

Flexible AC Transmission System

(FACTS), като засега най-често те са

преносни. Характерен пример са

статичните VAR компенсатори SVC

за мощности до няколко стотици MW

и напрежения до няколко десетки kV.

Те намаляват промените на мрежо-

вото напрежение и хармониците и

подържат cosj близък до 1. Принципът

на действието им е включване и из-

ключване чрез тиристори на конден-

заторни блокове и дросели в зависи-

мост от големината на реактивна-

та мощност в мрежата. Чрез иконо-

миите от по-малки загуби на елект-

роенергия и от намалените повреди,

SVC се изплащат за 1-2 години.

За ограничаване на повредите

поради претоварването на мрежата

са създадени т. нар. ограничители на

тока на късо съединение (Short Circuit

Current Limiter), намиращи приложение

в преносни мрежи до 500 kV. Те са

свързани последователно в мрежата

и при незадействано състояние

имат нищожен импеданс. Когато

токът надхвърли определена стой-

ност, бързо (за няколко ms) включват

ограничителен дросел.

Интелигентните
електромери
вече масово навлизат в класически-

те мрежи. Освен като непосредстве-

ни приложения, те позволяват на-

трупването на ценен опит за евен-

туални бъдещи усъвършенствания

предвид специфичните изисквания на

SG. Напълно естествено е да са елек-

тронни и да могат да измерват ак-

тивна и реактивна мощност и енер-

гия, а най-добре е и привидна. Съще-

ствуват еднофазни и трифазни раз-

новидности, задължително снабдени

с дисплей (практически винаги LCD),

като трифазните могат да работят

в мрежи триъгълник и звезда. Греш-

ката на измерването най-често е

0,1% и 0,5% и по-рядко 0,2%.

Няколко са специфичните изисква-

ния съм електромерите за SG, като

на първо място е възможността да

измерват поотделно консумираната

и произвежданата от алтернатив-

ни източници енергия. Типичният

динамичен обхват (отношението на

максималната и минималната енер-

гия, която може да бъде измерена с

дадената грешка) трябва да е не по-

малък от 1000:1, но вече има елект-

ромери с 2000:1 и 3000:1. С усъвър-

шенстване на аналоговата част на

електромерите и техните цифрово-

аналогови преобразуватели, дина-

мичният обхват може да продължи

да се разширява, а измерваната

мощност – да намалява. Част от

съществуващите електромери мо-
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гат да измерват и тока на нулевия

проводник, което вероятно ще ста-

не задължително за тези в SG. Това

позволява установяване на опит за

кражба на електроенергия чрез

свързване на консуматор между

фазата и земя, тъй като при това

токът на нулевия проводник силно се

различава от този на фазата.

Някои електромери измерват и

качеството на доставяната енергия,

което включва регистриране на крат-

котрайни значителни промени на

напрежението и на краткотрайни го-

леми токове, измерване на мрежова-

та честота и фазовата разлика меж-

ду тока и напрежението с грешка от

няколко десети от процента. Освен

това имат вградена памет за измер-

ваните величини и за постъпващата

информация от доставчика, чието

съдържание не се губи при липса на

мрежово напрежение поради наличи-

ето на резервираща батерия.

Електромерите в SG ще бъдат

индивидуални (за отделен краен по-

требител) и колективни, например

общи за една жилищна кооперация, но

отчитащи поотделно консумацията

на всеки от потребителите. Като

се имат предвид възмож-

ностите на съвременни-

те комуникации, можем

да сме сигурни, че в SG

освен съществуващото

вече предварително зап-

лащане (след изчерпване

на сумата доставчикът

автоматично изключва

потребителя), ще бъдат

въведени разнообразни форми на

онлайн заплащане на сметките. При

неспазване на срока за плащане ще

има възможност за дистанционно

изключване на некоректните потре-

бители. Всичко това предполага

двупосочна комуникационна връзка на

електромерите с доставчика на

електроенергия. По нея те предават

данните от измерванията (инкаса-

торите за отчитане на консумаци-

ята стават излишни) и получават

такива за цените на електроенер-

гията и друга необходима информа-

ция. Видът на комуникационната

линия в SG засега не е фиксиран, като

се натрупва опит чрез съществу-

ващите електронни електромери.

Някои от тях изискват допълнител-

на комуникационна линия, като за

предаване използват един или пове-

че от стандартните интерфейси

(обикновено I2C, UART и SPI), при

други връзката е безжична (включи-

телно през ZigBee, GSM и др.), а в

трети за целта се използва самата

електрическа мрежа.

Реализацията на електромерите

ще се основава на модерни интеграл-

ни схеми, като ще се използват

микроконтролери с добре развита

периферия и вградено подходящо

програмно осигуряване, както и спе-

циализирани интегрални схеми за

електромери.

Идея за опростената структура

на еднофазен електромер е дадена на

фиг. 1. Чрез токовия трансформатор

СТ (вместо него се използва и рези-

стор) се получава напрежение, право

пропорционално на тока във фазовия

проводник L, а чрез делителя – напре-

жение, право пропорционално на мре-

жовото. Мултиплексорът MUX пери-

одично подава двете напрежения на

аналогово-цифровия преобразувател

ADC, на чийто изход се получават

съответните числа. Те се умножават

в СЕ за получаване на моментните

стойности на мощността, на чиято

основа микроконтролерът МС изчис-

лява енергията. Нейните стойности

се записват в паметта МЕМ, къде-

то е и програмното осигуряване на

електромера. Всички измервани вели-

чини се изписват на дисплея DISPLAY,

а връзката с комуникационната линия

CL се осъществява чрез приемо-пре-

давателя TR. Блоковете MUX, ADC,

CE, MC и МЕМ практически винаги са

в една ИС, а TR може също да е в нея

или да е външен.

Според статистически наблюде-

ния, въвеждането на интелигентни

електромери дори на сегашния етап

води до намаляване на консумацията

с 5-10%, като се смята че в една SG,

оборудвана само с такива електро-

мери, икономията би била значител-

но по-голяма.

Фиг. 1.
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- Кабелна арматура

НН, СрН и ВН

- Електроарматура

за кабели

и въздушни

ел.проводи НН,

Ср и ВН

- Механични и

хидравлични

инструменти

за обработка

на кабели

- Електро-

инсталационни

материали

- Редови клеми и

аксесоари

- Автоматични

предпазители,

контакти, малки

разпределителни

табла

- Подемни

механизми

- Измервателни

уреди

- Предпазни

средства, защита

от пренапрежение

София 1360, ул. "3019" № 1

тел./факс: 02/925 08 68, 02/925 26 20

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

Съхраняване на енергия
То има съществено значение за SG, тъй като оси-

гурява натрупване на енергия в периодите на над-

хвърлящо консумацията производство и отдаване-

то й в мрежата при обратно съотношение. Подхо-

дящо място за съхраняване на енергията е в място-

то на производството й както при конвенционални-

те източници (ТЕЦ, ВЕЦ, АЕЦ), така и при алтерна-

тивните със съответните (до голяма степен услов-

ни) наименования централизирано (Centralized Storage)

и децентрализирано (Decentralized Storage) съхраня-

ване. Устройствата и за двата вида съхраняване са

стационарни, като количеството на съхраняваната

енергия (Storage Capacity) SC и осигуряваните мощ-

ности (Power Capacity) PC са твърде различни.

Централизираното съхраняване се прилага от-

давна и е от особено значение за ТЕЦ, независимо

дали ползват въглища, нефт или газ, тъй като по-

зволява производството на електроенергия да е

практически неизменно във времето. В зависимост от

начина на съхраняване на електроенергията, съществу-

ват две групи. Първата използва превръщането на елек-

трическата енергия в друг вид и съдържа четири основ-

ни разновидности:

n Помпено-акумулиращи хидростанции.

n Инсталации за съхранение със сгъстен въздух (CAES).

n Водородни инсталации с производство на водород,

който се сгъстява или втечнява чрез електроенер-

гия, след което се изгаря за производството й.

n Термично съхраняване (с к.п.д. около 99%) - сол се

нагрява от слънцето през деня и отделената от нея

топлина в лошо време и през нощта се използва за

производство на електроенергия.

Тези устройства ще продължават да бъдат използ-

вани и в SG, като границите на техните SC и PC са

показани в горната дясна част на графиката от фиг. 2.

Втората група са акумулаторните батерии с по-малки

SC и РС от предните, чието използване датира още от

първите постояннотокови мрежи, и понастоящем се

приема за съществен елемент от реализацията на SG.

В случая основните изисквания към батериите са да

имат големи капацитет и разряден ток, малко време на

зареждане и дълъг експлоатационен срок. Приема се, че

целевата му стойност е около 30 години, и като се има

предвид, че при работата на вятърните и фотоволта-

ичните електроцентрали се налагат до около 300 цикъ-

ла заряд-разряд годишно, броят на циклите на акумула-

торите трябва да е не по-малък от 10 000.

За централизирано  съхраняване засега има две ос-

новни разновидности. Първата (Sodium Sulphur Battery,

NAS Battery) използва втечнена сяра като положите-

лен електрод и втечнен натрий - като отрицателен,

с твърд електролит от двуалуминиев триокис в поли-

кристална форма между тях. Работят при температура

300 °С, като една типична клетка осигурява мощност

50 kW при тегло около 4 тона и има 2500 цикъла заряд-

разряд. Те вече се използват в конвенционалните мре-

жи в САЩ (обща мощност 150 MW) и Япония (270 MW).

Другата разновидност е на основата на ванадиев окис

(Vanadiun-Redox Battery) VRB, означени на фиг. 2 като

VRB акумулатори. Те съдържат регенеративна горив-

на клетка, през двете части на която от два резерво-

ара преминава течен електролит на основата на ва-

надий. Основните им предимства са големият брой

цикли заряд-разряд (над 10 000) и лесното увеличаване

на капацитета чрез използване на цилиндри с по-голям

обем. Например VRB за енергия 2,8 MWh и мощност 500

kW е с тегло 50 тона. Основните им приложения засе-

га са във вятърните електроцентрали. Към тази гру-

па се прибавят и акумулаторите от цинков бромид

(ZnBr), работата върху които е в по-начален стадий.

Досега са създадени батерии за мощност 45-500 kW с

Фиг. 2. Източник: Siemens, T. Jockenhoevel
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време на зареждане 4-7 часа и та-

кива за домакинства с мощност 10

kW и зареждане за 5 часа. Описани-

те акумулаторни батерии се изпол-

зват както в централизираното,

така и в децентрализираното

съхраняване на енергия.

Устройствата за децентрализи-

рано съхраняване са специфични за

SG и придобиват все по-съществе-

но значение с нарастване на дела на

вятърните и фотоволтаични елект-

роцентрали. За удовлетворяване на

гореспоменатите изисквания се

очакват подобрения на класически-

те оловни акумулатори, които могат

да осигурят SC и РС в сравнително

широки граници (фиг. 2). Сред после-

дните новости, но все още в етап

на разработка,  са акумулатори на

основата на бариев титанат с мощ-

ност до 50 kW, над 106 цикъла заряд-

разряд и време на зареждане 15 ми-

нути. Също перспективно, главно за-

ради големия разряден ток и съот-

ветно голяма отдавана мощност, е

съхраняването на електроенергия

чрез магнитно поле от свръхпровод-

ници (Superconducting Magnetic Energy

Storage) SMES. При тях през охладен

до достатъчно ниска температура

свръхпроводник се пропуска голям

ток и енергията се съхранява в

създаденото магнитно поле. Предим-

ство е стойността на К.П.Д. над

95%, а недостатък – високата цена

на устройствата.

Специфични за SG са подвижни-

те устройства (Mobile Storage) за

съхраняване с по-малки SC и РС в

сравнение с предните два вида. От

тях на фиг. 2 са отбелязани тези с

маховици и с добиващите все по-

голяма популярност суперконденза-

тори. Към тях се прибавят литие-

вите акумулатори на хибридните

електрически автомобили, чието

бързо развитие вече е в ход. Лити-

евите акумулатори имат К.П.Д. над

90%, но са скъпи и затова приложе-

нието им за по-големи енергии в

централизираното и децентрализи-

раното съхраняване изглеждат ог-

раничени. Независимо от това има

експериментални реализации - в

САЩ е построена акумулаторна

станция за енергия 500 kWh и мощ-

ност 2 MW с време на заряд 15 ми-

нути.

Практическото използване на

акумулаторните батерии и SMES

изисква съчетаването им с комбини-

рани токоизправители/инвертори за

двупосочно преобразуване на промен-

ливото напрежение в постоянно със

съответното управление и система

за охлаждане. Част от батериите са

с утвърдено приложение и могат да

се използват в SG непосредствено

или с малки допълнения и изменения.

За останалите предстои включване-

то им в експериментални мрежи с

трите вида съхраняване на енерги-

ята с цел оценка на техните техни-

чески и икономически показатели.

При всички устройства за съхраня-

ване предстои сериозна оценка на

системите за управление и обмен на

данни между тях и източниците на

енергия.

Елементи и прибори
Освен електромерите, са създа-

дени и влезли в производство или са

в процес на разработка множество

други елементи и прибори, които не

само ще са част от SG, но и сега

водят до подобряване на параметри-

те и повишаване на експлоатацион-

ните възможности на съществува-

щите мрежи. За тяхното разнообра-

зие може да се съди по следните

няколко характерни групи.

Проводници. За мрежи с високо

напрежение са създадени трапецо-

видни проводници с намалено съпро-

тивление и с 30% по-голям максима-

лен ток, а други, на основата на

алуминиеви сплави (тип ACCR), рабо-

тят нормално при температура до

240 °С.

Токоограничители. Предпазват

съоръженията на мрежите от недо-

пустимо големи токове. Основната

разновидност (Current Limiting Con-

ductor, Distributed Series Impedance,

HTS Fault Current Limiter) при нужда

включват чрез своята програмируе-

ма логика или дистанционно после-

дователно в линията подходящ им-

педанс за намаляване на тока до 10

пъти.

Сензори. Тяхното основно пред-

назначение е задължителният за SG

контрол на състоянието на мрежи-

те и промяната на техните пара-

метри при външни въздействия. За

връзка на сензорите с диспечерския

център на мрежата се разработват

и съответни устройства, сред кои-

то като особено перспективни се

считат безжичните в обхватите
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пренос и разпределение

0,8-1,9 GHz и 2,4-5,2 GHz. Към класи-

ческите величини (напрежение, ток,

мощност и cosϕ), следени чрез сен-

зорите, се прибавят температура-

та на въздуха и скоростта на вятъ-

ра около проводниците на преносни-

те и разпределителните мрежи,

което позволява оценка във всеки

момент на стойността на макси-

мално възможната пренасяна енер-

гия. Чрез сензори се измерва и тем-

пературата на няколко места в

трансформаторите в подстанции-

те, токовете им и съдържанието на

газове в маслото за следене на ра-

ботния режим и вероятността от

възникване на повреда, което е важ-

но за осигуряване на PQ. По подобен

начин и със същата цел трябва да

се следят и акумулаторните бате-

рии. За следене на състоянието на

силови кабели средно напрежение се

използват сензори за индуктивност,

чрез които се регистрират слаби

електрически разряди (признак за

намалено изолационно съпротивле-

ние), предвестник на повреда.

Интелигентни прибори. Един от

видовете е за автоматично включ-

ване и изключване на консуматори в

зависимост от цената на електро-

енергията. Обикновено се свързват

безжично, ползвайки стандартен

интерфейс, например Zigbee и

RedLink. Примери са термостат за

автоматично регулиране на темпе-

ратурата в помещения с отчитане

на цената на консумираната елект-

роенергия и устройство за зарежда-

не на акумулаторите на РНЕV и

свързването им към SG.

Експериментални
мрежи

Част от тях са микромрежите

(Microgrid), обединяващи няколко ал-

тернативни източника с устрой-

ства за съхраняване на енергия и

консуматори. По принцип основното

им предназначение е да работят

автономно (без свързване към елек-

трическата мрежа) в отдалечени

места и да са с мрежово напреже-

ние. В рамките на 2-3 години се очак-

ва и създаването на постоянното-

кови микромрежи, които не могат да

ползват класическите товари, но

избягват използването на преобра-

зувателите на постоянно в промен-

ливо напрежение.

Вече са създадени и работят ек-

спериментални мрежи за оценка на

възможностите, които предлага

така наречената

енергия по желание
Според утвърдения в много

страни принцип на ценообразуване

на електроенергията, съществу-

ват две или повече часови зони с

фиксирана цена за всяка от тях.

Обикновено тя се определя от

съответния регулатор на основа-

та на средностатистическата

производствена цена за предишен

достатъчно дълъг период от вре-

ме. Същевременно реалната произ-

водствена цена не е постоянна,

през която и да е от часовите зони,

а в рамките на 1 денонощие макси-

малната е 2 до 5 пъти по-голяма от

минималната. Очевидно това цено-

образуване е в ущърб на една от

страните, по-вероятно на потре-

бителите.

Тъй като консумацията на елек-

троенергия от мрежата е важен

фактор за определяне на производ-

ствената цена, е логично потреби-

телите да я знаят във всеки момент

и в зависимост от нея да решават

колко ще консумират. Именно това

е основната идея на т. нар. енергия

по желание (Demand Response) DR,

чието реализиране ще позволи на по-

требителите да намаляват (кога-

то това е възможно) консумацията

си при висока цена и да я увелича-

ват, когато цената е по-ниска. Без-

спорно това ще намали разходите

им за електроенергия, а за потре-

бителите, притежаващи вторични

източници, ще донесе допълнител-

на икономическа изгода – в периоди-

те на висока цена те могат да за-

доволяват частично или изцяло нуж-

дите си от тези източници, т. е. да

заплащат по-малко или нищо и дори

да предоставят срещу заплащане

енергия в мрежата.

За производителите DR също е

икономически изгодна – намаляване-

то на консумацията във върховите

часове определя по-малки загуби на

електроенергия и по-редки повреди

поради претоварване на мрежата.

Тъй като проектирането на мрежи-

те се прави на основата на макси-

малната консумация, нейното нама-

ляване означава по-малки разходи по

изграждането и поддържането им.

И не на последно място, по-малко-

то производство на електроенергия

във върховите часове води до нама-

ляване на нейната цена.

Стандарти
Важен фактор за създаването на

SG e наличието на подходящи стан-

дарти, обхващащи всички техни

аспекти, например за горната гра-

ница на хармониците, създавани от

товарите в мрежата. В САЩ към

National Institute of Standards and

Technology е създаден орган (Smart

Grid Interoperability Panel), който до

юни 2011 г. трябва да направи не-

обходимите допълнения на съще-

ствуващите стандарти, засягащи

съхраняването, пренасянето и раз-

пределението на електроенергията

и необходимите за целта протоко-

ли. От своя страна организацията

IEEE работи по създаването на 70

стандарта, които трябва да са

готови до март 2011 г., а Society of

Automotive Engineers вече е създало

стандарт за свързване на електро-

мобили към мрежата 220 V.

Основни фактори
за въвеждането
в експлоатация на SG

Те са технически, законодателни

и образователни. Изложението до-

тук показва, че първите стъпки за

техническата реализация на части

от SG вече са направени. Освен

интелигентните електромери, се

работи сериозно за създаване на

интелигентни климатични системи

в рамките на една сграда, както и

за свързването на „бялата техника“

на едно жилище в обща система.

Като алтернативни източници вече

са създадени микрогенератори и се

работи за използването на широко-

лентовите комуникации по електри-

ческата мрежа за връзка между ус-

тройствата на SG.

Създаването на подходящи нор-

мативни актове от страна на

държавните институции е задължи-

телно, например за съвместна ра-

бота на електрическите компании

с комуникационните, и със собстве-

ниците на сгради. Разяснителната

работа сред населението е не по-

малко важна, като основно тя тряб-

ва да се съсредоточи върху финан-

совата изгода от SG в дългосрочен

план и значението им за опазване на

околната среда.
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Радиотехнологията
позволява бързо и прецизно
дистанционно отчитане

Какъв е принципът на работа на

новата технология за дистанцион-

но отчитане на изразходваната

енергия в сгради?

Радиотехнологията направи рево-

люция в процеса на отчитане и фак-

туриране на разходите за вода и ото-

пление. Благодарение на този своеоб-

разен пробив, показанията се снемат

много по-лесно, по-прецизно, без дори

да се посещава жилището на нашите

клиенти. Това ще изпрати в миналото

уговорките ни с клиентите, графици-

те за отчети, на които те трябва да

присъстват, и ангажирането на лич-

ното им време. Достъпът до имоти-

те е един от сериозните проблеми,

който затруднява коректното разпре-

деление на енергията за отделните до-

макинства в сгради етажна собстве-

ност. Практиката ни показва, че меж-

ду 10 и 20% от имотите не осигуря-

ват достъп до отоплителните си

тела.

От какви компоненти се състои

новата система?

Радиосистемата се състои от

радиоразпределители за радиаторите

и радиоводомери за топла и студена

вода. Потреблението на охладителни-

те тела се отчита с радиостудоме-

ри. При новото строителство сгради-

те се изграждат с вътрешни инста-

лации с хоризонтални щрангове. При

тях монтираме топломери с вграден

радиомодул. Когато всички имоти в

една сграда са оборудвани с радиоот-

читащи устройства, потребителите

могат да се възползват от предим-

ствата на радиосистемата.

Какви са предимствата на систе-

мата за радиоотчитане?

Клиентите ни са доволни, защото

радиосистемата им спестява време и

им осигурява спокойствие. Благодаре-

ние на нея, нашите отчетници не вли-

зат в домовете, за да записват пока-

занията на уредите. Освен това еле-

ментите й са лесни за инсталиране -

няма кабели, не се налага да се правят

Радиотехнологията
позволява бързо и прецизно
дистанционно отчитане
Милена Стоянова, управител на Техем Сървисис

разходи за преоборудване, използваме

стария монтажен материал – радиа-

торите, данните за които се намират

в нашата база данни. Системата ни

позволява да изготвяме бързо и по-пре-

цизно изравнителните сметки. Данни-

те за потреблението се прехвърлят

автоматизирано, така че и рискът от

механични грешки при записването

вече се елиминира.

Как се отчитат данните за по-

треблението на топлинна енергия

и вода в сградите?

Независимо дали става дума за

отопление, охлаждане или потребление

на вода, показанията се снемат извън

жилището и сградата с помощта на

мобилен приемник. Това е малък моби-

лен компютър, чрез който се пре-

хвърлят дистанционно необходимите

данни за консумацията. Вграденият

радиомодул на уредите изпраща пока-

занията до мобилния приемник при

стартиране на съответната функция.

Има ли вече сгради, оборудвани с

радиоотчитащи устройства? В

какви срокове ще се въведе масо-

вата им употреба у нас?

Системата за разпределение с ра-

диоотчитане е въведена в действие

през 1997 г. в Германия. Към момента

са монтирани и се обслужват над 11,5

млн. в Германия и над 2 млн. радиоот-

читащи устройства в Европа и Азия.

В България първите уреди с радиоот-

чет са монтирани през 2006 г. Пред-

виждаме масовото им въвеждане след

изтичане на 10-годишния период на ек-

сплоатацията на настоящите елект-

ронни уреди в жилищата и обществе-

ните сгради. Нашето разбиране за

качество е устройствата да бъдат

подменени след 10 г. използване, за да

се гарантират на потребителите на-

деждни данни за потреблението и ка-

чествени услуги на разпределение на

енергията в домовете им. В България

вече обслужваме над 10 000 уреда с ра-

диоотчитане. Имаме действащи ин-

сталирани радиосистеми в София,

Пловдив, Бургас, Варна и Плевен.

Представете дейността на Техем

Сървисис, какво е характерно за

най-съвременната история на фир-

мата у нас?

Техем е световен лидер в инстали-

рането на радиоотчитащи устрой-

ства и водещ доставчик на енергийни

услуги. На българския пазар фирмата

е с най-голям пазарен дял в топлинно-

то счетоводство. Освен предлагана-

та технология и услуги, клиентите ни

получават консултиране и помощ,

монтаж и удобни схеми на финансира-

не, контрол, ремонт, замяна и инфор-

мация. Енергийните услуги далеч не се

ограничават в обикновено отчитане

на изразходваната енергия и в изгот-

вянето на сметки. Компанията ни

осигурява интелигентни решения за

по-ефективното използване на енерги-

ята и водата. Имаме десетилетия на-

трупан опит в планиране и реализира-

не на проекти, свързани с управлени-

ето на енергийните разходи с цел

тяхното намаляване. Растящите цени

на енергията, които обременяват

нашия бюджет от една страна и от

друга, драстичното намаляването на

питейната вода в глобален мащаб са

силна мотивация и поле за изява на фир-

мения потенциал на Техем. Постиже-

нията ни са в усъвършенстването на

предлаганата технология и интелиген-

тни решения за разумно и отговорно

използване на тези жизненоважни и ед-

новременно оскъдни ресурси.

Тази година сме инициирали кампа-

ния за събиране на средства. 10 евро-

цента от продажбите на всеки радио-

водомер за студена вода на Техем, в

периода 2010 – 2011 г., ще бъдат да-

рени в полза на Фондацията за опаз-

ване на водата. Все още всеки човек

може да даде своя принос за пестене-

то на вода чрез измерване и заплаща-

не според потреблението си и чрез

самоконтрол. От Техем вярваме в

мотото на кампанията „Всяка капка

има значение.“

измерване и отчитане
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ядрена енергетика

Д-р Цочев, представете на чита-

телите на сп. Енерджи ревю на-

кратко дейността на Агенцията за

ядрено регулиране, която понасто-

ящем председателствате.

Агенцията за ядрено регулиране

осъществява държавното регулиране

на безопасното използване на ядрена-

та енергия и йонизиращите лъчения,

и на безопасното управление на радио-

активните отпадъци и отработено-

то гориво. Осъществяването на рег-

ламентираните ни функции става

чрез издаване на лицензии и разреше-

ния и контрол по изпълнението на по-

сочените в лицензиите и разрешени-

ята условия. Следим как се спазват

изискванията на нормативните доку-

менти по безопасност в ядрените

съоръжения и в обектите с източни-

ци на йонизиращи лъчения. Функции-

те на АЯР са свързани и с физическа-

та защита на регулираните обекти,

поддържането на аварийна готов-

ност, на международното сътрудни-

чество в областта на безопасност-

та и други.

Успешното и безопасно функциони-

ране на една АЕЦ преминава през

различни етапи: решение за създа-

ване, търг, проект, изграждане, ек-

сплоатация, извеждане от експлоа-

тация… Каква е ролята на АЯР в

рамките на тези процеси?

Лицензирането на нова ядрена мощ-

ност е сложен и продължителен про-

Лицензирането на
нова ядрена мощност
е сложен и
продължителен процес

Д-р Сергей Цочев,
председател на Агенцията за ядрено

регулиране (АЯР),
пред сп. Енерджи ревю

цес, в хода на който се

приемат редица адми-

нистративни актове

от различни държавни

органи като Мини-

стерски съвет, Мини-

стерство на икономи-

ката, енергетиката и туризма, Ми-

нистерство на околната среда и во-

дите, Дирекция за национален стро-

ителен контрол, Държавна комисия за

енергийно и водно регулиране и Аген-

ция за ядрено регулиране. Цялостни-

ят режим на лицензиране на нова яд-

рена мощност е уреден в Закона за бе-

зопасно използване на ядрената енер-

гия (ЗБИЯЕ). В него е определена и ком-

петенцията на отделните държавни

органи при лицензирането, а отделни

правомощия са уредени и с други спе-

циални закони.

Решението за изграждане на атом-

на централа се взема от Министер-

ски съвет. Министърът на икономи-

ката, енергетиката и туризма орга-

низира обсъждане на предложението

за изграждане на АЕЦ, в което уча-

стват държавни органи и органи на

местното самоуправление, предста-

вители на обществените организации

и заинтересованите физически и юри-

дически лица. Определянето на орга-

низацията или фирмата, която да

изгради и експлоатира АЕЦ като енер-

гиен обект за производство на елек-

трическа и/или топлинна енергия, се

осъществява по реда на Закона за

енергетиката. АЯР като регулиращ

орган по отношение на безопасност-

та на ядрени съоръжения няма отно-

шение към провеждането на търгове

за определяне на инвеститор и из-

пълнител на проекта.

В процедурата по лицензирането

на нова ядрена мощност компетенци-

ите на председателя на АЯР са

свързани с издаването на индивидуал-

ни административни актове, с които

се гарантира спазването на изисква-

нията за безопасност на ядрено

съоръжение. Етапите на лицензиране

включват разрешение за избор на

площадка, заповед за одобряване на

избраната площадка, разрешение за

проектиране, заповед за одобряване

на техническия проект, разрешение за

строителство, разрешение за въвеж-

дане в експлоатация, лицензия за ек-

сплоатация. За всеки енергиен блок,

разположен на площадката на съот-

ветната ядрена централа, се издават

отделни разрешения за проектиране,

строителство и въвеждане в експло-

атация, заповед за одобряване на из-

готвения технически проект и лицен-

Лицензирането на
нова ядрена мощност
е сложен и
продължителен процес
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зия за експлоатация.

А след пускането в действие на

АЕЦ?

След пускането на атомната цен-

трала, АЯР следи спазват ли се изис-

кванията за безопасност при експло-

атация на ядрено съоръжение. Меха-

низмите са чрез издаване на разреше-

ния и извършване на инспекции. Раз-

решителният режим за различните

етапи от жизнения цикъл на АЕЦ,

включително и за правоспособността

и специализираното обучение на пер-

сонала, е определен в ЗБИЯЕ и в на-

редбите към него. По отношение на

разрешителния режим, контрола и ре-

гулирането на безопасността на АЕЦ,

председателят на АЯР има правомо-

щия да издава, изменя, допълва, под-

новява, прекратява и отнема лицен-

зии и разрешения за различните ета-

пи от жизнения цикъл на АЕЦ. Според

ЗБИЯЕ той осъществява контрол по

спазване на изискванията и нормите

за безопасното използване на ядрена-

та енергия, управлението на радиоак-

тивните отпадъци и отработеното

гориво в АЕЦ, както и спазването на

условията на издадените лицензии и

разрешения. В Закона са описани и слу-

чаите, при които председателят на

Агенцията отнема удостоверения за

правоспособност на определени кате-

гории персонал на АЕЦ и налага при-

нудителни административни мерки и

административни наказания. Той

може също да разпореди и извършва-

нето на експертизи, проучвания и из-

следвания, свързани с ядрената безо-

пасност и радиационната защита при

използването на ядрената енергия и

при управление на радиоактивните

отпадъци и отработеното гориво. В

неговите правомощия влиза и осъще-

ствяването на международното

сътрудничество на България в обла-

стта на безопасността при използ-

ване на ядрената енергия и при управ-

лението на радиоактивните отпадъ-

ци и отработеното гориво, както и

предложенията за приемане от Мини-

стерски съвет на наредби по прила-

гането на закона.

Какви са лицензионните специфики

в отделните етапи?

Както вече споменах, лицензиране-

то на АЕЦ преминава през няколко

етапа. Това са разрешение за избор

на площадка, заповед за одобряване на

избраната площадка, разрешение за

проектиране, заповед за одобряване

на техническия проект, разрешение за

строителство, разрешение за въвеж-

дане в експлоатация, лицензия за ек-

сплоатация.

Разрешенията за избор на площад-

ка, проектиране на АЕЦ и строител-

ство на ядрена мощност се издават

преди издаването на лицензия за ек-

сплоатация на АЕЦ на юридическо

лице, регистрирано в Р България. На

него трябва да е издадено разреше-

ние за изграждане на нова производ-

ствена мощност за производство на

електрическа и/или топлинна енергия

по реда на Закона за енергетиката.

Разрешение се издава при условие, че

заявителят притежава съответните

финансови, технически, материални,

човешки ресурси и организационна

структура за изпълнение на задълже-

нията си за осигуряване на изисква-

нията, нормите и правилата за ядре-

на безопасност и радиационна защи-

та, определени в съответните наред-

би в ЗБИЯЕ. Избраната площадка и из-

готвеният технически проект се

одобряват със заповед на председа-

теля на АЯР, ако съответстват на

изискванията, нормите и правилата

по ядрена безопасност и радиацион-

на защита, определени в наредбите.

Разрешението за въвеждане на АЕЦ

в експлоатация се издава след изда-

ване на разрешение за ползване на

обекта по Закона за устройство на

територията. Въвеждането в експло-

атация на АЕЦ се извършва на отдел-

ни етапи, определени в закона. До на-

чалото на всеки етап комисия от ин-

спектори на АЯР прави проверка на

площадката за установяване на съот-

ветствието със заявените данни и

обстоятелства и готовността за

провеждане на етапа. С оглед специ-

фиката на етапа в комисията могат

да се включват и представители на

други органи, които осъществяват

специализиран контрол.

Лицензия за експлоатация на АЕЦ

се издава за срок до 10 години след из-

пълнение на условията на разрешени-

ето за въвеждане на АЕЦ в експлоа-

тация. Изпълнението на условията се

установява от комисия от инспекто-

ри на АЯР, която проверява предста-

вените документи и извършва провер-

ка на място. Юридическото лице, на

което се издава лицензията за експ-

лоатация на АЕЦ, трябва да отгова-

ря на редица условия, определени в

ЗБИЯЕ и наредбите. За всеки енерги-

ен блок и за всяко друго ядрено съоръ-

жение на площадката на АЕЦ се из-

дава отделна лицензия за експлоата-

ция. На основание на издадената ли-

цензия за експлоатация могат да се

издават допълнителни разрешения,

например, за извършване на промени

на конструкции, системи и оборудва-

не, извеждане от експлоатация на

АЕЦ, внос, износ и превоз на ядрен

материал.

Каква е историята на създаването

и въвеждането на лицензионен про-

цес у нас?

Историята на лицензионния процес

по отношение контрола на спазване-

то на изискванията за ядрена безопас-

ност на АЕЦ е свързана с историята

и функционалното развитие на кон-

тролния орган у нас. Началото на ре-

гулиращата дейност по ядрена безо-

пасност и радиационна защита в Р

България е поставено още със създа-

ването на Комитет по мирно използ-

ване на атомната енергия (КМИАЕ)

през 1957 година. Народното събрание

приема първия Закон за използване на

атомната енергия за мирни цели (ЗИ-

АЕМЦ) през 1985 г., който регламенти-

ра отношенията, свързани с развити-

ето на атомната енергетика и конт-

рола за безопасността. Едно от пре-

димствата на закона е, че е отделено

съществено внимание на функциите на

Комитета, свързани с контрола и изис-

кванията по безопасност. През 2002 г.

ЗИАЕМЦ е отменен с новия Закон за

безопасно използване на ядрената

енергия (ЗБИЯЕ), който е съобразен със

съвременните тенденции в областта

на ядреното законодателство, вклю-

чително законодателната практика на

страните от Европейския съюз в тази

област. В момента в Народното събра-

ние е внесено предложение за измене-

ния и допълнения на ЗБИЯЕ, които пред-

стои да бъдат разгледани на второ

четене.

В продължението в следващия брой че-

тете коментара на председателя на

Агенцията за ядрено регулиране АЯР

относно контрола на безопасността на

АЕЦ, нормативната и законова регула-

ция, лицензирането на оператори и т.н.
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Симулаторно обучение
на оперативния
персонал в АЕЦ Козлодуй

ядрена енергетика

      най-общ вид симулаторите

са специални технически средства,

които представляват комбинация от

математически модел на дадено

оборудване, неговите работни

състояния и процеси и съответния

човеко-машинен интерфейс. Об-

хватът и точността на тези два

компонента определят степента на

реализъм, осигурявана от симулатор-

ната установка.

Симулаторното обучение е специ-

фичен вид практическо обучение, при

което реалната технологична сре-

да се пресъздава с използването на

различни по обхват и функционал-

ност симулатори. Независимо от

експоненциалното развитие на ин-

формационните технологии, цената

за създаването и поддържането на

колкото се може по-достоверни си-

мулационни модели остава сравни-

телно висока. Това е причината,

поради която този вид обучение се

прилага основно за подготовка на

висококвалифициран персонал в об-

ществени и индустриални сектори,

притежаващи следните особености:

n осъществяват дейности, които

са от висок обществен интерес

и са насочени към масовия потре-

бител;

n използват високотехнологично и

скъпо оборудване;

n изпълнява се непрекъснат процес

на изменение и усъвършенстване

на проектните характеристики

на съоръженията;

n съществува вероятност за значи-

Симулаторно обучение
на оперативния
персонал в АЕЦ Козлодуй
Същност на симулаторните технологии и симулаторното
обучение, съвременно състояние и оборудване.

ми и с масов характер негативни

последици при евентуални инци-

денти.

Опитът показва, че в тези обла-

сти ролята на човешкия фактор е

определяща и нивото на подготовка

на персонала трябва да отговаря на

много високи изисквания. Когато

обучението се извършва на действа-

щи съоръжения, то е свързано с по-

тенциален риск от икономически,

материални и човешки загуби, което

е принципно неприемливо. Освен

това, от експертна гледна точка,

подобно обучение е непълноценно, а

при определени условия дори вредно.

Съвременното оборудване има из-

ключително висока надеждност и

практически не дава възможност за

проява на всички аварийни ситуации,

за които трябва да е подготвен

експлоатиращият екип. Също така

не е възможно да се проследяват

адекватно много бързо или много

бавно протичащи процеси, не може

да се осигурява повторяемост на

събитията и явленията и т.н. С

отчитането на тези обстоятел-

ства симулаторите се определят не

само като средство за подготовка-

та на персонала, но и като инстру-

мент за извършване на различни раз-

войни и аналитико-изследователски

дейности, свързани с експлоатаци-

ята на съответните съоръжения.

Приложение на
симулаторите в
ядрените централи

Ядрената енергетика е класичес-

ки пример за необходимостта и пол-

зата от симулаторната технология

В
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и тя намира широко приложение във вид на учебни и

инженерингови технически средства.

Симулаторите в АЕЦ са предназначени главно за

първоначално и поддържащо обучение на оперативния

персонал, работещ в командната зала. Същевременно

те се използват в етапа на първоначална подготовка и

на други групи персонал, както и на студенти от съот-

ветните инженерни специалности за запознаване с

физиката на процесите, технологичната схема на бло-

ка и основното оборудване.

Усъвършенстването на симулаторните технологии

утвърждава тенденцията и за все по-широкото изпол-

зване на симулаторите като мощен инженерингов ин-

струмент. С негова помощ се осъществяват:

n анализ на събития, които са се случили на референ-

тния блок или на други подобни блокове;

n анализ на поведението на блока при различни преход-

ни процеси;

n анализ и валидация на проектни изменения;

n валидация на експлоатационна документация;

n анализ на технически задания за предстоящи моди-

фикации на референтния блок.

Съществуват различни критерии за класифициране-

то на симулаторите в зависимост от техните техно-

логични и функционални параметри. От гледна точка на

нормативните изисквания, най-голям интерес представ-

ляват пълномащабните симулатори (ПМС). При тях по-

ведението на математическия модел трябва да съот-

ветства на това на референтния блок при всички про-

ектни режими – нормална работа, преходни процеси

(спиране и пуск на реактора), аварийни състояния (вклю-

чително максимална проектна авария). Човеко-машинни-

ят интерфейс на симулатора трябва да представлява

копие на контролната зала на референтния блок. Сте-

пента на съответствие на модела и на периферията с

блока-прототип се определя от изискванията на прило-

жимите стандарти.

Нормативна уредба за обучението с
ПМС в ядрени централи

Използване на ПМС при подготовката на персонал за

работа с ядрени съоръжения е императивно дефинирано

в нормативните документи, регламентиращи работа-

та на ядрените централи. Доколкото ядрената техно-

логия има глобален характер, правилата за нейното

използване се определят на три нива:

n международни стандарти и ръководни документи, об-

щоприети национални стандарти и добри практики;

n национални нормативни документи;

n нормативна база на корпоративно ниво, свързана с

конкретното съоръжение.

В нашата страна на национално ниво тази материя се

урежда с Наредба за условията и реда за придобиване на

професионална квалификация и за реда за издаване на

лицензии за специализирано обучение и на удостоверения

за правоспособност за използване на ядрената енергия и

Ръководство за лицензиране на пълномащабни тренажо-

ри за АЕЦ, издадени от Агенцията за ядрено регулиране

(АЯР). Те указват на какви изисквания трябва да отгова-

рят ПМС, подготовката и провеждането на обучението

на персонала, както и инструкторите, работещи на

симулатора. Нормативната уредба на АЯР реферира изис-

кванията за лицензиране и експлоатация на такъв симу-

латор към американския стандарт ANSI/ANS-3.5.

АЕЦ Козлодуй, чрез управление Персонал и учебно-тре-

нировъчен център, получи на 5 октомври 2006 г. лицензия

за извършване на специализирано обучение за дейности

в ядрени съоръжения и за извършване на специализирано

обучение и издаване на удостоверения за правоспособност

за дейности с източници на йонизиращи лъчения. В пара-

метрите на лицензията се съдържат и условията за

поддържане на пълномащабния симулатор и за провежда-

не на симулаторното обучение.

Обучение на персонала на ПМС в АЕЦ
Козлодуй

АЕЦ Козлодуй разполага с пълномащабен симулатор

за реактори ВВЕР-1000. Симулаторът е с референтен

блок No 6 и е лицензиран съгласно съответните норма-

тивни изисквания. Софтуерният модел е разработен с

инструментите и технологията на лидера в областта

на моделирането в реално време – компанията Global

Simulator Engineering Systems. Цялостното изграждане и

въвеждането в експлоатация на симулатора беше осъ-

ществено с участието на експерти от УТЦ в АЕЦ Коз-

лодуй и Риск Инженеринг. В рамките на проекта беше

направен трансфер на технологията и в момента под-

дръжката и голяма част от модернизирането на симу-
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латора се осъществява от българ-

ските участници.

Съгласно действащата норма-

тивна уредба, висшият оперативен

персонал подлежи на симулаторно

обучение, което бива първоначално

(между 10 и 60 дни, в зависимост от

длъжността) и поддържащо (между

5 и 10 дни годишно, в зависимост от

длъжността).

Симулаторното обучение, също

както и техническото средство,

чрез което се осъществява, има свои

особености, които го отличават от

традиционното обучение. При него

ясно са откроени три фази на про-

тичане:

Първата фаза е така наречена-

та предсимулаторна сесия (брифинг-

сесия). Тя включва встъпителен пре-

глед и теоретична обосновка на

занятието, както и анализ на сцена-

рия и процесите и режимите на ра-

бота, използвани в него. Необходимо

е и да се дадат указания за различи-

ята между блока и симулатора, кои-

то операторите трябва да очакват.

Втората фаза (симулаторна се-

сия) обхваща практическото изпълне-

ние на сценария от операторите в

командната зала на симулатора.

Последната трета фаза на симу-

латорното обучение е постсимула-

торното занятие или дебрифинг-се-

сията. По време на тази фаза се прави

преглед на изпълнението, анализ на

действията на операторите (на ба-

зата от заснетия видеозапис на си-

мулаторната сесия) и се дава оценка

на работата. Критерият за успешно

проведено обучение е привеждането

на реактора в предвиденото от сце-

нария устойчиво състояние.

За гарантиране ефективността

на симулаторното обучение ключово

значение има инструкторският

състав. За инструктори на симула-

тор в АЕЦ Козлодуй се подготвят

опитни лицензирани оператори, зае-

мащи или заемали ръководни позиции

в оперативно звено. По този начин

симулаторът е осигурен с квалифи-

циран технически и педагогически

компетентен инструкторски екип.

Промени на симулатора
след осъществяването
на програмата за
модернизация в
Електропроизводство - 2

Процесът на поддържане на висо-

ко ниво на технологичност на симу-

латорния комплекс е непрекъснат и

на практика всички изменения, кои-

то се правят на референтния блок,

трябва да се отразят и в симулато-

ра. За целта периодично се правят

анализи и съпоставки на изменения-

та, осъществени на блока, и тяхно-

то отражение върху ПМС. Вземат се

експертни решения кои промени оказ-

ват влияние, така че да няма нару-

шение на изискванията на стандар-

та. Тези модификации своевременно

трябва да бъдат внедрени на симу-

латора. Във връзка с това текущо

се разработват и изпълняват тех-

нически задания, програми и проек-

ти и се въвеждат съответните

изменения, за да се поддържа съот-

ветствие между референтния блок

и симулатора.

В това отношение сериозно изпи-

тание представлява модифициране-

то на ПМС по време на изпълнение и

след приключване на Програмата за

модернизация на 1000-мегаватовите

блокове. Прилагането на принципно

нови технологични решения на бло-

ковете (например замяната на ана-

логовите управляващи системи с

цифрови) води до фундаментални

изменения в моделирането на термо-

хидравличните процеси и активната

зона. От своя страна, повишените

изисквания към изчислителна мощ-

ност и физическото и морално ста-

реене на компонентите налага пери-

одично обновяване на хардуера. Голе-

мият обем от технически мерки

наложи специална организация на

работа, която да гарантира своев-

ременното внедряване на изменени-

ята и в същото време да осигури

симулаторен ресурс за подготовка

и провеждане на задължителното

обучение. Внасянето на изменения в

симулатора се осъществява пара-

лелно или малко след прилагането на

мерките по Програмата за модерни-

зация. В случаите, когато е възмож-

но и обосновано, измененията на

симулатора предхождат тези на

блока. Целта е да се провери дей-

ствието на алгоритмите на но-

вовъведените системи, както и да

се валидират инструкции за експло-

атация и операторски действия в

различни ситуации.

В крайна сметка, въвеждането на

всички модификации, направени на

референтния блок вследствие на

модернизацията му, е много сложен,

продължителен (на практика не-

прекъснат) и скъп процес.

Независимо от всички предизвика-

телства, АЕЦ Козлодуй успява да

поддържа ПМС и референтния блок

като единен и взаимосвързан техно-

логичен комплекс, с което гаранти-

ра надеждност, ефективност и бе-

зопасност на експлоатацията на

централата.

ПМС-1000 – постоянен
процес на
усъвършенстване

Пълномащабният симулатор ПМС-

1000 за блокове 5 и 6 на АЕЦ Козло-

дуй е въведен в експлоатация на

25.02.2000 г. В същото време на

блока-прототип се планира старти-

рането на мащабната Програма за

модернизация на редица елементи и

системи, включваща 212 отделни

мерки. Това поражда необходимост-

та първата модернизация на ПМС-

1000 да започне още преди негово-

то окончателно завършване. Част
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от модернизациите по предложен

списък от приоритетни за обучени-

ето несъответствия се финансират

от Департамента по енергетика на

САЩ (US DOE). Наред с проектите

с външно финансиране, АЕЦ Козлодуй

осъществява непрекъсната модер-

низация на симулатора и със соб-

ствени средства.

Дейностите по отстраняване на

несъответствията с референтния

блок се извършват от български екип

висококвалифицирани специалисти.

Ангажимент за изпълнението на

модернизациите носи американска-

та компания GSE Systems, която

създава проекта и инструментари-

ума за ПМС-1000. Измененията се

въвеждат както по време на изпол-

зване на симулатора за обучение,

така и във времето извън трени-

ровъчните сесии, което е предвиде-

но за по-мащабни промени в конфи-

гурацията на ПМС-1000.

С финансовата подкрепа на US

DOE са осъществени следните дей-

ности:

n замяна на модела на компютърна-

та информационна система (КИС)

с нова, базирана на платформа на

Уестингхауз – Ovation;

n замяна на съществуващата сис-

тема за управление на конфигура-

цията, базирана на софтуера

Ingress, с нова, базирана на

Microsoft Access;

n добавяне на допълнителен дизел-

генератор в модела на електри-

ческата част и замяна на модела

на главния генераторен прекъсвач

КАГ-24 с модел на новия генерато-

рен прекъсвач, внедрен на 6 блок

– НЕС-7;

n замяна на комплекта изчислител-

ни сървъри с нови, базирани на PC

платформа и Linux ОС; трансфор-

мация на симулаторния софтуер за

работа в новата среда за изпълне-

ние; замяна на входно-изходната

система за работа на новата

платформа; интеграция на всички

периферни системи за работа с

новата платформа;

n замяна на инструкторската стан-

ция с нова, базирана на Java вир-

туална машина и PC платформа;

n усъвършенстване на съществува-

щите модели на системите FW

(питателна вода) и MS (главна

пара) с нови, изградени с инстру-

мента за моделиране на двуфазни

флуиди TOPMERETT;

n усъвършенстване на модела на

системата АЗОТ-16 и пренасяне-

то му от среда за изпълнение DOS

на MS Windows, както и замяна на

комуникацията със симулационния

компютър от RS232 на Ethernet;

n създаване на универсален двупосо-

чен протокол за обмен на инфор-

мация между симулационния ком-

пютър и периферните контролно-

информационни системи.

По-значимите проекти за модерни-

зиране и усъвършенстване на симу-

латора и привеждането му в съот-

ветствие с измененията в референ-

тния блок, осъществени със собстве-

ни средства на АЕЦ Козлодуй, са:

n изграждане на модел на модерни-

зираната система за вътрешно-

реакторен контрол (СВРК-М) –

приключило през 2007 г.;

n изграждане на модел на нововъве-

дената система за защита от

студена опресовка (ЗСО) – внедре-

на през 2007 г.;

n изграждане на модел на модерни-

зираната система за контрол на

неутронния поток (АКНП) – при-

ключило през 2008 г.;

n създаване и въвеждане в експлоа-

тация на модел на модернизирани-

те системи за аварийна/предуп-

редителна защита (АЗ/ПЗ) и на си-

стемата за групово и индивидуал-

но управление на органите за

регулиране (СГИУ ОР) – приключи-

ло през 2008 г.;

n въвеждане на модел на разшире-

ната система за визуализиране на

параметрите за безопасност

(Expanded Safety Parameter Display

System – XSPDS). Системата

XSPDS се въвежда поетапно в

Любомир Пиронков, ръково-

дител на Управление Персо-

нал и учебно-тренировъчен

център в АЕЦ Козлодуй е ав-

тор на подтемите за същно-

стта на симулаторните

технологии и симулаторно-

то обучение, приложенията

им в ядрените централи,

нормативната уредба за

обучение с ПМС, както и на

въпроса за обучение на пер-

сонала на ПМС в АЕЦ Козлодуй, и промените на симула-

тора след осъществяването на програмата за модер-

низация в Електропроизводство – 2.

периода 2008 – 2009 г., като пре-

ди да се осъществи подмяната й

на реалния блок, тя е въведена на

ПМС-1000;

n създаване на модел на модернизи-

раните контролно-информационни

системи АСУТ Ovation (Автома-

тична система за управление на

турбината) и УКТС Ovation (Уни-

фициран комплекс технически

средства за контрол и управление

на блока), както и усъвършенства-

не на модела на компютърната

информационна система Ovation.

n създаване и въвеждане в експлоа-

тация на модел на система за сле-

давариен контрол на критичните

параметри (СККП).

n В ход е проект за създаване и

въвеждане в експлоатация на мно-

гократно по-детайлен термохид-

равличен модел на ядрената паро-

производителна инсталация

(ЯППИ) и неутроннофизичен модел

на активната зона (АЗ), базирани

на най-съвременните софтуерни

среди и методи за инженерни ана-

лизи в тази област.

Освен внедрените до този мо-

мент модернизации, АЕЦ Козлодуй е

в процес на планиране на други зна-

чими изменения на ПМС-1000. В ход

са преговори за проектиране и вне-

дряване на нов модел на управлява-

щите системи за безопасност (УСБ)

в съответствие със заменените

УСБ на референтния 6 блок.

Привеждането на симулатора в

съответствие с референтния блок

представлява постоянен процес на

усъвършенстване. И тъй като ядре-

ната енергетика непрекъснато се

развива, този процес ще продължи да

бъде основна част от работата на

екипа, поддържащ съоръжението

ПМС-1000.

Иван Кашев, ръково-

дител на сектор Ин-

женерно осигуряване

в Управление Персо-

нал и учебно-трени-

ровъчен център на

АЕЦ Козлодуй е ав-

тор на подтемата

за ПМС-1000 и проце-

сите на неговата

модернизация.

Източник на снимките: АЕЦ Козлодуй
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ВЕИ пазарът в България
разполага с голям потенциал,
но се нуждае от установени
правила

вятърна енергетика

Г-н Ньотликс, какви са целите на

новосъздадената Българска ветро-

енергийна асоциация?

Основната мисия на новоучредена-

та Българска ветроенергийна асоци-

ация е да направи българския енерги-

ен пазар едно по-добро място за рабо-

та. Не само за нас, инвеститорите,

но и за правителството, за електро-

разпределителните дружества, за

всички участници на енергийния пазар.

Към момента, на пазара цари голямо

объркване за страните и поради това

в обществеността се анонсират раз-

нопосочни данни относно случващото

се, както и по отношение на това,

което ни очаква в бъдеще. Идеята ни

е да покажем какви ползи биха донесли

конкретни действия за всички заинте-

ресовани страни. Икономическите

ползи, например – в момента публич-

ният дебат се води по установен

модел - говори се какво може и какво

не може да се случи, а не как да се

намери начин дадена идея да бъде осъ-

ществена. Редно е вниманието на

хората да се фокусира върху позити-

вите. В областта на вятърната енер-

гия всяка инсталирана турбина озна-

чава ново работно място и то в реги-

они с висока безработица, тъй като

масово инсталирането на вятърни

мощности се прави в провинцията. Ос-

вен това, се плащат и наеми за изпол-

зването на земя както на частни соб-

ственици, така и на общини. Тези неща

остават на заден план, затова наша-

та цел е да ги популяризираме.

Кои фирми членуват в новата Асо-

циация?

Към момента в Асоциацията чле-

нуват 24 компании, има и още някол-

ко, които ще се присъединят към нас

през следващите месеци. Това, кое-

то е важно за нас е, че чрез своята

дейност нашите членове покриват ця-

лостното изграждане на един вятъ-

рен проект. Това, което приемаме

ВЕИ пазарът в България
разполага с голям потенциал,
но се нуждае от установени
правила

Себастиан Ньотликс, изпълнителен директор
на Българска ветроенергийна асоциация,

пред сп. Енерджи ревю

като свое голямо постижение, е, че

успяхме да съберем почти всички зна-

чими компании на българския пазар в

областта на вятърната енергия, с

единствената цел да подобрим усло-

вията за работа на българския енер-

гиен пазар.

Как е организирана работата в

Българска ветроенергийна асоциа-

ция?

В рамките на Българската ветро-

енергийна асоциация са създадени

специални групи в различни проблемни

области. Това е възможно, благодаре-

ние на факта, че наши членове са спе-

циалисти с богат международен опит.

Затова и сме сформирали група, коя-

то да се фокусира изцяло върху пробле-

мите в областта на електропренос-

ната мрежа, например. Освен тази

област, имаме и група, която да осъ-

ществява диалог с неправителстве-

ните организации, дискутирайки еко-

логичните аспекти, с цел да подобрим

взаимното разбиране за работата си.

Планирате ли съвместна работа с

други организации в областта на

ВЕИ?

Да, разбира се, работим на малък

пазар и се познаваме добре. Сътруд-

ничим си тясно с други асоциации по

проекти като новия регистър за зеле-

ни проекти, чийто инициатор е Българ-

ската фотоволтаична асоциация. В

работата си си партнираме с търгов-

ските камари на редица държави, как-

то и с КРИБ, които имат специална

група, фокусирана върху добиването на

енергия от възобновяеми източници.

Бихте ли очертали основните спе-

цифики на ветроенергийния сектор

в България?

За момента, най-големият проблем

е необходимостта от по-добро разби-

ране по отношение на работата ни и

сектора като цяло. Всички ние очак-

ваме и новия закон за енергията от

възобновяеми източници, иницииран от

Министерството на икономиката,

енергетиката и туризма, който би

следвало да бъде внесен до края на

месеца (бел. ред. август). Добре е, че

в крайна сметка се случва, защото

липсата му изнервя целия пазар и се

отрази зле на бизнеса като цяло, тъй

като доста заинтересовани компании

са разколебани поради неустановени-

те правила за работа. Друг сериозен

проблем е забраната за използване на

земеделски земи от първа до четвър-

та категория за ВЕИ проекти, която

следва да се гласува на второ четене

в края на септември. Има някои пред-

ложения за промени, които се отнасят

до изменения в спорните моменти и

едновременно с това запазват конст-

руктивната част, която би могла да

предпази пазара от спекулации. Ако,

обаче, не бъдат приети, ще бъдем

изправени пред огромен проблем и на

практика дейността на ВЕИ сектора

ще бъде спряна. Всичко това, като ре-

зултат, би довело до санкции за държа-

вата от началото на 2011 година,

заради неизпълнение на междинните

цели по проекта Европа 20/20/20. Из-

числихме, че това би струвало по око-

ло 150 лева повече за всяко домакин-

ство. Надяваме се, че няма да се стиг-

не до този сценарий, тъй като смята-

ме поставените цели за напълно по-

стижими. България има достатъчен

потенциал за развитие на ВЕИ, има и

голям брой компании, заинтересовани

от развитието на този сектор.



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 3/2010 53

платена публикация

През м. Юли, в землището на с. Дропла,

общ. Балчик, "Ей Би Си Уинд Фарм" ЕООД из-

гради и присъедини към електропреносна-

та мрежа на Е.ОН поредния свой обект - вя-

търна електроцентрала с инсталирана

мощност 1MW, състояща се от един вятъ-

рен генератор с мощност 1 MW. Съоръже-

нието е първи етап от ветроенергиен про-

ект с обща инсталирана  мощност 3 MW,

който ще се реализира с изграждането на

общо 3 броя турбини.

Плановете за проекта бяха обявени още

през 2007г. В продължение на няколко годи-

ни бяха правени замервания на ветровия по-

тенциал, а събраните данни анализирани.

Инвестиционният пооект беше разработен

от "Лонг Ман" ООД, друга дъщерна компа-

ния на "Лонг Ман Холдинг" АД, специализи-

рана в развитието и управлението на вет-

роенергийни проекти.

 През последните години "Ей Би Си Уинд

Фарм" ЕООД затвърди позицията си на ко-

ректен и търсен партньор при изграждане-

то на вятърни паркове. До момента компа-

нията е предложила цялостни решения при

изграждането на над 30 вятърни генерато-

ра. Компанията е участвала в различни етапи

от строителството на ветроенергийни

обекти с общ капацитет над 200MW.  В раз-

личните проекти  компанията участва по ос-

новните направления на дейността си: мон-

таж на професионална измервателна апара-

тура, полагане на кабелни трасета 20kV и

оптичен кабел, свързване с електропренос-

ната мрежа, монтаж на турбини, пуск и про-

веждане на 72-часови изпитвания, технически

мениджмънт и сервизна поддръжка.

Към настоящият момент "Ей Би Си Уинд

Фарм" извършва технически мениджмънт на

повече от 30 турбини.

Цялостни решения за
вятърни паркове от
Ей Би Си Уинд Фарм ЕООД

Цялостни решения за
вятърни паркове от
Ей Би Си Уинд Фарм ЕООД
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Инвеститорите предпочитат
дори да закупят проекта след
окончателното му изграждане
и пускане в експлоатация

вятърна енергетика

Уважаеми г-н Маринов, бихте ли

представили себе си и фирма

Денима Инвест на читателите

на сп. Енерджи ревю?

Казвам се Николай Маринов, от

1998 г. живея и работя в Дания. Там

започнах и кариерата си като млад

инженер във Vestas – най-големият

в света производител на ветроге-

нератори. След 7 години във Vestas

се преориентирах от производство-

то към инвестиране във ветрогене-

ратори: разработка на ветроенер-

гийни паркове, експлоатация и тех-

нически мениджмънт, работейки за

водещи в областта датски, немски

и английски фирми. Паралелно с

това, през 2004 година, заедно с

група колеги от България започнах-

ме разработката на собствен про-

ект, наречен Лонг Ман, за 5 ветро-

генератора край Каварна. Про-

ектът бе осъществен с Вестас

турбини V90-2.0 MW и е в експлоа-

тация от пролетта на 2008 г. Това

беше първият проект на Vestas в

България.

Преди около година създадох фир-

мата Денима Инвест, която разра-

ботва нови проекти в България и

осигурява технически мениджмънт

на вече изградени такива. Дейност-

та ни е в Южна България, където

вятърът е с по-малък потенциал, но

възможностите за присъединяване

към мрежата са по-добри. Някои от

проектите разработваме заедно с

инвеститор от самото им начало,

други проекти ще бъдат представе-

ни на инвеститори в по-късен етап,

а трети ще финансираме и изградим

за себе си.

Какви мероприятия

включва техническият

мениджмънт на функцио-

ниращи ветроенергийни

централи?

В повечето от случаите

собствениците на ветропар-

ковете не са технически лица.

Това са инвеститори от фи-

нансовия сектор или частни

лица, които не познават спе-

цификата на бранша. Техничес-

кият мениджър защитава ин-

тересите на инвеститора и

се грижи за комуникацията с произ-

водителя, сервизната фирма, застра-

хователната компания, електричес-

ката компания и др. Той следи за из-

пълнението на договорите с тези ин-

ституции, информира и консултира

собственика/инвеститора с основна

цел постигане на по-висока произво-

дителност, по-дълъг експлоатацио-

нен живот, по-ниски загуби и текущи

разходи, следователно и по-големи

печалби за инвеститора.

В своя публикация от 2002 г.

споменавате, че вятърната

енергия е малко познат и

напълно неоползотворен източ-

ник на електроенергия у нас. Как

според вас се разви този сек-

тор в българската енергетика

през последните осем години и

какви са очакванията ви за в

бъдеще?

Ветроенергетиката е млад сек-

тор в енергийната ни система. През

2002 година бе напълно немислимо

изграждането на ветропаркове в

България. През 2004 г. с първия закон

в тази насока и фиксирането на

изкупна цена от 120 лева за MWh

започна да се създава интерес, но

реално, чак през 2007 г., при вдига-

нето на тази цена до 175 лева, ста-

на възможно финансирането на нови

ветропаркове. Сега в условията на

финансова криза, за да се финансира

един качествен проект, е нужно не

само добра изкупна цена на тока, но

и гарантирането й във времето.

Макар и трудно напоследък, все

още се намират инвеститори, вяр-

ващи в българската ветроенергети-

ка. За съжаление, страната ни е

малка и възможностите се изчерп-

ват. След кратката 4-5-годишна

история, аз виждам края на интен-

зивното развитие на сектора само

след още около 4-5 години.

Смятате ли, че страната ни

предлага благоприятен инвести-

ционен климат в сферата на

ветроенергийните паркове?

Аз лично срещам големи проблеми

в привличането на чуждестранни

инвеститори. На повърхността вода-

та изглежда спокойна – "преференци-

ални изкупни цени за срок от 15 годи-

Инвеститорите предпочитат
дори да закупят проекта след
окончателното му изграждане
и пускане в експлоатация

Инж. Николай Маринов,
управител на Денима Инвест,

пред сп. Енерджи ревю
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ни", но подводните ями и течения са

твърде много: нестабилност на це-

ната, проблеми с електропреносната

мрежа, неяснота по "районирането на

терените", дълга и непрозрачна раз-

решителна процедура и др. Инве-

ститорите не обичат рисковете. Те

оставят риска на нас – фирмите,

които разработват проектите до

фаза строително разрешение. Инве-

ститорите предпочитат дори да

закупят проекта чак след окончател-

ното му изграждане и пускане в екс-

плоатация, като по този начин избяг-

ват и риска във фазата на строител-

ството, евентуално забавяне на до-

ставката или проблеми с включване-

то към мрежата.

Аз, обаче, съм оптимист и зала-

гам на професионалния си опит, като

независимо от неблагоприятния ин-

вестиционен климат и рисковете,

вярвам и ще работя за осъществя-

ване на проектите си.

Какви нови проекти разработ-

вате у нас и какви трудности

срещате при тяхната реализа-

ция?

В България вече е почти невъзмож-

но да се намери подходящо място за

разработка на ветроенергиен про-

ект. Добрите възможности се изчер-

пиха. Сега трябва да правим компро-

мис или с недостатъчен вятърен

потенциал, или с дълги разстояния до

присъединителната точка, или с

труден достъп и големи разходи по

изграждане на инфраструктура.

Освен това, проблем е и осигурява-

нето на самата земя за изграждане-

то на проекта – ограниченията,

които имаме от защитените зони в

Натура 2000, отстоянията от сгра-

ди и съоръжения, гори, реки и езера,

категории на земеделските земи,

недостъпни райони, осигуряване

съгласието на собственика на земя-

та, бил той частник, фирма, община

или държава, свободен капацитет на

далекопреносната мрежа и др. Цели-

ят процес е изпълнен с рискове, но

както вече ви казах, аз съм опти-

мист.

Какви, според вас, са тенденци-

ите в оптимизацията на кон-

струкциите и експлоатационни-

те характеристики на вятър-

ните генератори?

Аз мисля, че времето на "динозав-

рите" е към края си. Проекти с по-

големи и по-мощни турбини ще

бъдат трудни за реализация. Разме-

рите на ветрогенераторите дос-

тигнаха границата на възможности-

те за транспорт и изграждане. Аеро-

динамичните сили при големите

роторни диаметри създават допъл-

нителни проблеми на производите-

лите.

Според мен, оптимизация в конст-

рукцията трудно може да се постиг-

не и трябва по-скоро да се наблегне

на надеждността, продължител-

ността на живот, интелигентното

отношение към ел. мрежата, нама-

лените текущи разходи и поевтиня-

ването на ветрогенераторите, за да

бъдат все по-атрактивни за инвес-

тиране, по-широко приложими и кон-

курентноспособни. С професионалния

технически мениджмънт, който ние

предлагаме, някои от тези фактори

могат да се повлияят в положител-

на посока, довеждайки до видим ре-

зултат в годишните финансови

отчети на фирмите, опериращи на-

шите ветропаркове.
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Нова енергия -
просто от въздуха
Нова енергия -
просто от въздуха
EWS Consulting EOOD - вашият
партньор в оползотворяването
на енергията от вятъра

Австрийската компания Енергийверкщат

принадлежи към пионерите във ветроенергий-

ния бранш. Нейната дъщерна фирма EWS

Consulting, със седалище в град Варна, отско-

ро оперира на българския пазар и предлага

всички услуги, предоставяни от компанията-

майка. Основна идея във философията на ком-

панията е постигането на енергийна незави-

симост на базата на възобновяемите източ-

ници. "Бъдещето принадлежи на този, който

знае как да превърне въздуха в чиста енер-

гия. Източниците на фосилни енергоносите-

ли един ден ще бъдат изчерпани, но вятърът

не може да бъде спрян. Това ни прави незави-

сими и спокойни".

"Енергийверкщат" е активна във
ветроенергийния бранш от 1994 г.

От своето създаване досега австрийска-

та компания "Енергийверкщат" е осъществи-

ла проекти с обща мощност 500 MW. При тех-

нически Дю Дилиджънс са проучени 5 400 MW

за частни производители, енергоснабдители

и банки. В настоящия момент Eнергийверк-

щат работи по проекти в ЕС с инвестицио-

нен обем около 1,2 милиарда евро и ръководи

изграждането на вятърни паркове с мощност

от 90 МW. Постоянно нарастващият екип на

компанията вече надхвърля 20 души.

EWS Consulting EOOD предлага
know-how за вятърна енергия в
България

Политиката на компанията е ориентира-

на към пазари в Европа и САЩ. През 2009 г.

43% от печалбата на предприятието е реа-

лизирана извън Австрия. Под ръководството

на инж. Томас Сутер, EWS работи успешно

за изграждането на вятърни паркове и в Бъл-

гария. Офисът на EWS във Варна е място за

срещи с партньори, обсъждане на нови идеи

и изходна точка за проекти в съседни стра-

ни и региони. Сътрудниците ни преминават

обучение в различни направления, тъй като

имаме желание да предоставим на клиента

широк пакет от услуги, свързани с възобно-

вяемата енергия. Подобни цели преследва и

дъщерната фирма на EWS в Чикаго, Илинойс.

Професионалното know-how на
EWS обединява всичко, свързано
с вятърната енергия

Основната идея на компанията е "Про-

дукт от един източник". Благодарение на

своята компетентност, EWS може да се

включи на всеки етап от изпълнението на

проекта - от планирането до пускането в

експлоатация. Проектите се изпълняват на

международно ниво. "С нашите сътрудници,

ние можем да разработим всеки един аспект

на ветроенергийния проект на местна поч-

ва. Към екипа принадлежат както техници

с различни специалности, така и биолог, ме-

теоролог, и проектант на ландшафта", за-

явява Герхард Щайндл, един от ръководите-

лите на компанията.

Вятърната енергия е идеалният
вид енергия за бъдещите
поколения и тя носи ползи за
всеки - хората, околната среда и
икономиката

България има добър ветроенергиен потен-

циал и чрез неговото използване тя може да

постигне независимост от чуждите енергий-

ни източници. Освен това страната се анга-

жира с постигането на целите на ЕС, относ-

но опазването на околната среда и климата.

До 2020 г. делът на електроенергията от въ-

зобновяеми енергоизточници трябва да дос-

тигне 16% от общата енергия, а частта на

вятърната енергия да обхване мощност над

3000 МW. EWS Consulting EOOD се ангажира с

плановото изграждане на вятърни паркове и

със спирането на строителството на атом-

ни централи. "Ние сме убедени, че техниката

има бъдеще само тогава, когато е трайна и

същевременно природосъобразна,  защото ние

мислим за поколенията.  Изграждането на вя-

търни паркове се нуждае от ясни директиви

за опазване на природата и околната среда,

както и за инвестиционната сигурност на про-

ектите. Инвестицията във вятърна енергия

има много предимства, тя създава работни

места и укрепва местната икономика".

Главен офис Австрия:
Energiewerkstatt GmbH
Katztal 37 - A-5222 Munderfing - Austria
T. +437744 20141-0, F. +437744 20141-41
E. office@energiewerkstatt.at

Офис България:
EWS Consulting EOOD
9000 Варна, ул. „Александър Дякович“ 45, офис 2
T. +359 52 988140, мобилен: +359 886020233
E. v.rashev@ews-consulting.bg
www.ews-consulting.bg
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Управление,
мониторинг
и поддръжка
на ветроенергийни
системи

вятърна енергетика

  правлението, мониторингът и

поддръжката на ветроенергийните

системи имат за цел осигуряването

на оптимални работни параметри и

максимално ниво на ефективност

във всички експлоатационни условия.

Повечето съвременни ветрогенера-

тори се управляват напълно автома-

тично и разполагат с възможности

за дистанционен мониторинг и кон-

трол.

Контрол на работните
параметри на
системата

Спецификациите на системите за

мониторинг и контрол зависят от

условията, при които функционират

вятърните турбини, и при необходи-

мост могат да се пренастройват

през комуникационната мрежа. Чрез

различни видове сензори системата

за контрол следи голям брой пара-

метри, свързани с работата на

ветрогенератора – скоростта и

посоката на вятъра, скоростта на

въртене на роторните лопатки и

техния ъгъл, ориентацията на ро-

торния кош спрямо вятъра, количе-

ството произведена енергия и др.

Повечето съвременни турбини изпол-

зват анемометри за измерване на

скоростта на въздушния поток и

ветропоказатели, съответно за

определяне на посоката му. В някои

от съоръженията тези два пара-

метъра се измерват чрез ултразву-

кови сензори.

Най-важното изискване в работа-

та на системата е осигуряването

на безопасност на компонентите на

ветроенергийната централа, в усло-

вия на силни ветрове, турбуленция

Управление,
мониторинг
и поддръжка
на ветроенергийни
системи

Източник: Vestas Wind Systems A/S
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или негативни въздействия от елек-

трическата мрежа, които могат да

доведат до тяхното бързо износва-

не или повреда.

При ветрогенераторите с вграде-

на функция за управление на ъгъла на

лопатите спрямо посоката на вятъ-

ра (pitch control), системата за кон-

трол трябва да може да отчита дори

и минималните промени в метеоро-

логичните условия и да оптимизира

работата на отделните компонен-

ти. Така например, да определя ъгъла

на лопатките и ориентацията на

самия ротор, така че когато

вятърът е по-слаб, лопатките да се

обръщат в посока, в която го улавят

максимално. При извънреди ситуации,

като буря или скорост на вятъра над

25 м/с, да задейства аварийна сис-

тема за спиране на генератора, при

която роторните лопатки се об-

ръщат с ръб към вятъра и застават

в неутрална позиция. На базата на

измерения ъгъл на работните лопат-

ки, системата, регулираща стъпка-

та им (pitch drive) и системата за

ориентация на ротора (azimuth drive),

черпят информация от системата за

контрол, за да осигурят експлоата-

ция на ветрогенератора в граници-

те на определения работен обхват.

Системата за ориентация на рото-

ра трябва от една страна да гаран-

тира, че ще поддържа ротора в пра-

вилна позиция и от друга, че систе-

мата е разположена коректно спря-

мо вятъра и получава оптимално

количество въздушен поток върху

роторните перки. В случай че систе-

мата не функционира правилно, аеро-

динамичният дисбаланс може да

доведе до претоварване на механич-

ните компоненти – роторната гла-

вина, основния вал, основните носе-

щи елементи, редуктора, съедините-

ля и генератора и всички други ком-

поненти, при които съществува

опасност от повишено износване при

подобни натоварвания.

Ежедневна проверка на
експлоатационните
характеристики

Във функционалните характерис-

тики на системата за контрол е

заложена диференциацията на някол-

ко отделни етапа в ежедневната

експлоатация на ветрогенератора,

от чиито резултати зависят след-

ващите й действия.

Тестова фаза. Проверява се по-

зицията на ротора и ако е необходи-

мо се коригира. Извършват се про-

верки за неизправности и повреди в

турбината. В случай че не са отче-

тени нередности, системата за

контрол сигнализира, че ветрогене-

раторът е готов за работа.

Състояние на покой. Генера-

торът е със спрян ротор и е обърнат

срещу вятъра от системата за ори-

ентиране, в съответствие с данни-

Източник:
Energiewerkstatt Consulting
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те от измервателните уреди.

Стартиране на съоръжението.

Роторните лопатки се обръщат

срещу вятъра и се освобождава ро-

торната спирачка.

Работен режим. Скоростта на

ротора се увеличава, чрез изменение

на ъгъла на лопатките, до момента,

в който достигне скоростта на син-

хронизация на генератора. След като

синхронната скорост се поддържа

постоянна за определен период от

време, генераторът се свързва с

мрежата.

Отдаване на електроенергия

към мрежата. Веднага щом генера-

торът се въведе в оперативен ре-

жим, произведената енергия започ-

ва да се предава към електрическа-

та мрежа. В тази фаза системата

за контрол различава два етапа –

частично и пълно натоварване. Ча-

стичното натоварване се получава,

когато генераторът оперира в усло-

вия под номиналната скорост на

вятъра. В такива случаи, роторни-

те лопатки се преместват в пози-

ция, която улавя възможно най-голя-

ма част от въздушния поток. Ако

скоростта на вятъра е над номинал-

ната, работните лопатки отново

изменят ъгъла си, с цел да се избег-

не претоварване на системата.

Прекъсване на захранването. Си-

стемата преустановява работа,

когато скоростта на вятъра падне

под допустимата стойност. Генера-

торът се разединява от мрежата и

системата остава да работи на

празен ход.

Спиране на системата. Прилага

се, в случаите когато работата на

генератора трябва да бъде

прекъсната и роторните лопатки се

извеждат в неутрална позиция, за да

се осъществи аеродинамично спира-

не. Спирането може да бъде наложе-

но от продължителни периоди с

вятър под номиналната скорост, с

цел да се предпази оборудването, или

Източник: Siemens Energy
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когато предстоят ремонтни дейности. За целта вет-

рогенераторите са снабдени с механична спирачка.

По време на описаните работни състояния, система-

та за контрол записва всички параметри и паралелно с

това ги сравнява със зададените спецификации за все-

ки етап. При регистриране на отклонения се осъществя-

ват съответните корекции, съгласно предварително ин-

тегрираните алгоритми в системата за контрол. В

случай че системата не може да коригира отклонение-

то самостоятелно, то тя генерира съобщение за греш-

ка и го изпраща до дежурния оператор. Ако повредата

или отклонението от стандартните експлоатационни

условия застрашава сигурността на ветрогенератора,

системата е в състояние и да преустанови изцяло ра-

ботата му. От своя страна, операторът анализира

получените данни и при нужда променя настройките или

предприема други действия.

Поддръжка на ветроенергийните
системи

Ветроенергийните системи се нуждаят от редовна

инспекция и поддръжка. Отделните компоненти трябва

да се проверяват на определен интервал, да се описва

тяхното текущо състояние и когато се налага да се

заменят износените и повредени части. Целта е да се

поддържат техническите възможности на системата

на най-високо ниво и да се избягват непредвидени по-

вреди, които могат да доведат до спиране работата

на ветрогенераторите и финансови загуби.

Регистрирането и съхранението на работните па-

раметри от системата за контрол е от полза и при

воденето на статистика за най-често появяващите се

проблеми и най-бързо износващите се части, което

улеснява своевременната им подмяна. Ранното откри-

ване на повреди може да бъде подпомогнато чрез изпол-

зването на допълнителни системи за следене на сте-

пента на износване на компонентите. Благодарение на

тях, поддръжката на системата може да се базира на

замяна на компонентите в зависимост от реалното им

състояние, а не само с превантивна цел. Това позволява

по-ефективно планиране и по-кратки прекъсвания за

ремонтни дейности.

Източник: Enercon
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Мониторинг на
техническото
състояние на
централите

Най-новите тенденции в под-

дръжката на вятърните турбини

включват използването на системи

за наблюдение състоянието на обо-

рудването. Този тип наблюдение

включва измерване на физическите

параметри и анализ на тенденциите

и специфичните характеристики, за

да може да се предскаже повредата

на отделните компоненти. Данните

могат да бъдат получени от някои или

всички от следните видове източни-

ци: вибрационен анализ, анализ на

маслото, инфрачервена термография

и ултразвукова дефектоскопия. В

момента първите два метода са най-

използвани за наблюдение на състо-

янието на вятърните турбини.

Вибродиагностика на
оборудването

Най-често използваният метод за

мониторинг на състоянието на обо-

рудването е вибрационният анализ

на подвижните компоненти - основ-

ния вал, редуктора, съединителя, ге-

нератора и др. Промените в ампли-

тудата на вибрациите както в ця-

лостния честотен диапазон, така и

при специфични честоти, носят ин-

формация, която се анализира от ква-

лифицирани експерти. Допълнител-

на информация за състоянието на

оборудването може да се получи чрез

изследване на маслото и осъществя-

ване на термографски анализ.

Последните технологични ново-

сти включват и използването на

тензометрични елементи (включи-

телно оптични влакна), вградени в

конструктивните елементи (работ-

ни лопатки и кули), които са в състо-

яние да отчитат промяна в динамич-

ното състояние на конструкцията.

Те също така позволяват поддържа-

нето на регистър за промените в

натоварването и честотата, който

може да бъде използван, за да пока-

же дали някой от конструктивните

елементи не е превишил проектни-

те си параметри. Много от произ-

водителите на вятърни турбини и

компоненти за тях започват да

включват нови технологии за мони-

торинг на състоянието на оборуд-

ването още на етап производство

– вградени сензори в турбините,

интеграция със SCADA системи и др.

Предимства на
мониторинга

Сред предимствата на постоян-

ния мониторинг на системното обо-

рудване е намаляването на опасно-

стта от аварийни спирания, по-пре-

цизното определяне на графика за

ремонтни дейности и своевременно-

то планиране и поръчка на необходи-

мите резервни части. Освен това,

съвременните системи за монито-

ринг притежават и способността да

анализират събраната информация и

да изолират специфични характери-

стики на оборудването, което допъ-

лнително улеснява поддръжката на

системите.

Навлизането на тази технология

в масова употреба, обаче, все още е

бавен процес, което в голяма степен

се дължи на високата й цена и труд-

ностите при оборудването на всяка

вятърна турбина с датчици и запис-

ващи устройства.

Вероятно въвеждането на посто-

янния мониторинг ще получи най-

бързо развитие при вятърните пар-

кове, разположени в отдалечени

места или в открито море, при ко-

ито разходите за поддръжка са зна-

чително по-високи.

Технически мениджмънт
на ветроенергийните
паркове

За разлика от традиционните

електроцентрали, управлението и

поддръжката на вятърните паркове

обикновено се преотстъпват от

Източник: Siemens Energy Източник: Vestas Wind Systems Източник: Vestas Wind Systems
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инвеститорите на проекта на спе-

циализирана компания. Компаниите,

които осъществяват технически

мениджмънт на съоръженията имат

за задача да минимизират операци-

онните и сервизни разходи, да уве-

личават производителността на

вятърните турбини и съответно

тяхната доходност, да понижават

застрахователния риск и да осигуря-

ват защита на активите. Обхватът

на договора за мениджмънт на пар-

ка може да включва и поддръжка на

пътната и електрическа инфра-

структура и спомагателните сгра-

ди и съоръжения.

Важна част от работата на тех-

ническия мениджър на ветропарка е

осъществяването на комуникация

между инвеститорите, производи-

телите на турбините, сервизните

партньори, собствениците на земя-

та, държавните органи, както и

следенето за изпълнението на дого-

ворите с тези институции.

Въпреки че съвременните автома-

тизационни и комуникационни систе-

ми отменят необходимостта от по-

стоянно човешко присъствие във

ветроенергийния парк, редовните

инспекции на място от страна на

техническите лица са задължител-

ни. Освен проверка на самите вет-

роенергийни съоръжения, инспекции-

те включват оглед на портали, заг-

раждения, пътища за достъп, марки-

ровки, метеорологични мачти и ел.

инфраструктура. При регистриране

на проблем, техническият мениджър

организира ремонтните дейности и

следи за тяхното изпълнение.

Не на последно място, компания-

та, осъществяваща технически

мениджмънт на ветропарка, пред-

ставя месечни и годишни отчети на

инвеститора, относно произведени-

те количества енергия и техния фи-

нансов еквивалент, изпълнени меро-

приятия по поддръжката и сервизно-

то обслужване на съоръженията,

регистър на аларми, престой и вся-

ка друга информация, която би пред-

ставлявала интерес.

Центрове
за дистанционно
наблюдение

Като алтернатива на локалния

технически мениджмънт, част от

производителите на вятърни турби-

ни предлагат на своите клиенти

услугите на дистанционни центро-

ве за наблюдение на експлоатирани-

те мощности. В тези центрове се

следи и анализира общото техничес-

ко състояние на турбините и при

необходимост се уведомява местни-

ят екип по поддръжката. Тези услу-

ги обикновено се предоставят в рам-

ките на гаранционния период на обо-

рудването, но често времетраене-

то им се продължава и при по-на-

татъшната експлоатация на ветро-

парка.

Източник: Siemens Energy

Източник: Enercon

Източник: Energiewerkstatt Consulting
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Мариос Диплас, управител на
Егнатия България,

пред сп. Енерджи ревю
Уважаеми г-н Диплас,
представете накратко на
читателите на сп. Енерджи
ревю компанията Egnatia
Group и в частност нейното
направление Егнатия
България.

Egnatia Group е основана през 1989 г. като

строителна компания. 12 години по-късно гру-

пата стъпва и на българския пазар. В момен-

та е представена в пет страни на Балканс-

кия полуостров - Гърция, България, Румъния, Ал-

бания и Скопие. След създаването й през

2001г. Егнатия България разширява постоян-

но дейността си и сега предоставя високока-

чествени услуги в областта на проучването,

проектирането, легализацията, строителст-

вото, инсталациите и поддръжката на теле-

комуникационни мрежи, външни електрозахран-

вания средно и ниско напрежение, търговски

обекти и офиси, фотоволтаични и ветроизмер-

вателни централи, оптични трасета и др.

Какви услуги предлагате на
своите клиенти в процеса на
реализирането на ВЕИ
проекти?

В областта на производството на възоб-

новяема енергия работим в две направления

- вятър и слънце, като предлагаме цялостни

решения "до ключ". Компанията ни разполага

с високообразован технически персонал, пре-

доставящ услуги, гарантиращи безупречна

инсталация и продължителна експлоатация.

Друга сфера на дейност на Егнатия Бълга-

рия, свързана с ВЕИ, са решенията за енер-

гийна ефективност.

Компанията ви работи по
редица проекти на целия
Балкански полуостров. Кои са
най-значимите от тях?

По отношение на производството на

слънчева енергия до момента имаме изгра-

дени "до ключ" повече от 15 фотоволтаични

парка с обща мощност над 4 MW. Работим

усилено по други проекти. Във ветровата

енергия сме заети главно в България, Румъ-

Прилагаме натрупания опит
на гръцкия ВЕИ пазар в
България

Прилагаме натрупания опит
на гръцкия ВЕИ пазар в
България

ния и Гърция. До края на септемв-

ри т. г. ще имаме изградени 43

обекта в тези 3 държави.

Не мога да посоча кои са най-зна-

чимите от тези проекти, защото

за Егнатия България всеки един про-

ект е важен. Приемаме го за свой,

влагайки максимални усилия, за да

може клиентът да остане доволен

и пак да ни предпочете при евенту-

ални бъдещи инвестиции.

Как са организирани
стратегическите
партньорства на
Егнатия България?

Егнатия България си партнира с

някои от водещите световни про-

изводители в сектора. При изпълнението на

фотоволтаични централи се радваме на ста-

билно партньорство с Schueco, First Solar,

Solar World, SMA и др. В областта на ветро-

вата енергия наш партньор е един от лиде-

рите в бранша GEO-NET, с който имаме из-

градени вече над 10 обекта.

Отделът ни за проучвателна и развойна

дейност (RnD) се занимава с проучването и

проектирането на съоръжения за ветрово из-

мерване, както и подвижни и фиксирани опор-

ни стойки за фотоволтаични паркове. Бяха раз-

работени серия кули за измерване и анализ на

потенциала на вятъра с височини от 50 до 132

метра, които предлагаме на нашите клиенти.

Гореспоменатите конструкции се произвеж-

дат в завода за метални конструкции Egnatia

Aettek, също част от нашата група.

Как бихте сравнили гръцкия и
българския ВЕИ енергиен
пазар? Бихте ли коментирали
състоянието на българския
енергиен пазар в областта на
ВЕИ? В каква посока виждате
неговото развитие?

И България, и Гърция имат огромен потен-

циал заради географските, а оттам и клима-

тичните условия, с които разполагат. Като

цяло двете държави вървят в една посока и с

еднакви темпове по отношение на развитие-

то в производството на "зелена" енергия. Гръц-

кият енергиен пазар има малка преднина пора-

ди факта, че производството на ВЕИ енергия

там започна по-рано. Оттук идва едно от пре-

димствата на Егнатия България - запознати

сме с процедурите по проектиране и изграж-

дане, с големите имена в бранша - инвести-

тори, изпълнители, производители на оборуд-

ване. Имайки предвид този наш опит, придо-

бит на гръцкия ВЕИ пазар, и извлечените пол-

зи, смея да твърдя, че сме в състояние да взе-

мем правилните решения и да ги прилагаме тук.

В Гърция има повече инвеститори и бол-

шинството от тях залагат на слънчевата

енергия, поради обясними причини. В България

също се наблюдава навлизане на крупни чуж-

дестранни инвестиции през последните 2 го-

дини, като те са по-скоро в сферата на вет-

ровата енергия.

Гърция, според мен, е по-привлекателна за

инвеститорите заради по-улеснените проце-

дури по проектиране, узаконяване и присъе-

диняване на ВЕИ към електропреносната мре-

жа. В България тези процедури са по-трома-

ви. От гледна точка на възвръщаемост на

вложените инвестиции, има баланс - в Бъл-

гария данъците са по-ниски, но също така и

изкупната цена на енергията е по-ниска. Ка-

то заключение мога да кажа, че до момента

в Гърция има повече усвоени средства по ев-

ропейските програми и по-специално мерки

311 и 312. Очаквам България да навакса в това

отношение в следващите 1-2 години.

спонсорирано интервю
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     ъществуващият технически и

икономически потенциал за изграж-

дане на големи водноелектрически

централи у нас вече е почти изчер-

пан или е неизползваем поради съоб-

ражения, свързани с опазването на

околната среда. Последните два

големи обекта, които очакват

въвеждане в експлоатация, са ВЕЦ

„Цанков камък“, с инсталирана мощ-

ност 80 MW и проектно годишно

производство 185 GWh, и проектът

„Горна Арда“, с инсталирана мощ-

ност 170 MW и очаквано средного-

дишно производство от 454 GWh.

Това е една от причините за пови-

шения инвестиционен интерес към

изграждането на хидроенергийни

обекти с максимална мощност до 10

МW, условно обособени като малки

ВЕЦ. Сред останалите са дългият

период на експлоатация на съоръже-

нията и ниските разходи, свързани

с производството и поддръжката

им, както и сигурността на инвес-

тицията, макар и при относително

дълъг срок на откупуване.

Предимство се явява и фактът,

че малките ВЕЦ-ове на течащи води

не използват предварително резер-

вирани водни обеми, като така се

избягва изграждането на язовирна

стена и оформянето на язовирно

езеро.

Изискванията по
отношение на
качеството
на произведената електроенергия

от малките ВЕЦ, не се различават

от общите изисквания към остана-

лите централи в общата енергийна

система. За получаването на макси-

мална мощност от малките ВЕЦ е

необходимо турбините да работят

с максимален напор, което налага от

една страна поддържането на мак-

симални обеми в горния басейн, а от

друга - ефективно регулиране на

хидроагрегатите.

При сравнително постоянен гра-

фик на енергопотреблението, про-

изводството на електроенергия от

малките ВЕЦ лесно може да бъде

автоматизирано, при което се по-

стига по-висока ефективност.

Тенденции в
конструкцията на
оборудването и
системите

Определяща тенденция при из-

граждането на малки ВЕЦ в свето-

вен мащаб е използването на типо-

ви проекти и типови конструкции на

системите и на хидроенергийното

оборудване.

Сред изискванията към оборудва-

нето за централите специалистите

посочват използването на опросте-

ни схеми за ръчно и автоматично

управление и осигуряването на ефек-

тивна работа при относително го-

леми колебания на дебита и напора.

Също така е желателно при проек-

тирането на машинното оборудва-

не да се използват стандартизира-

ни или типови детайли и възли, кое-

то ще допринесе за намаляване на

себестойността на машините и ще

улесни сервизирането им.

Като особено важен въпрос се

посочва и необходимостта от стан-

дартизация на турбинното оборуд-

ване за малките ВЕЦ. Успешно раз-

витие в тази насока би могло да се

Малки ВЕЦ
Технически специфики, конструктивни особености,
видове турбини и потенциал за изграждане у нас

С
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постигне чрез широко използване на разработените

методи за пресмятане, конструиране и изследване на

водни турбини и прилагане на опростени конструкции.

Сред предпоставките експерти от бранша нареждат и

намаляването на типоразмерите на турбините, покри-

ващи полето от стойности на дебита и напора за мал-

ките ВЕЦ, използването на съвременни технологиии за

изработване на водните турбини, както и създаването

на условия за заводски монтаж на турбинното оборуд-

ване.

Видове турбини за малки ВЕЦ
Схемата на хидроенергийната турбосистема в съвре-

менните малки ВЕЦ до голяма степен се определя от вида

на водната турбина. Използват се както активни, така

и реактивни водни турбини. От съществено значение

за определянето на вида на турбината е стойността

и колебанията на напора. Полето от стойности на

дебита Q и напора Н, в което се използват различните

видове водни турбини, е различно за различните фирми-

производители.

В малките ВЕЦ се използват главно пелтонови и

двукратни турбини, по-рядко наклонно-струйни турби-

ни и съвсем ограничено - водни колела.

Като основни предимства на активните водни тур-

бини обикновено се посочват широкият им диапазон на

работа с високи стойности на КПД, ниските експлоа-

тационни разходи и високата маневреност. За сметка

на това активните турбини имат ниски стойности на

коефициента на бързоходност и се характеризират със

загуба на част от напора, която поради принципно по-

ниските напори в малките ВЕЦ, в някои случаи може да

бъде съществена. Като цяло активните турбини се

смятат за по-нискоефективни в малки ВЕЦ, в сравнение

с реактивните.

Често използвани активни водни
турбини

Сред най-използваните активни турбини в малките

ВЕЦ се нареждат пелтоновите и двукратните турби-

ни. Пелтоновите турбини се прилагат в конструкции с

хоризонтален и вертикален вал. Тяхно предимство е

отсъствието на осово натоварване от работното

колело, поради пълната симетрия при обтичането му.

С цел постигането на по-прости и по-евтини конст-

руктивни решения, често работното колело се закреп-

ва конзолно направо на вала на генератора. За по-голе-

ми дебити се използват и вертикални конструкции.

Двукратните турбини се използват само в малки

ВЕЦ. В сравнение с останалите активни водни турби-

ни, те имат няколко съществени предимства. Така

например, покриват много широк диапазон от напори

(1 - 200 м) и притежават най-висока бързодоходност

от всички активни турбини. Отличават се и с възможно

най-висока степен на унификация на възлите и детай-

лите. Също така при този вид турбини само чрез из-

менение широчината на работното колело, може да

бъде разширен диапазонът на приложение на дадена кон-

струкция. В случай че в системата се използва и из-
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пускателна тръба, то двукратната

турбина е в състояние да оползот-

вори практически целия разполага-

ем геодезичен напор, което е важ-

но предимство при нисконапорните

турбини.

Реактивни водни
турбини с малка
мощност

От реактивните турбини в мал-

ките ВЕЦ приложение намират фран-

цисовите и осовите турбини. Въпре-

ки по-сложната и скъпа конструкция

и по-високите експлоатационни раз-

ходи, реактивните турбини предла-

гат някои съществени предимства

- оползотворяват целия геодезичен

напор, повишават ефективността

на работния процес и имат по-висо-

ка бързоходност. Специалистите

посочват, че при реактивните тур-

бини с малка мощност се наблюдава

значително припокриване на полета-

та H – Q в зоната на по-ниските

напори, докато в зоната на по-висо-

ките напори полето на използване на

францисовите турбини се припокри-

ва с това на активните турбини.

Затова често се налага сравняване

на характеристиките на различни-

те варианти.

Характерно за францисовите

турбини е максималното опростя-

ване на конструктивните елемен-

ти. Така например, при микротурби-

ните спиралните камери често се

изпълняват с правоъгълно сечение,

а работното колело се закрепва

конзолно към вала на генератора. В

някои случаи се използват едноло-

паткови направляващи апарати и

конусни дифузори.

Както е известно, за относител-

но по-ниски напори и големи дебити

осовите турбини са без алтернати-

ва. Приложение намират всички из-

вестни конструкции. Отличителна

характеристика на осовите турби-

ни е голямото разнообразие на изпол-

званите конструкции (особено тези

с хоризонтален вал).

Проточни (руслови)
водни турбини

Според експерти от бранша, в

последно време се наблюдава ясно

изразен интерес към т. нар. проточ-

ни (руслови) водни турбини. Инте-

ресът към тях е свързан със стре-

межа за оползотворяване на енерги-

ята на нископотенциални водни из-

точници като реките с малък наклон

на руслото, както и за усвояване на

енергията на морските течения.

Типично за русловите ВЕЦ е, че

при тях няма отклоняване на води

от речния поток и по този начин ра-

ботата на централите не оказва

негативно влияние върху водния ба-

ланс.

Коритото на реката се преграж-

да с бент, който включва бетонен

фундамент, рибен проход и монти-

рани над фундамента секторни

затвори и клапи. Тези части са под-

вижни и регулират нивото на води-

те. При високи води те отварят

почти цялата ширина на речното

корито, като по този начин се

избягва рискът от заливане на

околните терени и съоръжения и се

гарантира придвижване по речно-

то течение на отложените над

бента утайки.

МВЕЦ "Славова", Благоевград, номинална мощност 1840 kW, синхронен хидрогенератор и турбина
Пелтон.

Източник: Elprom ZEM Co

МВЕЦ "Моста", гр. Велики Преслав, номинална мощност 2150 kW, синхронен хидрогенератор и тур-
бина Францис

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

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

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

1618 София, п.к. 109.
Бул. "Бр. Бъкстон" № 31А, вх. Б
тел./факс: 02/ 955 97 28, 955 95 76
е-mail: polymat@techno-link.com
www.polymat-bg.com

ПОЛИМАТ ООД KLINGER Quantum
НОВО ПОКОЛЕНИЕ КЛИНГЕРИТ

Нова ера за еластичността на безазбестовите материали.

-  KLINGER Quantum е уникален уплътнителен материал, който

остава еластичен и при високи температури;

-  KLINGER Quantum се доближава до параметрите на

уплътнителните материали от чист графит;

- KLINGER Quantum се изрязва лесно с подръчни инструменти.

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА МТП ПЛОВДИВ - открита площ VIII - 42

Възможности за
автоматизация на
турбините

Съвременните турбини за малки

ВЕЦ се характеризират с възмож-

ности за ръчен и автоматичен ре-

жим на работа. Обикновено ръчно-

то управление се използва само в

случаи на тестови, пуско-наладъч-

ни и аварийни операции. През оста-

налото време управлението е

напълно автоматизирано, независи-

мо от това дали турбината рабо-

ти в паралелен режим към енергий-

ната мрежа или в изолирана енер-

гийна система.

Автоматизацията се осъществя-

ва на базата на заложен алгоритъм

в програмируемия контролер. Чрез

него автоматично се контролира

отварянето и затварянето на тур-

бината и затварящия орган, както

и времето, необходимо за двете

операции. Освен това системата

регулира позицията на отваряне и

управлява хидроагрегата по ниво и

налягане, и упражнява температурен

контрол и защита на хидроагрегата

и генератора.

Функциите, свързани със защита

на хидроенергийното оборудване,

включват и самодиагностика на

системата при пуск и в случай на

авария. Някои от най-съвременните

системи за автоматизация, дори

предлагат и варианти за разрешава-

не на възникналите технически про-

блеми.

Освен да защитава от аварийни

ситуации и да намалява възможност-

та за такива, системата за авто-

матизация на оборудването има за

цел да оптимизира производително-

стта на водноелектрическата цен-

трала и да сведе до минимум необ-

ходимостта от човешка намеса при

експлотацията.

Предимства и
недостатъци на
малките ВЕЦ

Освен със сравнително ниски ка-

питаловложения, малките ВЕЦ се

характеризират и с по-малки изис-

квания относно сигурност, автома-

тизиране, себестойност на продук-

цията, изкупна цена и квалификация

на персонала. Тези характеристики

предопределят възможността за

бързо започване на строителство-

то и за влагане на капитали в

дългосрочна инвестиция с минима-

лен финансов риск. Малките ВЕЦ

могат да се изградят на течащи

води, на питейни водопроводи, към

стените на язовирите, както и на

някои напоителни канали в хидроме-

лиоративната система. Подходящи

МВЕЦ "Яхиново", гр. Дупница, номинална мощност 7660 kW, синхронен хидрогенератор и турбина
Францис

Източник: Elprom ZEM Co
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са за отдалечени от електрическа-

та мрежа потребители и се впис-

ват добре в околната среда, без да

нарушават екологичното равнове-

сие. Освен това, сравнително лес-

но се присъединяват към енергийна-

та мрежа.

Като техен недостатък се посоч-

ва силната им зависимост от вале-

жите, тъй като в схемите на мал-

ките ВЕЦ по правило не се предвиж-

дат изравнителни водохранилища. В

следствие на това имат ниска сте-

пен на оползотворяване на оттока

(до 60%). Не на последно място, енер-

гопроизводството им трябва да се

съобразява с напоителния или водо-

снабдителния график, когато са из-

градени в такива системи.

Проекти за изграждане на малки ВЕЦ

Каскада "Среден Искър"
Един от мащабните проекти за изграждане на малки ВЕЦ у нас е каскадата "Среден Искър".

Каскадата включва девет руслови водноелектрически централи по протежение на 33 км по

средното течение на р. Искър. Проектът се изпълнява от смесеното дружество "ВЕЦ Сво-

ге", акционери в което са община Своге и "Петролвилла България" - дъщерна компания на

италианската Petrolvilla Group.

Реализацията на проекта се осъществява на три етапа. Досега са построени и пуснати

в експлоатация първите две централи от проекта – МВЕЦ "Лакатник" и МВЕЦ "Свражен" с

обща инсталирана мощност 6,8 MW. До септември т. г. е запланувано изграждането на

трите централи от втория етап на проекта МВЕЦ "Оплетня", "Левище" и "Габровница". За

периода 2010 – 2012 г. ще бъдат изградени и последните четири централи: "Бов - юг", "Бов

- север", "Церово" и "Прокопаник".

Технико-икономическите характеристики на 9-те централи включват: инсталирана мощ-

ност: 25 MW; средна височина на преградните съоръжения: 10 m; средна нетна производи-

телност: 142 GWh/год.

При изграждането на ВЕЦ-овете ще бъдат използвани най-високите съвременни техноло-

гични решения в хидроенергетиката, твърдят от ВЕЦ "Своге". В централите ще бъде мон-

тирана по една турбина тип Каплан за производство на електроенергия. Пред всяка турбина

ще бъдат изградени защитни устройства, които да предпазват рибите от попадане в

турбините. Предвижда се и автоматична система за управление на всеки ВЕЦ поотделно

и на цялата каскада като цяло. При опасност от аварии изключването на централите ще

става автоматично.

Стратегията на Община Своге и Петролвилла предвижда дейностите по строителство-

то на централите от каскадата да се възлагат на български инженерингови компании,

които да изпълнят всички строително-монтажни работи. Доставката на турбините и

другите електромашинни устройства, както и на подприщващите съоръжения - клапи,

секторни затвори и др., е възложена на водещи световни производители.

Източник: Global Communications Group

МВЕЦ "Лакатник" МВЕЦ "Свражен"
Източник: Global Communications Group

Състояние на сектора и
промени в
нормативната база

Съгласно данни на Министерство-

то на околната среда и водите

(МОСВ) през 2009 г. на територия-

та на страната са изградени 15

малки водноелектрически централи

(МВЕЦ) с обща инсталирана мощ-

ност 13 MW. С това общият им брой

у нас надхвърля сто, а инсталирани-

те мощности за производство на

електрическа енергия от малки ВЕЦ

достига 603.8 GWh.

Издадените до момента разреши-

телни за строеж са за над 840 про-

екта, но те вероятно ще бъдат

преразгледани. Причината е, че на

много места в страната МОСВ

отчете сериозно занижен контрол

върху издадените разрешителни от

страна на регионалните органи на

министерството. С цел преодолява-

нето на този и други проблеми в

сектора, на 22 юли т. г. бе приет

Закон за изменение и допълнение на

Закона за водите, който предвижда

децентрализация на разрешителния

режим. Съгласно новата разпоредба,

компетентни органи за издаване на

разрешителни по Закона за водите

са министърът на околната среда и

водите, изпълнителният директор

на Агенцията за проучване и под-

държане на река Дунав, кметовете

на общините, след решение на об-

щинския съвет, и директорът на

Басейнова дирекция. Според МОСВ

направената децентрализация в

разрешителния режим по Закона за

водите ще намали бюрокрацията и

ще облекчи процедурите и разреши-

телните режими в подкрепа на биз-

нес инициативите на местно и на-

ционално ниво. Като допълнителна

мярка към Дирекция „Води“ на мини-

стерството се предвижда създава-

нето на отдел, който да контроли-

ра как се провеждат администра-

тивните процедури от басейновите

дирекции, както и ефективността

на контрола върху издадените раз-

решителни.

Потенциал за развитие
на бранша

В редица експертни анализи се

посочва, че в страната ни съществу-

ват около седемстотин места с

технологични възможности за из-

граждане на малки ВЕЦ-ове на теча-

щи води. Голяма част от тях са

разположени на планински реки, къде-

то водните количества са по-голе-

ми и постоянни през годините, въпре-

ки по-ниския напор на водата. Под-

ходящи места предоставят и около

сто водоснабдителни язовира за

изграждането на подязовирни ВЕЦ.

Като най-атрактивни, обаче, се

посочват малките ВЕЦ-ове, разполо-

жени на деривационни системи.

Мотивът е, че когато съответна-

та система е водоснабдителна, се

осигурява постоянно водно количе-

ство и фиксирана часова използвае-

мост.

Засега водата остава сред най-
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Проекти за изграждане на малки ВЕЦ

МВЕЦ "Баните" на р. Малка Арда
Сред проектите в процес на реализация е и МВЕЦ“Баните“ - деривационна централа на течащи

води с възможности за дневно изравняване. Изравняването на оттока се извършва посред-

ством водохранилището (язовирното езеро, образувано от преграждането на реката с бето-

нова язовирна стена). Следователно в езерото ще се акумулират водни маси, които ще оси-

гурят работа на централата на пълна мощност най-малко 6 часа в денонощието. Схемата на

обекта обхваща следните основни съоръжения: водохващане – бетонова язовирна стена; бре-

гово водовземно съоръжение; слабонапорен тунел; водна кула; апаратна камера; напорен тръбоп-

ровод; централа; долна вада; присъединяване към електропровод 20kV и обслужващи пътища.

Всички водни количества, по-малки или равни на застроеното водно количество на цент-

ралата (Qзастр.=3м3/сек), се отклоняват от горните повърхностни слоеве на водохрани-

лището чрез водовземането и се провеждат по напорния тунел до водната кула, която

осъществява връзката (прехода) между напорния тунел и напорния тръбопровод, довеждащ

водата до централата. Утаяване на твърдите наносни материали се извършва в самото

водохранилище, в най-долната част на което се предвижда необходимият обем. След вод-

ната кула в началото на напорния тръбопровод (при дълги тунели и напорни тръбопроводи)

е предвидена апаратна камера, в която се монтира затворният орган на напорния тръбоп-

ровод (работен). Чрез тръбопровода водата се подава на хидроагрегатите в централата,

които трансформират водната енергия в електрическа. Преминалата през централата вода

се отвежда обратно в реката.

В централата ще бъде монтиран един агрегат със застроено водно количество Qзастр.=3

m3/s, максимален нетен напор Нн=135,60 s и с обща мощност 3444 kW и ел. производство

14,37 GWh.

Основното машинно електрооборудване включва една турбина тип Францис, комплекто-

вана със синхронен хидрогенератор, маслонапорна уредба, силов трансформатор, ел.уредба,

ел.инсталации и електрически защити и измервания. Предвижда се необходимата автома-

тизация на централата. Главен изпълнител е Ай Пи Зет, гр. Смолян. Доставчик – Завод

„Вапцаров“ (WAP HYDRO) Плевен.

Основният природен ресурс, който ще бъде използван по време на експлоатацията, са

наличните в реката води. Максимално уловимото от централата водно количество е опре-

делено на 3,0 m3/s. Обемът на определените за енергодобив води в средна по отток година

е изчислен на 42 млн. m3, представляващ 67% от естествения отток. Екологичният мини-

мум за МВЕЦ “Баните“ е 200л/сек. Оползотворените води ще бъдат връщани в реката след

централата, без да бъдат променени както в количествено, така и в качествено отноше-

ние. Няма да има промени и в режима на притока по години, сезони и в денонощието.

Източник: ENERGOPROEKT Hydropower AD

МВЕЦ „Баните“ Язовирна стена „Баните“
Източник: ENERGOPROEKT Hydropower AD

използваните възобновяеми енергий-

ни източници у нас, а това се дължи

на широкия й потенциал на приложе-

ние. Хидроложки анализи сочат, че

България е сравнително бедна на

водни ресурси. Според съществува-

щите данни годишно на жител се

падат между 1600-2000 куб.м вода.

Предимство е планинския характер

на значителна част от територия-

та. Благодарение на това хидропо-

тенциалът, според експертите,

достига до 26 млрд. кWh в средна по

отток година. Същевременно техни-

чески усвоимият потенциал е в рам-

ките на 57 на сто от теоретичния

и е изчислен на 15 млрд.kWh.

Според прогнозата на Агенцията

за енергийна ефективност до 2015

г. производството на ток от ВЕЦ

може да достигне 2988 ГВтч. Значи-

телно по-оптимистична е прогноза-

та на НЕК. Според нея производство-

то до 2015 г. може да достигне до

3700 ГВтч. На фона на тези оценки

обаче най-реалистична изглежда

прогнозата на ДКЕВР, в която се

твърди, че потенциалът за производ-

ство на електроенергия от ВЕЦ е в

рамките на 1000 МВт годишно.

Инвестиционни стимули
и възможности за
финансиране

Законът за енергетиката и За-

конът за възобновяемите и алтер-

нативните енергийни източници и

биогоривата въведоха допълнителни

стимули за производителите на

електроенергия от малки ВЕЦ. Сред

тях са приоритетното присъединя-

ване на производителите на елект-

рическа енергия от възобновяеми

източници към преносната и/или

разпределителната мрежа; задължи-

телното изкупуване на произведена-

та електрическа енергия и преферен-

циалните цени за изкупуване на елек-

троенергията. Съгласно Решение №

Ц-018 от 31.03. 2010 г. на Държавна-

та комисия за енергийно и водно

регулиране, електроенергията от

ВЕЦ с инсталирана мощност под 10

MW се изкупува за 110,79 лв/MWh; от

ВЕЦ до 5 MW, нисконапорни руслови

централи – за 200,09 лв/MWh; ВЕЦ до

5 MW, нисконапорни осови централи

– за 152,59 лв/MWh.

Сред възможните финансови ме-

ханизми, предназначени за насърча-

ване на производството на елект-

роенергия от малки ВЕЦ у нас, са

заемите, отпускани от Предприяти-

ето за управление на дейностите по

опазване на околната среда (ПУДОС).

Реализирането на проекти с цел

изграждане на малки ВЕЦ със сред-

ства от ПУДООС е под форма на без-

лихвен заем на фирми в размер до 70%

от общата стойност на проекта.

Максималният размер на средствата,

отпускани от ПУДООС за изгражда-

не на микро ВЕЦ, е до 1 500 000 лв.

Срокът за възстановяване на заема

е пет години (годишните приходи се

определят на база на действащата

в момента изкупна цена на ел. енер-

гията от независими производите-

ли), считано от момента на въвеж-

дане на обекта в експлоатация.

Източници: "Водни турбини", доц. В. Обрете-

нов; МИЕТ и др.
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Паро-газови
електроцентрали

 рез последните години в све-

товната практика се забелязва тен-

денция при изграждането на нови,

както и при реконструкцията на

стари мощности за производство на

електроенергия, да се използва т.нар

комбиниран паро-газов цикъл. Сред

основните причини паро-газовите

електроцентрали да намират все по-

широко приложение и все по-често да

бъдат предпочитани е постиганият

от тях по-висок коефициент на по-

лезно действие. Стойностите, кои-

то се посочват, обикновено са за

КПД около 60%. Като предимства на

тези централи се посочват голяма-

та относителна мощност, бързата

готовност за работа, относително

малките габарити, относително

ниските разходи за изграждане и об-

служване.

Комбиниране на два
термодинамични цикъла

Постиганият по-висок коефици-

ент на полезно действие от паро-

газовите електроцентрали се обяс-

нява с комбинирането на два термо-

динамични цикъла – цикъл на Brayton

и цикъл на Rankine, в резултат на

което се постига повишаване на

ефективността на централата

като цяло. На практика, това се

реализира чрез едновременна съвме-

стна работа на газова (цикъл на

Brayton) и парна турбина (цикъл на

Rankine), като турбините съответ-

но могат да бъдат една или няколко

на брой. Известно е, че КПД на пар-

ните и газовите турбини, използва-

ни самостоятелно за производство

на електроенергия, обикновено не

превишава 25-30%. Една от причини-

те за това е ниската степен на

оползотворяване на горивото. При

електроцентралите, работещи с

паро-газов цикъл, се постига значи-

телно по-висока степен на оползот-

воряване на горивото, което допри-

нася и за постигания по-висок кое-

фициент на полезно действие. В

стандартните електроцентрали,

ефективността на оползотворява-

не на горивото в турбините обикно-

вено е около 33%, което на практи-

ка означава, че около 2/3 от изгаря-

ното гориво, необходимо за задвиж-

ване на турбините, се изхвърля в

атмосферата като отпадна топли-

на. От своя страна, при използване-

то на комбиниран цикъл се постига

около 50% и повече оползотворява-

не на горивото, т.е. изгореното от

тях гориво е наполовина в сравнение

със стандартните електроцентра-

ли при едно и също количество про-

изведена енергия.

Третият основен елемент от

паро-газовите електроцентрали е

котел-утилизатор (един или няколко)

със или без допълнителна горивна

система към него, който се използ-

ва за производство на прегрята

водна пара.

Принцип на работа на
паро-газовите
електроцентрали

Както вече бе отбелязано, паро-

газовият цикъл се базира на съвме-

стната работа на парна и газова

турбина.

Работата на газовата турбина

протича през следните етапи. Го-

ривото, най-често природен газ, се

Паро-газови
електроцентрали
Високоефективно и екологично решение за производство
на електроенергия

Източник: ТЕЦ Варна

П
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подава в горивна камера, където се

запалва. Образувалите се продукти

на горенето, които са с висока тем-

пература, обикновено от порядъка

на 900 - 1200 0С, преминават през

лопатките, фиксирани към вала на

турбината, при което той се завъ-

рта и механичната енергия на вала

се придава на първия електрогене-

ратор. Тъй като при преминаване-

то си през газовата турбина дим-

ните газове отдават само част от

своята енергия, постигнатият на

този етап КПД е от порядъка на 35-

37%. На изхода от турбината те все

още имат висока температура,

която обикновено се движи в грани-

ците около 500-600 оС. Тази темпе-

ратура на газовете се счита за до-

статъчно висока, за да могат те да

се използват за загряването на вода

и производството на водна пара, ко-

ято да се използва за задвижване на

парна турбина. В парната турбина

парата се разширява при премина-

ването си през лопатките на тур-

бината, при което топлинната

енергия се превръща в механична.

Получената на този етап механич-

на енергия се използва от втори

електрогенератор за производство

на допълнителна електроенергия.

Благодарение на парната турбина

се произвеждат допълнително око-

ло 20% електроенергия, което води

до общо повишаване на КПД на елек-

тростанцията до около 60%. За

сравнение, стандартните електро-

централи, оборудвани с газови тур-

бини, достигат КПД от порядъка на

40%. Напускащият парната турби-

на поток се подава към конденза-

тор, където протича процес на

кондензация посредством охлажда-

не. Получената от кондензацията на

парата вода с помощта на помпа се

подава към котела.

Котел-утилизатор
Друг основен елемент от паро-

газовите електроцентрали се явя-

ва котелът-утилизатор. Специфич-

на експлоатационна особеност на

котлите, използвани в паро-газови-

те централи е, че с тях се оползот-

воряват топлината на димните га-

зове, напускащи газовата турбина,

чиято температура се счита за

сравнително ниска, тъй като не

надвишава 600 оС. На тази особе-

ност се дължи и специфичната кон-

струкция на нагревните повърхно-

сти в котела. Обикновено на място-

то на постъпване на газовете в

котела се поставя паропрегрева-

тел. С оглед на параметрите на га-

зовете и с цел намаляване на дължи-

ната на тръбите и броя на заваръ-

чните шевове, се използват предим-

но оребрени повърхности. Добре е

да се има предвид, че поради голе-

мите количества газове на едини-

ца маса генерирана пара е необхо-

димо да се осигури възможност за

максимално охлаждане на газовете.

Две конфигурации
При изграждането на централи,

работещи с комбиниран паро-газов

цикъл, се използват основно две кон-

фигурации. По-лесна за практичес-

ка реализация е схемата, в която се

използват една газова турбина,

една парна турбина, един генератор

и един котел-утилизатор. В този

случай газовата турбина, парната

турбина и електрогенераторът

обикновено са разположени върху

един общ вал. Основни предимства

на тази конфигурация са простота

на работа, по-малки размери и по-

ниски първоначални инвестиции.

Тази схема на работа, обаче, се ха-

рактеризира и с по-малка гъвкавост

и надеждност в сравнение с втора-

та конфигурация, при която се из-

ползват една или повече на брой

газови турбини, един или няколко

котела, осигуряващи общ поток

пара към една или няколко отделни

парни турбини. По отношение на

първоначалните инвестиции, при

използването на втория тип схема

на работа се посочва, че разходите

се повишават с около 5%.

Като цяло паро-газовите елект-

роцентрали се отличават с просто-

та и висока ефективност на произ-

водството на електроенергия. По-

стиганият от тях по-висок КПД при

производството на електроенергия,

движещ се от порядъка на 51-58-64%

и по-доброто оползотворяване на

горивото, допринасят както за на-

маляването на производствените

разходи, така и за намаляване на

количеството изхвърляни вредни

газове. Тъй като при паро-газовите

системи топлината от продукти-

те на горене се извлича по-ефектив-

но и горивото може да се изгаря при

много високи температури, отделе-

ните нива на азотни окиси са мно-

го по-ниски в сравнение с друг вид

системи.

Посочваните стойности за коли-

чествата изхвърляни азотни окиси

от паро-газовите електроцентра-

ли са 2-3 пъти по-ниски в сравнение

с останалите. Това е и една от ос-

новните причини в последните го-

дини около 65% от всички строящи

се в света електроцентрали да се

оборудват с паро-газови системи.

Сред основните им достойнства са

и сравнително несложното им уст-

ройство и компактност. Като тях-

но предимство се посочва и значи-

телно по-ниската им себестойност

в сравнение с традиционно използ-

ваните. Други предимства на паро-

газовите електроцентрали са по-

стигането на съществено по-нисък

разход на вода в сравнение с класи-

ческите парни системи и относи-

телно ниската себестойност на

производството. От друга страна,

обслужването на оборудването е

по-сложно. Използваното гориво е

предимно природен газ, но също

така подобни централи могат да ра-

ботят с мазут, въглища или биого-

рива.

Паро-газови централи
у нас

През 2009 г. ЧЕЗ Груп оповестява

намерението си да изгради нов енер-

гиен блок с инсталирана мощност

880 MW на площадката на ТЕЦ Вар-

на. Блокът се предвижда да бъде

първата в България мощност, проек-

тирана с комбиниран паро-газов

цикъл (Combined Cycle Gas Turbine

CCGT технология) за изгаряне само

на природен газ. Инвестицията за

изграждането на новата мощност е

планирана в размер на близо 800

милиона евро. Намеренията на ком-

панията са новият блок да замени

първите три въглищни блока в ТЕЦ

Варна (с обща инсталирана мощност

630 MW), които според изисквания-

та на ЕС или трябва да бъдат зат-

ворени до 2012 г., или да бъдат се-

риозно модернизирани, с оглед нор-

мите за емисии на вредни газове.

топлоенергетика
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•Проектиране и изграждане на инсталации за

неутрализиране на технологични газове

•Проектиране и изграждане на инсталации  за

производство  на цветни метали

•Газификация на металургични пещи, работили

преди това с газьол, мазут и други горива

•Проектиране и изграждане на инсталации за

преработка на металургични отпадъци

•Топлоизолация на тръбопроводи и газопроводи

със свръхлеки химически устойчиви материали

(от –70оС до +130оС)

•Антикорозионни и киселинноустойчиви покрития

•Система за управление на качеството ISO

9001:2008

София 1407, бул. „Черни връх“ 67
тел.: (02) 868 72 41, тел./факс: (02) 868 7203

e-mail: info@ecotech-eng.com
www.ecotech-eng.com
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ЧЕЗ за
предимствата
на CCGT
технологията

За избора на технология, от ЧЕЗ

разказват: „Комбинираната паро-

газова технология (CCGT) има реди-

ца предимства. На първо място,

CCGT технологията позволява да се

намалят значително вредните еми-

сии в околната среда и да се постиг-

не двойно по-висока ефективност на

производството. Електроцентрала

от този тип би изпускала нулеви

емисии SO2, почти никакви прахови

емисии и 60-65% по-малко емисии на

СO2, в сравнение със сегашните

мощности на ТЕЦ Варна“, коменти-

рат представители на инвестито-

рите.

„Изключително важен е и

фактът, че минималната нетна

ефективност на CCGT централата

е 57.5%, т.е. приблизително два

пъти повече от въглищните блоко-

ве в ТЕЦ Варна – с 31% по този

показател. Освен това фактът, че

CCGT централа може бързо да се

включва и изключва от мрежата,

позволява да се компенсират коле-

банията на натоварването на

възобновяемите енергийни източни-

ци, чието производство зависи от

природните условия и ги прави и

особено ефективни в условията на

либерализиран пазар“, допълват от

ЧЕЗ.

Именно поради това и компания-

та смята, че централата с комби-

ниран паро-газов цикъл е по-модер-

ната и по-ефективна технология,

която ще се изплати в дългосрочен

план и ще бъде най-ефективна от

гледна точка на цената за крайния

клиент.

„Паро-газовата централа има и

технически предимства, като на-

пример по-лесното и бързо изграж-

дане на централата в сравнение с

класическите въглищни електро-

централи“, продължават от ЧЕЗ.

Срокът за изграждане отнема при-

близително 48 месеца. Освен това,

газовата мощност е гъвкав източ-

ник на електроенергия – мощности-

те могат бързо да се пускат и спи-

рат, което позволява да бъде изпол-

звана, както при нормални, така и

при пикови натоварвания на мрежа-

та“, убедени са от компанията.

Решение
за прекратяване
на работата
по проекта

През месец март т. г. инвести-

торът ЧЕЗ Груп взе решение за вре-

менното замразяване на работата

по проекта за изграждане на паро-

газов блок в ТЕЦ Варна. Като ос-

новни причини за това компанията

посочва трудностите с осигурява-

нето на дългосрочни доставки на

газ и силно регулираният енергиен

пазар в България. Товa обаче не оз-

начава непременно окончателен

край на работата по проекта, за-

явяват от компанията. „ЧЕЗ ще

продължи да следи отблизо разви-

тието на енергийния сектор в

страната през 2010 г. и може да

преразгледа решението си, ако

бъдат осигурени доставки на газ,

има яснота за цената на газа и се

променят условията на енергийния

пазар“, допълват представители-

те на ЧЕЗ Груп.

„Преди да бъде взето решението

за прекратяване на работата по

проекта, ЧЕЗ Груп получи положител-

но становище по оценката на

въздействието му върху околната

среда. Същевременно инженеринго-

вата компания Worley Parsons пред-

стави в ЧЕЗ Груп и предварителния

идеен проект за паро-газовия блок“,

информират от ЧЕЗ.

Втори проект
на територията
на ТЕЦ Хасково

През април т. г. бе обявен

стартът на още един проект за

паро-газова централа у нас – на

територията на ТЕЦ Хасково. Ин-

веститорът на обекта Финанс ин-

женеринг стартира реконструкция

и модернизация на започнатата

преди повече от 20 години и незавъ-

ршена топлоелектрическа центра-

ла. Намерението е да бъде изгра-

ден нов паро-газов енергиен блок с

електрическа мощност 125-140

MW.

Съоръжението ще произвежда

електрическа енергия, а топлинна-

та енергия ще задоволява един-

ствено собствените нужди на

обекта. Нетното годишно произ-

водство на електроенергия се пла-

нира да достигне 695 684 MWh. За

изграждане на паро-газовата цен-

трала ще се ползват около 160 дка

от площадката на ТЕЦ Хасково,

които са разположени югоизточно

от града.

Част от прилежащата инфра-

структура като водоем, пътища,

временен трафопост е изградена.

Необходимата застроена площ на

централата е 81 203 кв.м. Според

идейния проект, ще бъдат инста-

лирани две газови турбини с номи-

нална мощност 44.1 MW, два броя

котли-утилизатори и парна турби-

на с номинална мощност 42.2 MW.

Като основно гориво ще се изпол-

зва природен газ, който по план ще

се доставя по два тръбопровода,

всеки с капацитет до 27 000 Nm3/

h.

ТЕЦ Хасково има сключен предва-

рителен договор за присъединяване

на електроцентралата към пренос-

ната електрическа мрежа. Съгласно

този договор, дружеството ще

трябва да изгради електрическа

уредба 110 kV, два електропровода -

до подстанции Узунджово и Димитър

Канев, както и силови трансформа-

тори.

Според извършената оценка на

ефекта от работата на паро-газо-

вия блок, до минимум е сведено об-

разуването на азотни и въглерод-

ни оксиди при работа на горивни-

те уредби на централата посред-

ством нискоемисионни горелки.

Подбраните в проекта височини и

диаметри на основните и байпас-

ни комини осигуряват достатъчно

добро разсейване на емитираните

от централата вредни газови

съставки, поради което не се очак-

ва те да застрашат качеството

на атмосферния въздух в района на

гр. Хасково.

Към момента е обявена процеду-

ра по Закона за обществените

поръчки (чрез договаряне) за избор на

главен изпълнител за проектиране,

изготвяне, доставка, монтаж и пус-

кане в експлоатация на новата паро-

газова електроцентрала на терито-

рията на ТЕЦ Хасково. Планираният

срок за реализация на енергийния

обект е две години.
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биогорива

       змененията в климата, еко-

логичните проблеми и най-вече ог-

раничените запаси от петрол, на-

миращи се във владение на малка

група страни износителки, от кои-

то зависят всички останали, са

сред основните предпоставки за

търсенето на подходящи екологосъ-

образни алтернативи. За една от

особено перспективните се приема

производството на биодизел. Сред

причините за това са както добри-

те му характеристики, като алтер-

нативно дизелово гориво за авто-

мобилния, автобусния транспорт, за

селскостопанската техника и като

гориво за промишлеността, така и

възможността биодизелът да се

произвежда от традиционни за ре-

гиона маслодайни култури като

рапица, слънчоглед и др. Увеличава-

не на производството и употреба-

та на биодизел е и част от Евро-

пейската стратегия за увеличава-

не на дела на възобновяемите енер-

гийни източници. Съгласно изисква-

нията на Директива 2009/28/ЕО на

Европейския парламент и на Съве-

та на Европа от 23 април 2009 г. и,

съответно, на българския Закон за

възобновяемите и алтернативните

енергийни източници от 1 май 2010

г., цялото количество дизелово го-

риво на българския пазар трябва да

е със съдържание на биокомпонент

минимум 2 обемни процента.

Производство на
биодизел
Процеси и съоръжения, използвани в процеса
на производство на биодизел

Биодизелът като гориво
Биодизелът е биогориво, произве-

дено от растителни масла (сурови

или употребявани) или животински

мазнини. Той представлява прозрач-

на течност и е с характеристики,

близки до тези на петролния дизел,

поради което се счита за особено

подходящ като гориво за стандарт-

ните дизелови двигатели, без да са

необходими допълнителни модифика-

ции. Биодизелът може да се използ-

ва както в чист вид, така и като

добавка към обикновения дизел. До-

бавянето на биодизел към обикнове-

ния дизел не влошава качеството на

последния, а дори води до неговото

подобряване, твърдят специалисти

в областта. Една от причините за

това твърдение са по-добрите сма-

зочни качества на биодизела в срав-

нение с петролния. В състава на

биодизела липсва сяра, което елими-

нира необходимостта от използва-

нето на синтетични масла на кали-

ева основа за ограничаване на коро-

зията на двигателя, причинена от

кондензация на сярна киселина и сер-

ни двуокис и триокис. Биодизелът

съдържа 11% кислород, което спома-

га за по-доброто му изгаряне. При

използването на биодизел като ал-

Производство на
биодизел

И
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тернатива на петролния, се наблю-

дават аналогични качества по отно-

шение на мощност и въртящ мо-

мент. Биодизелът има по-подходящо

за двигателите цетаново число

(стойност между 45,8 до 56,9) и

почти същата калоричност. Изпол-

зването на биодизел води до нама-

ляване на емисиите от въглеродни

окиси, тъй като при изгарянето му,

подобно на останалите биогорива,

той отделя само толкова въглероден

двуокис, колкото е необходим при

растежа на растенията, поради

което се приема и за екологично

неутрален.

Методи
за производство

Основна суровина за производ-

ството на биодизел, освен маслодай-

ните култури, са и отпадните (от-

работени) масла и животински маз-

нини от заведенията за обществе-

но хранене. Известно е, че мазнини-

те са естери на тривалентния ал-

кохол глицерол и три молекули вис-

ши мастни киселини, поради което

те са познати и като триглицериди

(триацилглицероли).

За производството на биодизел

от масла и мазнини се използват

основно три процеса - катализира-

на с основа трансестерификация на

маслото, директно киселинно ката-

лизирана трансестерификация на

маслото, превръщане на маслото в

неговите мастни киселини и след

това -  в биодизел. Преобладаващата

част от произвеждания днес биоди-

зел е посредством катализирана с

основа трансестерификация. Причи-

ните за предпочитането на този

процес са предимно неговата иконо-

мичност, протичането му при ниски

температури и налягане, и осигуря-

ването на процент на преобразува-

не до 98%.

Процесът
трансестерификация

Трансестерификацията пред-

ставлява процес на химично взаимо-

действие на триглицериди (масла/

мазнини) с алкохол в присъствие на

катализатор, при което се образу-

ват моноалкилни естери или биоди-

зел и суров глицерин (фиг. 1). В зави-

симост от използвания алкохол, био-

дизелите могат да се разделят на

метилов и етилов биодизел.

Като катализатор обикновено

се използва калиев или натриев хид-

роксид. Процесът на алкална ката-

лиза най-общо протича през някол-

ко етапа. Първоначално алкохолът

се смесва с катализатора, след

което тази смес се поставя в зат-

ворен съд и към нея се добавя мас-

лото или мазнината. Сместа се

поддържа с температура около 70

°С, за да се ускори процесът и да

се осъществи реакцията. Препоръ-

чителната продължителност на

реакцията е между 1 и 8 часа. След

протичането й се обособяват два

основни продукта - глицерин и био-

дизел. Всеки един от тях съдържа

съществено количество излишен

метанол, използван в реакцията.

Глицериновата съставна част е

много по-гъста от биодизеловата

и двете могат да бъдат разделени

чрез просто отсипване, благодаре-

ние на силата на тежестта. За

подходящо се счита и обработва-

не с центрофуга или хидроциклон.

След разделяне на глицериновата и

биодизеловата съставна част една

от друга, излишъкът на алкохол във

всяка от тях се отстранява по-

средством изпарение или чрез де-

стилация. Глицериновият вторичен

продукт съдържа неизползван ката-

лизатор и сапуни, които се неут-

рализират с киселина и се изпра-

щат за съхранение във вид на не-

рафиниран глицерин. След отделя-

нето на глицерина, биодизелът

може да се подложи на пречиства-

не чрез внимателно измиване с

топла вода, за да се отстранят

остатъчните катализатор или

сапуни, подсушава се и се склади-

ра. В някои процеси тази стъпка не

е необходима. Обикновено в края на

производствения процес се получа-

ва чиста кехлибарено-жълта теч-

ност с вискозитет, подобен на

петролния дизел. В някои системи

биодизелът се дестилира в допъл-

нителна стъпка за отстраняване

на малки количества цветни части-

ци, като по този начин се произ-

вежда безцветен биодизел.

Най-важните аспекти при произ-

водството на биодизел за осигуря-

ване безаварийна работа на дизело-

вите двигатели са завършване на

реакцията и отстраняване на глице-

рина, катализатора, алкохола и на

свободните мастни киселини. Всич-

ки тези параметри са специфицира-

ни в биодизеловия стандарт, чрез

който се идентифицират парамет-

рите на чистия биодизел (В100),

който трябва да се постигне преди

употребата му като чисто гориво

или преди да бъде комбиниран с пет-

ролен дизел. Европейските стандар-

ти, на които трябва да отговаря

произвежданият биодизел и чрез

които се гарантира неговото каче-

ство, са EN 12142 и EN 14124, като

вторият е по-популярен и по-често

използван, включително и у нас.

Използвани
съоръжения

Инсталациите за производство

на биодизел включват няколко основ-

ни съоръжения, в които протичат

процесите, свързани с получаването

и обработването на биодизела. За

протичане на процеса на трансесте-

рификация се използват различни ви-

дове реактори, които най-общо мо-

гат да бъдат класифицирани в две

основни групи – реактори с прекъсна-

то действие (партидни) и реакто-

ри с непрекъснато действие. Втора-

та група реактори от своя страна

могат да бъдат категоризирани

като реактори с идеално смесване,

в които се извършва непрекъснато

разбъркване на сместа и реактори

Фиг. 1.
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с идеално изместване, познати още като тръбни или

проточни реактори.

При реакторите с прекъснато действие определено

количество реагенти се поставят в реактора, след

което той се затваря и се създават необходимите за

протичането на реакцията условия (температура, на-

лягане и разбъркване). След изтичане на времето за про-

тичане на реакцията, получените химични вещества се

отстраняват от реактора и се изпращат за последва-

ща обработка.

В реакторите с непрекъснато действие, потокът от

постъпващи в реактора реагенти е непрекъснат, как-

то и процесът на отвеждане на готовите продукти.

Характерно за тези реактори е, че веднъж достигнали

стабилно състояние на работа, съставът на напуска-

щите ги продукти се запазва постоянен. При реактори-

те с идеално смесване, отделните параметри като тем-

пература, налягане, концентрация, скорост на химична-

та реакция се запазват постоянни в целия обем на ре-

актора. За разлика от тях при тръбните реактори тези

параметри се променят по дължината на реактора, про-

меня се и химичният състав на сместа с предвижване-

то й през реактора.

Фактори, определящи
ефективността на реактора

За процесите, протичащи в реакторите, съществе-

но влияние оказват степента на взаимодействие на

реагентите и селективността на протичащата реак-

ция по отношение на получените продукти. Сред фак-

торите, влияещи върху протичането на реакцията и

върху селективността, са температурата, налягане-

то, необходимото време за протичане на реакцията и

степента на смесване на реагентите. Например, по-

вишаването на температурата води до повишаване на

скоростта на реакцията. За процеса на трансестери-

фикация повишаването на температурата не оказва

негативно влияние върху селективността на реакци-

ята, но оказва влияние върху работното налягане. Тъй

като в случая реакцията протича между вещества в

течна фаза, е необходимо налягането в реактора да се

поддържа в нива, които да осигуряват запазването на

метанола в течна фаза. Това налага повишаването на

температурата да е съпроводено и с повишаване на

налягането. Важен параметър за реакторите е и сте-

пента на смесване. За реакторите с прекъснато дей-

ствие и за реакторите с идеално смесване, степента

на смесване е в пряка зависимост от степента на раз-

бъркване. С увеличаване на скоростта на разбърква-

не, нараства и степента на смесване на отделните

компоненти, което като цяло подобрява работата на

реактора. Добре е да се има предвид обаче, че съще-

ствува праг, след който допълнителното разбъркване

не води до повишаване на ефективността. Принципно,

постигането на добро смесване на реагентите е сред

предимствата на реакторите с прекъснато действие.

Друго тяхно предимство е относително лесното об-

работване на хомогенни катализатори, каквито са и

използваните в трансестерификационната реакция при

производството на биодизел. Тези реактори обикновено

не се използват при големи производства. За постига-

нето на непрекъснат режим на работа на инсталаци-

ята се използват няколко реактора.

За тръбните реактори, степента на смесване се

определя от конструктивните особености на реакто-

ра и/или от използвания катализатор. Обикновено дос-

тигането на добро смесване е по-проблематично, кое-

то определя използването предимно на твърди катали-

затори.

На изхода от реактора се получават на практика два

продукта - глицерин и биодизел, които следва да бъдат

разделени. Сред използваните за тази цел съоръжения

са центрофугите.

Особености на използваните
центрофуги

Центрофугите са широко използвани съоръжения за

разделяне на дисперсни системи, като например твърди

тела и течности, но също така те успешно могат да

се използват за разделяне на несмесващи се течности

с различна плътност, какъвто е случаят с биодизела и

глицерина. Подобно разделяне може да се постигне и

чрез използването на утаител, което от икономичес-

ка гледна точка е по-доброто решение, но, съответно,

и по-ниско ефективното. Използването на центрофу-

га позволява постигане на по-добри нива на сепарация

на продуктите. При центрофугиране разделянето на

дисперсните системи е посредством центробежни
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сили, създавани от центрофугите.

Конструктивно центрофугата

представлява барабан с плътни или

перфорирани стени, поместен в не-

подвижен кожух. При използването

на центрофуги с плътни стени, раз-

делянето се осъществява на прин-

ципа на утаяването, а при тези с

перфорирани стени - принципа на

филтруването.

Центрофугите са много подходя-

щи за инсталации с непрекъснат

процес. При избора на центрофуга е

добре да се вземат предвид необхо-

димата степен на сепарация в кон-

кретния случай. Необходимо е, също

така, размерът на центрофугата да

бъде съобразен с вискозитета на

течността, тъй като по-вискозни-

те флуиди по-трудно се обработват.

В случаите, в които разликата в

плътността на разделяните веще-

ства е значителна, се счита, че

използването на центрофугиране е

по-бързият метод в сравнение с

утаяването.

Дестилация
Дестилацията е друг широко из-

ползван метод за разделяне на теч-

ни еднородни смеси, който намира

приложение в производството на

биодизел. Този процес е добре по-

знат и използван от векове. Осно-

вава се на различната летливост на

течностите и се състои в нагрява-

не до състояние на кипене на раз-

деляната смес, отделяне и втечня-

ване (кондензиране) на получените

пари. Дестилацията може да бъде

проста и последователна. При про-

стата дестилация разделяната

смес частично се изпарява, а пари-

те й се улавят и кондензират. В за-

висимост от поддържаното наляга-

не, простата дестилация бива ат-

мосферна – работи се при атмос-

ферно налягане, и вакуумдестилация,

при която се работи под вакуум.

Последователната дестилация, на

практика, представлява многократ-

но повторение на простата дести-

лация. Това дава възможност сме-

сите да се разделят по-пълно и да

се получават повече или по-малко

чисти компоненти.

Процесът на дестилация обикно-

вено протича в дестилационни коло-

ни. Те представляват метални ци-

линдри, изработени като едно цяло

или съставени от отделни пръсте-

ни. Материалът, от който са изра-

ботени, обикновено е стомана, но се

срещат и колони от чугун или цвет-

ни метали. В зависимост от вътреш-

ното си устройство, дестилацион-

ните колони биват колони с пълне-

жи или колони с тарелки. Предназна-

чението на тарелките и пълнежите

е осигуряването на по-голяма кон-

тактна повърхнина между фазите в

колонния апарат.

Използват се предимно
обемно-ротационни
помпи

Помпите са друг основен елемент

от инсталацията. Принципно, в хи-

мичната индустрия най-широко раз-

Фиг. 2. Принципна схема на инсталация за производство на биодизел от растителни масла                                                    Източник: KRAL AG
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пространени са центробежните и обемните помпи. В

инсталациите за производство на биодизел използване-

то на центробежни помпи се счита за не особено под-

ходящо, поради което се предпочитат обемно-ротаци-

онните. От тях най-широко използвани са зъбните (с

вътрешно и външно зацепване) и винтовите помпи.

Зъбните помпи са широко използвани при транспор-

тиране на течности с голям вискозитет. Могат да

работят с голяма честота на въртене поради липсата

на части с праволинейно-възвратно движение. Тялото

на помпата обикновено се изработва от лята стомана

или чугун. Сред основните предимства на зъбните пом-

пи са простата им конструкция и сигурността при ра-

бота, с което се обяснява и широкото им разпростра-

нение. Конструкцията им обикновено включва две зъбни

колела, от които едното се явява водещо, а другото -

водимо. Водещото зъбно колело е закрепено на вал, който

се привежда в движение от електродвигател, вслед-

ствие на което се задвижва водимото зъбно колело. При

това въртене всеки зъб „загребва“ порция течност от

едната страна (засмукване) и я отправя към изхода (на-

гнетяване). В зависимост от вида на зацепването, зъбни-

те помпи биват два вида - с външно и вътрешно зацеп-

ване. При зъбните бомби с вътрешно зацепване едното

зъбно колело е по-голямо от другото и е със зъби, раз-

положени от вътрешната му страна. Другото зъбно

колело е с по-малки размери и със зъби, разположени от

външната му страна. При помпите с външно зацепване

двете зъбни колела са с еднакъв брой зъби, разположени

от външната им страна.

Винтовите помпи работят на обемен принцип. Теч-

ността постъпва през смукателния отвор към работ-

ния винт и вследствие на въртеливото движение пре-

минава по каналите му и се нагнетява през изходния

щуцер. Винтовите помпи работят плавно и безшумно,

течността се нагнетява без пулсации. Достигат КПД

от порядъка на 60 - 80%. Недостатъците им са свърза-

ни със сложната технология за изработване на профила

на винта и бързото износване на гумената гайка, кое-

то ги прави неподходящи за транспортиране на суспен-

зия с абразивни примеси. Корпусът се изработва от лята

стомана или чугун.

Центробежните помпи
Принципът на работа на центробежните помпи е

елементарен. Течността принудително се въвежда във

входа на импелера и с помощта на центробежните сили

протича към периферията на работното колело. Сред

основните елементи на помпата са тяло на помпата,

работно колело, вал, уплътнение на вала. При въртене-

то на работното колело между лопатките му и проти-

чащата течност се осъществява силово взаимодей-

ствие, в резултат на което се осъществява преобра-

зуване на механичната енергия в хидравлична енергия на

течността. При този процес в резултат на придадена-

та и от работното колело енергия, течността проти-

ча последователно през смукателния канал, работното

колело и спиралата към изхода на помпата. Този процес

води до понижаване на налягането на входа (вакуум) и

повишаване на налягането на изхода на помпата. Висо-

ката скорост на протичане на течността през маши-

ната позволява задвижването да се осъществява с

директно монтиран асинхронен електродвигател. Харак-

терни за центробежните помпи са стабилен дебит и

възможност за дроселиране, без да се нарушава нормал-

ното им функциониране. За центробежните помпи, из-

ползвани в химичната промишленост, се използват

техническите стандарти - ISO 5199 / EN 25199 и ISO

2858 / EN 22858.

Предимства и недостатъци
на биодизела

Биодизелът е екологично чисто гориво, допринасящо

за намаляване на парниковия ефект. Качествените му

показатели са измерими с тези на минералния дизел.

Подходящ е за самостоятелна употреба или като добавка

към дизеловото гориво. Поради по-високата му пламна

температура се счита за по-безопасен за съхранение.

Твърди се, че оказва благоприятно въздействие върху

двигателите и удължава живота им. Като недостатъ-

ци на биодизела се посочват невъзможността да се

използва чист биодизел при отрицателни температу-

ри, отделянето на по-големи количества азотни окиси,

необходимостта от честа замяна на горивните филт-

ри на двигателя, както и замяна на всички гумени мате-

риали, влизащи в контакт с биодизела, с метални или

от силиконов каучук и др.
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Инсталации
за производство
на пелети

биогорива

      последните години се забе-

лязва непрекъснат ръст в производ-

ството и употребата на биогорива.

Редица са факторите, определящи

този процес. Сред основните е

фактът, че като алтернатива на

традиционно използваните горива,

биогоривата, освен че са екологич-

но чисти, употребата им води и до

реални икономически ползи. Сред

бързо навлизащите и придобиващи

все по-голяма популярност биогори-

ва са биопелетите. За относител-

но кратък период от време те зав-

зеха сериозен пазарен дял и спечели-

ха значително доверие сред потре-

бителите. Принос за това имат и не-

малкото им предимства като висо-

ката им калоричност, движеща се

обикновено в диапазона 4300 - 4500

kcal/kg (5 kW/h на 1 kg), и сравнител-

но ниското съдържание на пепел.

Пелетите са подходящо гориво как-

то за битовия, така и за промишле-

ния сектор. Производителите на

отоплителна техника предлагат

отоплителни котли и камини, пред-

назначени специално за изгаряне на

пелети, характеризиращи се с мно-

го висока ефективност. В ролята си

на биогориво, пелетите са екологич-

но чисти и при изгарянето им не се

отделят вредни емисии. В сравнение

с традиционните горива, при тяхно-

то изгаряне се отделят от 10 до 50

Инсталации
за производство
на пелети
Основни етапи и използвани съоръжения
в производството

пъти по-ниски емисии на въглероден

диоксид, като отделеният се равня-

ва на погълнатия от растението в

процеса на неговото израстване. Пе-

летите се произвеждат в компакт-

ни размери, поради което не създа-

ват трудности при съхраняването

и транспортирането им, а високата

им плътност гарантира запазване-

то на тяхната форма. Образуващо-

то се по време на производството

им повърхностно покритие възпре-

пятства проникването на влага. До-

пуска се съхраняването им в непос-

редствена близост до отоплявана-

та сграда, тъй като те не под-

държат самогоренето. Предимство

на пелетите е и възможността за

автоматизираното им подаване към

съоръженията за изгаряне, където

процесът на горене на дървесните

гранули протича много ефективно и

пълно.

Основни етапи в
производствения процес

Пелетите се произвеждат под

формата на гранули със стандарт-

ни размери, които се получават чрез

пресоване под налягане на дървесни

кори, трици и други дървесни отпадъ-

ци. В процеса на производство, към

използваната биомаса не е необхо-

димо допълнително добавяне на хи-

мически слепващи вещества. Необ-

ходимата суровина за производство-

то на около един тон пелети обик-

новено е около 4 - 7 m3 дървесина, в

зависимост от влажността и вида

на използваните дървесни отпадъци.

Производственият процес протича

през няколко основни етапа (фиг. 1).

Обикновено, като първи етап се

посочва осигуряването на подходяща

суровина. Най-често, суровина за

производствата на пелети се явя-

ват отпадни продукти от различни

дървообработващи процеси. Напри-

мер, работата на дъскорезниците е

свързана с образуването на големи

количества чисти, сухи стърготини

и други дървесни отпадъци, които са

много подходяща суровина за произ-

водство на дървесни пелети. Пора-

ди непрекъснатото нарастване на

търсенето на пелети, през последни-

те години се забелязва и засилен

интерес към тяхното производство.

Този факт обяснява тенденцията да

се използват не само вторични про-

дукти от дървообработващата про-

мишленост, но и суров дървен мате-

риал, който директно да се използ-

ва за производството на пелети.

Същинският процес на производство

на пелети включва следните някол-

ко етапа – едро смилане на дървеси-

ната, сушене, ситно смилане, пресо-

ване, охлаждане и пакетиране или

складиране, като при използването

на суха дървесина може да се нало-

жи към производствената схема да

се добави и водоподготовка на

дървесината.

Инсталации
за производство
на пелети

В
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Едро смилане
на дървесината

Целта на едрото смилане на

дървесината е да се осигури дървес-

на маса с подходящ за последващия

етап на сушене размер на отделни-

те частици. Обикновено след този

етап, получената суровина е със

сравнително еднороден размер на

частиците. По този начин от една

страна се гарантира бързо и каче-

ствено изсушаване на суровината, а

от друга дървесината се подготвя

за по-нататъшното й ситно смила-

не до получаване на по-фини части-

ци.

Съоръженията, използвани за раз-

дробяване на дървесината, обикнове-

но са мелници барабанен тип или

чукови мелници. В случаите, когато

използваната суровина е сравнител-

но еднородна, като например изпол-

зването на отпадъчна дървесина от

дъскорезниците, се допуска тя да не

се подлага на едро смилане, а само

на пресяване през сито. В този слу-

чай по-ситните дървесни частици се

използват непосредствено в проце-

са на производство на пелети, а по-

едрите се използват като гориво или

постъпват в по-малки мелници.

Получената след едрото смила-

не суровина се съхранява в опреде-

лени за тази цел места. Препоръчи-

телно е, поради съдържанието на

влага в дървесината, тя да се съхра-

нява в помещения с бетонен под, за

да се избегне евентуално смесване

с частици пясък или чакъл. За пода-

ването на дървесината към следва-

щия етап от производствения про-

цес - системата за сушене, обикно-

вено се използва лентов транспор-

тьор.

Изсушаване
на дървесината

Един от факторите, определящи

качеството на пелетите, е осигуря-

ване на суровина с подходящо вла-

госъдържание. Тъй като в повечето

случаи суровината е с влажност

значително превишаваща допусти-

мата, е необходимо нейното предва-

рително равномерно изсушаване.

Наличието на излишна влага в изход-

ната суровина може да е причина за

възникването на различни проблеми

в производствения процес, поради

развиващите се високи температу-

ри. Например, използването на изход-

на суровина с влажност над 15%

затруднява процеса на пресоване,

тъй като трудно се поддава на пре-

соване, особено при използването на

преси с кръгли матрици. Резултатът

съответно е недобре гранулиран

краен продукт. Съдържанието на

излишна влага в дървесината пред-

определя и получаването на гранули

с по-висока влажност от препоръчи-

телната, което ги прави неподходя-

щи за използването им като гориво

за пелетните котли.

Препоръчителната влажност на

Фиг. 1.
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суровината преди да се подаде към

пресата е в границите между 8 и

12%. За оптимална се приема влаж-

ност около 10% +/- 1%. Осигуряване-

то на суровина с подобно съдържа-

ние на влага предполага получаване-

то на краен продукт с високо каче-

ство.

В процеса на производство на

пелети за изсушаване на суровина-

та се използват основно два вида

сушилни - барабанни и лентови. Из-

борът се определя в зависимост от

използваната изходна суровина

(дървесен чипс, стърготини), изиск-

ванията към качеството на произ-

ведената продукция и наличния из-

точник на топлина.

Барабанни сушилни
Характерна особеност на бара-

банните сушилни е конструкцията на

сушилното пространство, което

представлява въртящ се барабан.

Барабанните сушилни могат да

бъдат с различно конструктивно

изпълнение, като например с движе-

ние на сушилния агент в правоток

или противоток, с определен ъгъл на

наклон на барабана. В зависимост от

използвания топлоносител, барабан-

ните сушилни, използвани в пелет-

ните производства, могат да бъдат

разделени на сушилни, използващи

като сушилен агент горещи димни

газове и сушилни, работещи с топ-

лоносител пара, вода, масло.

Конструкцията на барабанните

сушилни включва цилиндричен корпус

и опори, на които той е закрепен.

Обикновено корпусът е с наклон към

страната за разтоварване на изсу-

шения материал.

Като сушилна камера се използва

барабан, който представлява кух

стоманен цилиндър. Във вътрешно-

стта му е разположена лопатъчна

система, чрез която изсушаваният

материал се размесва непрекъснато.

По този начин се осъществява ин-

тензивен сушилен процес и равно-

мерно разпределение на материала

върху барабана, което осигурява

равномерното му нагряване и изсу-

шаване.

При използването на барабанни

сушилни, работещи с димни газове,

в определени ситуации може да се

получи прекомерно загряване на из-

сушаваната дървесина. Причината

обикновено е в прекъсване на захран-

ването на барабана с дървесина при

продължаващо подаване на горещи

димни газове, както и наличието на

зони с прекомерно изсушени или дори

овъглени дървесни частици. Опасна

ситуация може да възникне и при

нарушаване режима на работа на

пещта, вследствие от получените

продукти от непълно горене.

Барабанните сушилни с индирек-

тно загряване (топлоносителят

циркулира в топлообменник) са лише-

ни от тези недостатъци. Тяхно пре-

димство е й по-ниският разход на

топлинна енергия. Те са с около 20%

по-икономични по отношение на раз-

хода на топлина, което се дължи на

организираната рециркулация на

топлоносителя. В качеството на

топлоносител може да се използва

пара, гореща вода или термомасло.

Използването на такъв тип сушил-

ни позволява да се избегнат пробле-

мите, свързани с овъгляването на

дървесния материал в процеса на

сушене, тъй като температурата

на сушене не превишава 140 °С, а

екзотермичният разпад на дървеси-

ната започва при температура в

порядъка от 270 – 280 °С. Също така

процесът на сушене протича в про-

тивоток, при което се достига по-

равномерно изсушаване на матери-

ала.

Лентови сушилни
Лентовите сушилни са другият

вид сушилни, намиращи широко при-

ложение в производството на пеле-

ти. Сушилното пространство при

тях е оформено като тунел, в който

са обособени междинни секции. Из-

сушаваният материал се разполага

върху движещ се лентов транспор-

тьор. В зависимост от броя на лен-

тите, сушилните се подразделят на

еднолентови и многолентови, които

освен по броя на лентите, се разли-

чават и по конструкция. При еднолен-

товите сушилни сушилното про-

странство е оформено като дълъг

коридор, разделен на отделни зони,

разположени по направление на дви-

жение на материала. Влажният ма-

териал се подава от единия край на

лентовия транспортьор, а изсушени-

ят се събира в другия край. За оси-

гуряването на по-голяма равномер-

ност на изсушаване може да се из-

ползват различни начини за подава-

не на въздух, като например първо-

начално въздухът може да се подава

под слоя от материал, а след това

да се пропуска над него. Обикновено

отделните междинни зони могат да

се различават по посоката на дви-

жение на въздуха, неговата темпе-

ратура, влажност и скорост, като

във всяка зона е възможно самосто-

ятелно да се променят зададените

параметри на въздуха. Осигуряване-

то на циркулацията на въздуха е чрез

отделен за всяка зона вентилатор.

Нагряването на въздуха обикновено

е посредством калорифер.

В еднолентовите сушилни из-

съхването на материала е много

неравномерно, като в някои случаи

част от него може да остане и вла-

жен. От друга страна, този тип

сушилни се характеризират и с по-

голяма дължина. За да се осигури по-

добро изсушаване на материала или,

когато е необходимо да се намали

сушилното пространство, се пре-

поръчва използването на многолен-

тови сушилни. При тях в сушилното

пространство се разполагат някол-

ко ленти една над друга, а матери-

алът преминава от една лента върху

друга. По този начин се осъществя-

ва много по-добро обтичане на влаж-

ния материал от въздуха, при което

процесът на изсушаване се ускоря-

ва и се намаляват енергийните раз-

ходи за топлина в сравнение с едно-

лентовите.

Ситно смилане
След изсушаването на суровина-

та, тя се подава към мелница, къде-

то се раздробява до размер, подхо-

дящ за процеса на пресоване. За

ситно смилане на дървесината обик-

новено се използват чукови мелници.

В тях раздробяването на дървесина-

та е посредством вал с монтирани

на него чукове. Периферната ско-

рост на въртенето на чуковете

обикновено е от 55 до 80 m/s. Про-

цесът на ситно смилане на дървеси-

ната спомага за уеднаквяването на

частиците и раздробяването им до

размери, по-малки от 4 mm. Препоръ-

чителната едрина на дървесните

частици за подаване към пресите е
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размерът им да не превишава 1,5 mm. Използването на

чукови мелници се счита за особено подходящо при

смилане на влакнести стружки, стърготини, талаш.

Оформяне на пелетите
Изсушената и смелена дървесина през дозатор се

подава към преса или гранулатор за оформяне на дървес-

ните гранули. Процесът на пресоване протича при ви-

соко налягане и температура. Съдържащият се в дърве-

сината лигнин, който се явява естествено лепило при

температура над 100 °С, омеква и позволява матери-

алът да придобие друга форма. Така горещият лигнин

играе ролята на лепило, което държи пелетите във

формата, в която са пресовани, като не се изисква

съответно добавянето на допълнителни слепващи ве-

щества, въпреки че в определени случаи могат да бъдат

добавени малки количества смазочни масла, което се

отразява благоприятно върху процеса.

При производството на пелети от дървесина с ниско

съдържание на лигнин не е изключено използването на

добавки. Често използвана добавка е картофеното ни-

шесте, а също така и специално предназначени за цел-

та добавки. Използването им оказва благоприятно вли-

яние върху пелетите, както и върху износването на

матриците.

Гранулирането на дървесината, без да се използва

допълнително лепило, изисква голяма пресоваща сила, с

която да се намали обемът на суровината. Процесът на

гранулиране на дървесината протича в специални пре-

си. Най-често използваните конструкции са две – с плоска

и цилиндрична матрица. Диаметърът на матрицата

може да бъде повече от метър, а мощността на преса-

та - до 500 kW, в зависимост от зададената произво-

дителност. В производството на пелети, засега, в

световен мащаб се забелязва превес на пресите с ци-

линдрични матрици.

Преса с цилиндрична матрица
При този вид преси матрицата представлява верти-

кално разположен метален пръстен (цилиндър), с отво-

ри през които преминава уплътняваният материал.

Избутването на материала през отворите е посред-

ством ролки, които се намират от вътрешната стра-

на на цилиндъра. При повечето цилиндрични преси дви-

жещият се елемент е цилиндърът, а ролките са непод-

вижни. Срещат се и конструкции, при които подвижни-

ят елемент са ролките, но те са значително по-рядко

срещани.

Процесът на пресоване на материала протича в ра-

ботната зона на пресата, където постъпващата дърве-

сина се пресова с помощта на ролките, при което от-

делните дървесни частици се слепват една с друга и при

достигане на необходимата плътност биват изтласкани

през отворите на матрицата. Процесът на избутване

на частиците през отворите не е постоянен, а

прекъснат. След като преминат през отворите на мат-

рицата, гранулите се отрязват с нож на желаната

дължина. Крайният размер и качеството на пелетите

се определят от диаметъра на отвора и дебелината на
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матрицата.

Корпусът на пресата се изработ-

ва от високоустойчив материал. За

изработването на матрицата и рол-

ките се използват износоустойчиви

сплави. Скоростта на пресата се

определя в зависимост от суровина-

та, която ще се пресова.

Преса с плоска матрица
Пресите с плоска матрица се

характеризират с елементарна кон-

струкция, лесна експлоатация и под-

дръжка. Матрицата е разположена

хоризонтално, а върху нея са поста-

вени ролките. Попадайки върху мат-

рицата, материалът бива притис-

нат между нея и ролките. Използват

се няколко различни конструкции на

плоски матрици с две основни раз-

лики. При една част от плоските

матрици подвижният елемент е

матрицата, която се върти, а валът,

върху който са закрепени ролките, е

неподвижен. Другата част от плос-

ките матрици използват неподвиж-

на матрица и подвижни ролки. Тази

конструкция е по-често срещана при

по-големите преси.

Под матрицата са разположени

ножове, които се движат едновре-

менно с ролките. Разстоянието от

оста на ролките до ножовете опре-

деля дължината на пелетите, съот-

ветно, при промяна на това разсто-

яние се променя и дължината на гра-

нулите.

Пресите с плоска матрица са

широко използвани в по-малки произ-

водства, поради простотата в кон-

струкцията и по-малкото тегло.

Охлаждане
Температурата на изсушените

гранули, получени след пресоването,

варира в границите между 70 – 90 °С.

Колкото по-голяма е пресоващата

сила, толкова по-висока е и темпе-

ратурата на гранулите, а съответ-

но е по-високо и качеството им.

Охлаждането на готовата продукция

в охладител е необходимо за изсуша-

ване и за окончателно втвърдяване

на гранулите, което ги прави подхо-

дящи за съхраняване и транспорти-

ране. В качеството на охладител

обикновено се използват противото-

кови охладители.

Готовите пелети се съхраняват

в насипно състояние или се пакети-

рат. Широко разпространено е

съхраняването им в бункери и транс-

портирането им в насипно състоя-

ние. Въпреки това, за да се избегне

влошаване на тяхното качество, се

препоръчва те да бъдат пакетира-

ни в големи торби.

Производство на пелети
от суха суровина

Част от използваните материа-

ли за производството на пелети са

с достатъчно ниска влажност и не

се налага тяхното предварително

изсушаване преди гранулирането.

Пример за такъв материал са слама-

та от зърнените култури, ленът,

слънчогледовите люспи. При използ-

ването на бали слама е необходимо

предварителното им смилане.

Слънчогледовите люспи могат да се

подават в смесителя на гранулира-

щата машина без предварителна

обработка. Като цяло използването

на подобни материали значително

облекчава схемата на производство,

тъй като отпада необходимостта

от използването на сушилно оборуд-

ване. Това води и до значително

намаляване на разходите за произ-

водство на гранулите и се намалява

заеманата от инсталацията площ.

Изсушаването на използваната

дървесина е основен фактор за ка-

чеството на получените пелети. Но

от друга страна, прекалено ниското

съдържание на влага в суровината

също се отразява негативно на про-

цеса на пресоване. Използването на

суровина с влажност по-ниска от 8%

не се препоръчва, тъй като такава

суровина трудно се уплътнява по

време на пресоването. В случаите,

в които изходната суровина е с нис-

ка влажност, се препоръчва предва-

рително овлажняване на дървесина-

та. Като овлажнител може да се

използва вода или пара. При пресова-

нето на твърди сортове дървесина

като дъб, бук или на залежала и не-

качествена суровина, се препоръчва

овлажняването с гореща пара. При

използването на меки сортове

дървесина за подходящо се счита

овлажняването с вода.

Приложна област на
пелетите

Пелетите са много добра алтер-

натива на директното използване на

Фиг. 2. Принципна схема на цилиндрична матрица.
Легенда: 1- цилиндрична матрица; 2 - ролки; 3 - нож.

Фиг. 3. Принципна схема на плоска матрица.
Легенда: 1 - ролка; 2 - суровина; 3 - матрица; 4 - нож; 5 - пелети.
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дървесината като гориво. Използват

се както за добив на топлина, така

и в процеси за производство на пара

и електричество. Котлите, предназ-

начени за изгаряне на пелети, покри-

ват голям диапазон от мощности,

включващи както котли с малка

мощност подходящи за битово при-

ложение, така и котли с голяма мощ-

ност, предназначени за промишлено-

стта. Котлите обикновено са обо-

рудвани с бункер и система за авто-

матично подаване на пелетите към

горивната камера. Поради малкото

количество прах, което се отделя

при изгарянето на пелетите, необ-

ходимостта от почистване е пери-

одична, но през значително по-голям

интервал от време в сравнение с

използването на традиционен котел

на дърва.

Ефективност и
производствени разходи

Относително високата цена на

пелетите за момента се дължи на

немалкото разходи при тяхното про-

изводство. Един значителен дял от

стойността им се формира от раз-

ходите, свързани с процеса на суше-

не. Според направени проучвания,

тези разходи могат съществено да

бъдат намалени при използването

на отпадна дървесина от дъскорез-

ници, неподходяща за производство

на пелети, като кора и други дървес-

ни отпадъци, в процесите на произ-

водство на топлина и електроенер-

гия. Смилането на суровината е с

относително малко влияние върху

стойността на продукцията, но

разходите, свързани с пресоването,

също заемат съществен дял от

стойността на пелетите. Пресова-

нето се явява един от основните

фактори, влияещи на себестойнос-

тта на пелетите, след сушенето и

стойността на необработената

суровина. Сред основните фактори,

влияещи върху стойността на пре-

соването, е изразходваната елект-

роенергия за протичане на процеса,

последвана от разходите за закупу-

ване на самата преса. Разходите за

охлаждане на готовите пелети

имат незначително влияние върху

себестойността им. При производ-

ството на пелети значителни ин-

вестиции са необходими и за из-

граждане на складови помещения, но

като цяло те оказват малко влия-

ние върху стойността на крайната

продукция. По данни на европейски

производители, факторът с най-

голяма тежест в крайната цена на

пелетите, е разходът за суровина,

зависещ предимно от вида и влаж-

ността й. Естествено, набавянето

на суха суровина е свързано със

значително по-големи разходи, но в

същото време се съкращават раз-

ходите за сушене, което води до

значително намаляване на крайната

себестойност.

Броят часове на работа на заво-

да в годината и коефициентът на

използване на оборудването също са

сред влияещите фактори. За органи-

зирането на икономически целесъоб-

разно производство се препоръчва

заводът да работи на три смени, пет

работни дни в седмицата. За опти-

мален се счита режим на работа от

седем дни в седмицата. Препоръчи-

телно е да се поддържа коефициент

на използване на оборудването не по-

малък от 0,85%.
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