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Сибиа Консултинг партньор на словенската фирма Lumenia
Отскоро Сибиа Консултинг представлява на българския пазар словенс-

ката фирма Lumenia, съобщи за сп. Енерджи ревю ръководителят на отдел

Маркетинг на компанията инж. Любомир Христов. Lumenia е утвърден

производител на европейския пазар за енергоспестяващо LED улично ос-

ветление, изградено на базата на светодиоди с марката Филипс. Повече

информация за продуктите на компанията и професионална консултация от

нашите специалисти, може да получите на щанда на Сибиа Консултинг в

рамките на изложението Булконтрола в Интер Експо Център – София.

Отчетен е ръст на електроенергията от ВЕИ през 2010 г.
С около 67% е нараснало производството на електрическа енергия от

възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в страната през 2010 г. спрямо

2009 г. се посочва в доклада на министъра на икономиката, енергетиката

и туризма за постигането на националните индикативни цели за потреб-

лението на електрическа енергия, произведена от ВЕИ. Той бе разгледан

на правителствено заседание на 30 март т. г., съобщи правителственият

пресцентър. Продължава тенденцията на намаляване на брутното вътрешно

потребление на електрическа енергия, което през миналата година е било

с около 1,6% по-малко, се казва още в доклада.

През 2010 г. е произведена 5509 GWh електрическа енергия от ВЕИ,

което е с 21% повече от очакваното. Количеството отговаря на 15% дял

на енергия от ВЕИ в брутното вътрешно потребление, което означава, че

националната цел за 2010 г. от 11% е преизпълнена.

Егнатия Груп планира изграждането на шест проекта с обща
мощност от 24 MWp Егнатия Груп ще вложи собствени инвестиции в изграждането на чети-

ри фотоволтаични и два ветрови парка в България, съобщиха за сп. Енер-

джи ревю от компанията. Всеки от фотоволтаичните проекти е с плани-

рана пикова мощност 1 MW, като вече са започнали процедурите по про-

учване и придобиване на терените за два от тях, а до края на годината

ще започне изграждането им, информират от Егнатия. Останалите два

фотоволтаични парка ще бъдат изградени през следващата година. В

областта на ветровата енергия компанията планира да построи със соб-

ствени инвестиции два парка, всеки от които с мощност 10 MWp.

„Опитът на Егнатия Груп в областта на ВЕИ датира от началото на

2008 г.“, разказват от компанията. „Тогава стартирахме първите достав-

ки и инсталации на фотоволтаични паркове и до края на годината изгра-

дихме паркове с общ капацитет от около 356 kWp. Година по-късно започ-

нахме и прилагането на иновации. Изградихме няколко фотоволтаични

станции с ниска производителност на енергия с единствената цел да се

изучава поведението и изпълнението на различни технологии“, припомнят

от Егнатия. До април т. г. компанията има изградени 20 фотоволтаични

централи с обща инсталирана мощност над 5 MWp и в процес на изграж-

дане още 1,087 MWp. Групата също така има инсталирани над 40 ветро-

измервателни кули, допълват от Егнатия.
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Проведе се форум За енергията – бизнес и отговорност
На 18 март т. г. в хотел Хилтън, София се проведе бизнес форум под наслов:

„За енергията – бизнес и отговорност“. Събитието бе организирано от фирма
Чойс, представител на Международната асоциация на Корейските предприе-
мачи (INKE) за България, с подкрепата на Администрацията на малките и
средни предприятия в Република Корея, Международната Бизнес Асоциация в
Корея и Агенцията за малки и средни предприятия в България. За INKE  това
е втора инициатива за България - първата беше изграждането на специали-
зирана изложбена галерия за иновационни корейски технологии в София.
„Фактът, че производството на енергия от възобновяеми енергийни източ-
ници и енергийната ефективност са изключително динамично развиващи се
сектори и привличат все повече инвестиции, ни провокира да организираме
този бизнес форум“, разказват организаторите. Първата сесия на форума
беше открита от зам. председателя на Българската търговско-промишлена
палата г-н Георги Стоев. Събитието продължи с презентация на Веселин
Горнишки - директор на дирекция „Развитие и интернационализация на мал-
ките и средни предприятия“, Изпълнителна агенция за насърчаване на мал-
ките и средните предприятия в България. Следобедната сесия се проведе
във формат B2B. От корейска страна бяха поканени компании, работещи в
сферата на възобновяемите енергийни източници и енергийна ефективност.

Фирма Пейчев – партньор за България на Protesa
Отскоро фирма Пейчев представлява у нас испанският производител на

стъклопластови тръби и фитинги Protesa. „Приоритет в съвместното ни
партньорство е приложението на продуктите в сферата на питейно-би-
товото водоснабдяване, канализацията и други. Наши потенциални клиен-
ти са всички строителни фирми и инвеститори в сферата на: водноелек-
трическите централи, електроцентралите, пречиствателните станции,
питейните водопроводи, канализацията, напояването, индустриалните
паркове и утайници, химическата и фармацевтична промишленост“, заяви-
ха от фирмата представител. Бургаската фирма е представител и на други
утвърдени европейски заводи за производство на тръби, фитинги и армату-
ра за изграждане на питейни водопроводи, канализация и индустриални
тръбопроводи. Дейността на фирмата е съсредоточена основно в доставки
за инфраструктурни проекти.

Приета бе Енергийната стратегия на България до 2020 година
На 2 март т. г. министерският съвет прие новата Eнергийна страте-

гия на Република България до 2020 г., подготвена от Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). Тя е основополагащ доку-
мент на националната политика в сектора, който след одобрение от
кабинета се внася за утвърждаване в Народното събрание, напомнят от
пресцентъра на МИЕТ. Развитието на отрасъла се основава на диверси-
фикацията на енергийните доставки, развитието на конкурентен енергиен
пазар, който гарантира защитата на интересите на потребителите,
посочва стратегията. „Сред най-важните приоритети в нея са повишава-
нето на енергийната ефективност, използването на местни ресурси –
въглища и ВЕИ, и постигането на справедливи цени за бизнеса и гражда-
ните както от конвенционалните източници, така и за ВЕИ“, подчерта
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.

Алема солар предлага финансиране за соларни паркове
Фирма Алема солар предлага на своите клиенти различни възможности за

финансиране в процеса на изграждане на PV паркове, съобщават от компа-
нията. Една от тях е Solar Express Programme (USA) - конкретна програма
за изграждането на PV паркове, разположени извън територията на САЩ с
американско оборудване за срок на изплащане до 18 години, лихва до 4%,
плащане два пъти в годината и проектно финансиране с минимално съфинан-
сиране от 15%. „Съдействаме за получаването на финансиране по Solar
Express Programme на американската EX-IM Bank за отпускане на директен
кредит за изграждане на PV паркове с американско оборудване. Това може
да се осъществи с няколко вида американски панели: SunPower, Kyocera, Global
solar, Evergreen, SunWize, Sanyo Solar USA, Patriot Solar, Miasole, Solyndra, BP
Solar, GE Solar, SolarWorld USA, SolFocus“, разказват от компанията.
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Проведе се първото издание
на Атомекс-София

накратко

На 16 и 17 март т. г. в Интер Ек-

спо Център, София, се проведе първи-

ят Форум на доставчиците от яд-

рената промишленост Атомекс-Со-

фия. Организатори на форума са ком-

пания Атомекспо и Български Ато-

мен Форум, с подкрепата на Бълга-

ро-руската търговско-промишлена

палата.

Основната цел на мероприятието

бе проучването на възможностите

на български доставчици за реализа-

ция на проекти, свързани с изграж-

дането на атомни централи по рус-

ки технологии, коментират органи-

заторите. Във форума взеха участие

повече от 100 делегата, представ-

ляващи над 80 компании, сред които:

Altran, AREVA, NUKEM, Siemens,

Worley&Parsons, Wolf Theiss, Българ-

ски енергиен холдинг, АЕЦ Козлодуй,

Национална електрическа компания,

Държавна корпорация Росатом, Ато-

менергопром, Атомстройекспорт,

Атоменергопроект, Концерн Росе-

нергоатом, Проектна компания за из-

граждане на АЕЦ Акую, СПбАЕП, ТВЕЛ

и др.

Директорът на Атоменергопром

и модератор на пленарното заседа-

ние К. Б. Комаров отбеляза: "Надя-

ваме се, че форумът ще стане ули-

ца с двупосочно движение и ще по-

зволи не само да запознаем промиш-

леността на България с проектите

на Росатом по целия свят, но и на

нашите инженерингови компании по-

добре да се запознаят с възможно-

стите на българските доставчици

на услуги и оборудване. Ние и сега

работим активно извън рамките на

проектите на България, например,

в индийската централа Куданкулам

се използва българско товароподем-

но оборудване. Убедени сме, че та-

кава целева площадка ще открие

нови възможности за използване по-

тенциала на промишлениците в

България, макар че, разбира се, в

центъра на вниманието ще бъде

проектът Белене". В своето изказ-

ване пък Богомил Манчев, председа-

тел на Български Атомен Форум

подчерта, че въпреки възникналите

проблеми с АЕЦ Фукушима в Япония,

отношението на българския народ

към ядрената енергетика като цяло

е положително заради професиона-

лизма на специалистите, работещи

в АЕЦ Козлодуй.

През втория ден на форума се

състояха презентации на български

компании и сесии въпроси и отгово-

ри с участието на отраслови специ-

алисти, които отговарят за закупу-

ването на услуги и оборудване в

рамките на проектите за изгражда-

не на АЕЦ.

Проведе се първото издание
на Атомекс-София
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Уверени сме в успешното
развитие на компанията

интервю

Г-н Кънев, представете на чита-

телите на сп. Енерджи ревю на-

кратко фирма Крис 94 и по-спе-
циално дейността й в областта

на ВЕИ енергетиката.

Както се разбира от името й, фир-

мата е основана в далечната 1994 г.

Първите години на развитие са насо-
чени главно в търговията с електро-

материали и електроапаратура. С

течение на времето изградихме парт-

ньорски взаимоотношения с доста

фирми от бранша, като с някои от тях
продължаваме съвместната си дей-

ност и до днес. От 2007 г. успешно

развиваме инженерингова дейност.

Имаме изпълнени обекти както от

жилищното строителство, така и от
индустрията. Основна тежест обаче

имат проектите в областта на ВЕИ.

Само за 4 години сме изградили ел. ча-

стта на вятърни паркове с обща ин-

сталирана мощност близо 300 MW. Из-
градили сме 18 разпределителни уред-

би Ср.Н, положили сме над 440 000 м

кабели Ср.Н, направили сме над 150 000

м оптична и заземителна инсталация.

Смятам, че изброените факти говорят
достатъчно за възможностите ни.

Какви допълнителни услуги пред-

лагате на своите клиенти при ре-

ализирането на ВЕИ проекти?

Винаги сме се опитвали да бъдем
близо до клиента и да сме му полезни.

Заедно с изграждането на ел. частта

на даден проект, има немалко сериоз-

ни въпроси, които трябва да намерят

своето решение. Нашият постоянен
стремеж е да бъдем максимално обек-

тивни в работата с партньорите ни.

Стараем се да ги консултираме още

преди да са ни станали клиенти. При-

добили сме необходимия опит и успеш-
но си взаимодействаме с всички уча-

стници в даден проект.

По какви проекти в областта на

вятърната енергетика работите

в момента?
В момента Крис 94 ООД работи по

реконструкцията на няколко енергий-

ни обекта, с които се цели повишава-

не на пропускателната способност на

електрическата мрежа. В

същото време, активно уча-

стваме в проектирането и
подготовката за изграждане

на няколко вятърни и соларни

парка с обща мощност над 300

MW. Разбира се, че в условия-

та на икономическа криза,
обемът на проектите е нама-

лял, но качеството на служи-

телите, вътрешнофирмената

организация и наличната материална

база ни дават увереност в успешно-
то развитие на компанията.

Как е организирана работата по

сервизната дейност на вятърни-

те паркове?

Сервизната дейност при нас е раз-
делена на гаранционна и извънгаранци-

онна. Гаранционният сервиз покрива

възникналите събития на доставени-

те и монтирани от нашите специали-

сти материали и оборудване. Извънга-
ранционната дейност е развита в

почти всички изградени от фирмата

вятърни централи и обхваща текущи

и аварийни огледи, обходи, замервания,

ремонти и т. н. Освен това, като
фирма с богат опит в търговията с

електроматериали и електрооборудва-

не, ние поддържаме на склад доста

широка гама от резервни ел. части и

аксесоари. Това, от своя страна, спо-
мага за бързо реагиране и отстраня-

ване веднага на настъпилите аварии.

Какви са критериите ви за избор

на подизпълнители и технологии

в процеса на реализиране на енер-
гийни проекти?

И в търговската, и в инженеринго-

вата ни дейност се стремим постоян-

но да работим с качествени материа-

ли от доказани производители. Винаги
сме се стремили да сме в крак с нови-

те технологии. Нашите служители ре-

довно преминават курсове за повиша-

ване на знанията и квалификациите си.

Високите критерии, които сме си по-
ставили като фирма, налагаме и при

избора на подизпълнители, които изпол-

зваме за някои видове строително-мон-

тажни дейности. Всички наши достав-

чици и подизпълнители са членове на

съответните браншови организации и
разполагат с необходимия ресурс за

възложената им работа.

В каква посока виждате развити-

ето на енергийния пазар в Бълга-

рия и в частност този в област-
та на ВЕИ?

Енергията, придобита от ВЕИ, не

се нуждае от суровини и ресурси, как-

то един ТЕЦ, АЕЦ или дори ВЕЦ. Без-

спорен е и екологичният ефект. Не на
последно място трябва да поставим

и степента на безопасност при тези

технологии. Всички видяхме какво се

случи в Япония, вследствие на природ-

ните катаклизми. Смятам, че е време
противниците на зелената енергия да

спрат да изчисляват колко скъпа е тя.

Да, това е цената, която трябва да

заплатим, за да живеем в един по-бе-

зопасен и екологичен свят.
В България засега има много преч-

ки пред развитието на ВЕИ проекти:

бави се новият закон, все още има

голям бюрократизъм при издаването

на договори и разрешителни, не e га-
рантирана изкупната цена на елек-

троенергията. Може би най-сериозни-

ят проблем, с който се сблъскват

всички инвеститори, е липсата на

изградена енергийна инфраструктура.
Всички разбираме, че това е труден и

скъпоструващ процес, но е факт, че от

години назрява този проблем и към мо-

мента не е намерен верният път за

разрешаването му. И все пак мисля, че
енергетиката в България е един от от-

раслите, които могат много бързо да

изтласкат страната от икономичес-

ката криза.

Уверени сме в успешното
развитие на компанията

Красимир Кънев,
управител на фирма Крис 94,

пред сп. Енерджи ревю
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С наши профили в България
са изградени фотоволтаични
централи с обща мощност
над 15 MW

интервю

Г-н Златанов, представете на чи-
тателите на сп. Енерджи ревю

накратко дейността и продукти-
те на ETEM и по-специално алу-
миниевите профили с приложение

във фотоволтаичните конструк-
ции. Кои са най-актуалните сред

тях?
ETEM е основана през 1971 г. и е

част от най-големия металопреработ-

ващ холдинг на Балканите – VIOHALCO.
Дейността на компанията е съсредо-

точена в проектиране и производство
на индустриални и архитектурни алу-
миниеви профили. В това число на про-

фили, намиращи приложение във фото-
волтаичната индустрия, като профи-

ли за рамки на фотоволтаични панели
и за изграждане на конструкции за
монтаж на панелите.

Производството на ETEM в България
е концентрирано в компанията Стил-

мет. Тя стартира дейността си в на-
чалото на 1999 г. с два екструдера сре-
ден клас с годишен капацитет 10 000

т. В момента компанията разполага с
три модерни преси за екструзия с го-

дишен капацитет над 25 000 т, като
последната иновация бе направена в на-
чалото на тази година с инсталиране-

то на нова линия от най-висок клас. Про-
дукцията ни е сертифицирана по ISO

9001-2000 и отговаря на всички светов-
ни и европейски норми за качество,
включително и СЕ маркировка Confor-

mite Europeene, т. е. "Европейско съот-
ветствие". За да предостави най- доб-

рото обслужване на своите клиенти,
Стилмет предлага и допълнителна об-
работка на профили, включваща огъва-

не на профили пробиване на отвори, фре-
зоване и рязане под ъгъл.

Успоредно с бързите темпове на
развитие на възобновяемите енергий-
ни източници, ние разработихме реди-

ца профили, намиращи приложение в
тази насока. До момента с профили,

проектирани и произведени от нас са
изградени фотоволтаични централи с

обща мощност над 50 MW, като за
България тя е над 15 MW. Основната

ни цел в тази насока е да се намери
оптимален вариант, съобразен с кри-
териите здравина, тегло, лесен и си-

гурен монтаж.
Какви са основните преимуще-

ства на предлаганите от вас кон-
струкции?
Основните предимства на алумини-

евите конструкции са разнообразни.
Сред тях е ниското тегло, което от

своя страна улеснява монтажа на кон-
струкцията. Друго преимущество е
високата корозионна устойчивост,

както и избягването на директен кон-
такт на алуминиевата рамка на пане-

ла със стомана, при което се поражда
електрогалванична корозия. Не на пос-
ледно място е възможността за лес-

на механична обработка на отделни-
те компоненти.

Какви възможности за проекти-
ране на профили за соларни кон-

струкции предлагате на своите
клиенти?

На този въпрос ще отговоря
съвсем кратко. Използването на алу-
миниеви профили в индустрията нара-

ства в световен мащаб. Откриват се
нови и неизползвани области на при-

ложение. Като конструкционен мате-
риал алуминиевите екструдирани про-
фили освобождават въображението

на проектанта и разширяват грани-
ците на възможното. С висококвали-

фициран инженерен екип от проектан-
ти и конструктори, ние сме готови

да се сблъскаме с всяко предизвика-
телство.

С какви критерии се съобразява-
те при изготвянето на индиви-

дуални решения за тях?
Критериите, влияещи върху изгот-

вяне на индивидуално решение, са ре-

дица, но ключови са съответните сне-
гови и ветрови натоварвания за рай-

она, в който ще се изгражда фотовол-
таичната централа. Мисля, че по този
начин ще се постигне пълна оптими-

зация на крайния продукт. И все пак, в
основата на всичко стои комуникаци-

ята с клиента и подкрепата на него-
вите идеи.

Какъв е капацитетът на произ-

водството на алуминиеви профи-
ли и каква е дистрибуционната

политика на компанията?
С пускането в експлоатация на но-

вата линия за екструзия се разшири и

гамата на предлаганите продукти като
сложност, геометрия и сплави. Според

мен, такава инвестиция по време на
криза утвърждава водещата ни роля
като производител на алуминиеви про-

фили на българския и международен па-
зар. В търговско отношение ние разпо-

лагаме с най-развитата складова мре-
жа в бранша - 15 дистрибуционни цен-
трове в страната. С цел по-добра ин-

формираност на клиента относно ста-
туса на поръчките, ние предлагаме ус-

лугата on-line проверка в сайта на ком-
панията или чрез мобилен телефон с
WAP в реално време, 24 часа в деноно-

щието, 7 дни в седмицата. Информаци-
ята е абсолютно точна и се обновява

автоматично на всеки 60 минути.

С наши профили в България
са изградени фотоволтаични
централи с обща мощност
над 15 MW

Иван Златанов, продуктов мениджър
Индустриални профили в ETEM,

пред сп. Енерджи ревю
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Българският соларен пазар
не отстъпва
в технологично отношение
на западноевропейския

интервю

Г-н Газдов, каква е настоящата

ситуация в соларната индустрия в

България и къде виждате потенци-

ал за развитие?

Фотоволтаичната индустрия е

функция на пазара, особено в страни

като нашата. Когато има пазар, то-

гава и индустрията се развива. Ако пък

пазарът се развива с незадоволител-

ни темпове – какъвто е случаят в

България – тогава и индустрията няма

как да е в оптимално състояние. Ина-

че потенциал имаме. Няколко компании

последваха примера на СоларПро и

започнаха производство на фотовол-

таични модули. Имаме компании, кои-

то произвеждат инвертори с високо

качество. Разбира се, има и производ-

ство на метални компоненти – стой-

ки, маси и други. Потенциалът за раз-

витие е огромен, но е важно да се

създадат условия за устойчиво разви-

тие на сектора.

Оправда ли очакванията в инвес-

тиционно отношение отминалата

2010 година? Какво предстои през

2011?

И да, и не. Много повече се говоре-

ше за фотоволтаични паркове, откол-

кото наистина да се строи. Все пак

няколко компании успяха да постигнат

договорки за финансиране и изградиха

проектите си. Надявам се, че през 2011

г. успешно построените централи и

малки соларни системи ще бъдат зна-

чително повече.

В какво се изразява държавната

подкрепа за инвеститорите в со-

ларни проекти у нас?

Подкрепа има дотолкова, доколко-

то има законово разписани преферен-

ции за ВЕИ. Ако попитате компании-

те дали са доволни от държавната

Българският соларен пазар
не отстъпва
в технологично отношение
на западноевропейския

Никола Газдов, председател на Българска
фотоволтаична асоциация,

пред сп. Енерджи ревю

подкрепа, вероятно няма да чуете

много похвални слова. Всички се на-

дяват, че държавната политика ще

бъде по-последователна и ще подкре-

пя на думи и на дела развитието на

фотоволтаиката в България. Тази

технология има потенциала до десе-

тина години да бъде най-евтиният

начин за производство на електрое-

нергия. При балансирана държавна

политика имаме уникалния шанс да

развием една високотехнологична

индустрия, докато се грижим за по-

ниските си сметки в бъдеще.

Къде се намира българският сола-

рен пазар в технологично отноше-

ние? Какви са неговите основни ха-

рактеристики?

Понякога закъснелият старт има и

своите положителни страни. От тех-

нологична гледна точка българският

соларен пазар не изостава от запад-

ноевропейския. Повечето компании из-

ползват първокласни компоненти,

като една от основните причини за

това е тяхната банкируемост. Финан-

сиращите институции избягват да

правят компромиси с технологиите,

което от своя страна прави живота

на електроразпределителните пред-

приятия (ЕРП) по-лесен.

Във ваше интервю през 2010 г. ко-

ментирате необходимостта от ин-

вестиции в сектора на фотовол-

таиката, за да може възникналият

пазар да стане основа за индуст-

риално производство у нас. Забе-

лязва ли се подобна тенденция?

Да, такава тенденция има. Разби-

ра се, тя към момента не е свързана

с появата на значими играчи от све-

товен, дори от регионален мащаб. Но

в България има местни компании, ко-

ито произвеждат компоненти за фо-

товолтаичната индустрия. Има и

чуждестранни играчи, най-вече от

Азия, които гледат на България като

на стратегически вход към ЕС. Някол-

ко големи азиатски компании проуч-

ват възможността за производство

и асемблиране на компоненти у нас.

Наскоро дори японският гигант Тоши-

ба обяви, че има намерение да отво-

ри второ европейско представител-

ство именно в нашата страна. Това

е радостна новина и съм сигурен, че

тя ще бъде последвана от други та-

кива в рамките на следващите 2-3

години. За целта обаче е много важ-

на политическата подкрепа. Дори да

имаме страхотен закон за ВЕИ, няма

как някой да повярва, че инвестиция-

та му е гарантирана, ако постоянно

се говори за мораториуми, забрани,

ограничения и др. Инвестициите във

ВЕИ са дългосрочни и компаниите се

нуждаят от увереност, че инвести-

циите в соларни паркове и в производ-

ство на компоненти ще се възвърнат.

За целта е крайно време политиците

ни да разберат, че всяко тяхно изказ-

ване влияе на доверието в България

като инвестиционна дестинация и е

хубаво да подбират внимателно израз-

ните средства.
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По ваши прогнози, мрежови пари-

тет в България ще бъде достиг-

нат не по-рано от 2016-2017 годи-

на. Съществуват ли реални факто-

ри, които биха могли да ускорят

този процес?

Мрежовият паритет със сигурност

ще бъде постигнат преди 2020 г., без

да можем да кажем със сигурност дали

това ще стане през 2016 г. или 2019

г. Реалните фактори, които ще уско-

рят процеса, са два – позитивен и

негативен. Позитивният се отнася до

очакваното поевтиняване на фотовол-

таичните системи. Поглед към исто-

рията показва, че соларните панели

поевтиняват средно с 22% при удвоя-

ване на производството. Тоест, ико-

номията от мащаба има огромен по-

тенциал да свали цените. Същото

важи и за техническите подобрения.

Съревнованието между различните

производители е жестоко и те инве-

стират усилено в изследователска и

развойна дейност, за да повишат ка-

чеството и да намалят разходите си.

Другият момент е поскъпването на

конвенционалните енергоносители. В

условията на повишено търсене и

намалено предлагане - заради полити-

чески кризи или невъзможност за по-

вишаване на добива - нефтът и неф-

тените продукти могат само да по-

скъпват в средносрочен и дългосрочен

план. Въглищните и газовите центра-

ли пък ще трябва да закупуват въгле-

родни емисии на свободния пазар, ко-

ето ще повиши осезаемо производ-

ствените им цени. Цената на атом-

ната енергия също е много далеч от

това, което познаваме от АЕЦ Козло-

дуй. В случая с АЕЦ Белене дори още

не се знае дали ще трябва да платим

6, 8 или 12 милиарда евро. Свежото и

отработеното гориво също ще тряб-

ва да се заплащат, както и дългосроч-

ното складиране на ядрените отпадъ-

ци. Дори не ми се мисли какво ще се

случва у нас, когато започне разго-

ворът относно избиране на площадка

за складиране на бъдещите отпадъци

от АЕЦ Белене, в случай че централа-

та се изгради. Аз лично не бих искал

да живея в близост до нея...

Соларният парк край с. Драчево, община Средец, с инсталирана мощност
от 3.552 MWp, работи от края на 2010 година.

Соларeн парк (Мокреш) е с инсталирана мощност от 3 MWp, а до лятото
се очаква да бъдат изградени още 900 kW.

Източник: Еко Драчево Източник: Хелиос Пауър
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Испания е лидер в областта
на ВЕИ заради ясната
законова рамка

интервю

Г-жо Поведано, какво е актуалното

състояние на соларния пазар в Ис-

пания? Каква е общата инсталира-

на мощност към момента?

Само за няколко години Испания се

превърна в безспорен лидер в производ-

ството на термосоларна енергия, не

само поради факта, че повече от 1/3 от

термосоларните мощности в световен

мащаб са монтирани на испанска земя,

но и защото испански компании проек-

тират, изграждат и управляват много

проекти от такъв тип по целия свят -

САЩ, Алжир, Мароко, Израел, ОАЕ и дру-

ги. Част от тях са и изключителни раз-

работки като 280-мегаватовия проект

Solana в Аризона, САЩ. 3/4 (232 MW) от

общия капацитет от 307 MW термосо-

ларни мощности, инсталирани в после-

дните 10 години в световен мащаб, са

в Испания, а повече от 1 346 MW са в

строеж.

Що се отнася до фотоволтаичната

енергия, Испания е на второ място по

инсталирани мощности в Европа и е

световен лидер по отношение на инста-

лирана мощност на глава от населени-

ето със 75.2 W. Разходите по фотовол-

таичните технологии намаляват скоро-

стно, което дава възможност те да

изиграят съществена роля в испанска-

та енергетика. В последните години

соларните колектори за отопление и про-

изводство на БГВ се превърнаха в нещо

традиционно за испанския пейзаж.

Какви са най-актуалните проекти

в областта на вятърната енергия

в Испания и каква е инсталираната

мощност?

Произведената вятърна енергия в

Испания за последната година достиг-

на 19 050 MW - цифра, надвишена само

от САЩ, Германия и Китай. С производ-

ството на почти 36 000 GWh електро-

енергия, този сектор на практика гене-

рира около 14% от търсенето на испан-

ския енергиен пазар. С други думи, про-

изводството на електроенергия от

вятърни паркове посреща годишните

нужди от електричество на почти 9 млн.

домакинства. Компанията Iberdrola

Испания е лидер в областта
на ВЕИ заради ясната
законова рамка

Ева Поведано, търговско-икономически съветник,
завеждащ търговската служба на посолството

на Испания, пред сп. Енерджи ревю

Renovables е национален лидер в произ-

водството на вятърна енергия с обща

инсталирана мощност 5 302,58 MW до

края на 2010 година. Един от техните

последни проекти в Испания е вятърни-

ят парк El Andevalo в Уелва, най-мащаб-

ното възобновяемо съоръжение в Евро-

па с общ капацитет от 292 MW.

На какво се дължи нестихващият

инвеститорски интерес към ВЕИ

сектора в Испания?

Испанското правителство и частни-

те инвеститори не губят постоянния си

интерес в областта на ВЕИ, тъй като

двете страни работят заедно, за да

сведат до минимум енергийната зависи-

мост на страната. Нормативните про-

мени и плановете за развитие са сред

приоритетите на испанското правител-

ство, като например планът за ВЕИ

(Renewable Energies Plan) и екшън планът

за развитие на енергийната ефектив-

ност, с цел да се увеличи скоростта на

инсталиране на мощности и да бъде

преодоляно нарастващото енергийно

търсене.

Какви са приликите и разликите

между енергийния пазар в Испания

и този в България?

Въпреки че всяка страна има своята

специфична нормативна рамка, съще-

ствуват и някои прилики между Бълга-

рия и Испания. И двете се намират в

положение на почти пълна енергийна

зависимост, с изключение на ядрените

и водните мощности, така че България

и Испания са уязвими поради монополи-

зираните доставки. По отношение на

ядрената енергия, ситуацията и на два-

та пазара е доста близка. Въглищата са

почти единствената налична суровина

както в България, така и в Испания, но

с оглед на енергийния пазар не е рента-

билна. Друго сходство е това, че и две-

те държави имат голям потенциал за

развитие в производството на енергия

от биомаса. Естествено, има и разли-

ки. България все още развива своя ВЕИ

пазар, докато в Испания вече е налична

ясна и регламентирана схема за работа.

По мое мнение, е необходима стабилна

законова рамка, устойчива във времето,

която да подпомогне дългосрочното пла-

ниране на проектите и работата на ин-

веститорите като цяло.

С какво испанският опит би могъл

да е полезен на развиващия се

български енергиен пазар?

Испания е световен лидер в област-

та на ВЕИ, благодарение на големия ръст

на сектора в последните години. Всеоб-

хватното законодателство създаде

условията за развитие, осигурявайки

законова рамка за добиването на енер-

гия от ВЕИ, което от своя страна се яви

катализатор за увереността на инвес-

титорите и позволи този ръст. Разби-

ра се, Испания предлага на българското

правителство положителния си опит, но

също така е готова да сподели и греш-

ките си, за да бъдат избегнати от Бълга-

рия. Освен това, страната ни предлага

своите знания в обновяването на елек-

тропреносната мрежа под формата на

консултантски услуги - испански инже-

нерингови компании вече работят на ме-

стния енергиен пазар.
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Проведе се традиционната
конференция EWEA

бизнес

От 14 до 17 март т. г. в Брюксел,

Белгия, се проведе традиционното

издание на международната конфе-

ренция на EWEA (Европейска вятър-

на асоциация). Това е едно от най-

значимите събития в областта на

вятърната енергия. Изданието на

EWEA, с регистрирани за 2011 близо

9000 участника, е най-голямото съби-

тие за вятърна енергетика. Посети-

телите имаха възможност да се

запознаят с 500 презентации и да

чуят 200 говорители, експерти в

областта си. На богатата изложба,

включваща 445 щанда на обща площ

от 13 000 кв. м можеха да бъдат

видени последните тенденции в сек-

тора на вятърната енергетика,

представени от производители на

турбини и оборудване, които успяха

да привлекат повече от 8 000 посе-

тители и превърнаха това издание

в най-голямото досега.

Бъдещето на евро-
пейската енергетика
след 2020 година

Основните теми на четиридневна-

та конференция бяха проблемите,

касаещи бъдещето на европейската

енергетика след 2020 г. в политичес-

ки, технологичен и финансов аспект.

Ключови представители на финансо-

ви и застрахователни институции

дебатираха инвестиционната стра-

тегия по отношение на намаляване-

то на парниковия ефект и вредните

емисии до 2050 г. „Всички се обедини-

ха около тезата, че 9 години са из-

ключително кратък период от време

и е необходимо поставянето на

дългосрочни цели, за да се избегне

вакуум и да се осигури плавен преход

към 100% енергийна независимост на

Европа“, коментират от Асоциация-

та на производителите на екологич-

на енергия, които посетиха меропри-

ятието. „С оглед на случилото се в

Япония, имаше засилен натиск за

борба с климатичните промени с

помощта на безрискови централи, с

каквито работят възобновяемите

източници“, допълват те.

В обобщения си доклад, посветен

на европейската енергийна полити-

ка до 2050 г., EWEA поставя амбици-

озни цели пред сектора:

n намаляване на въглеродните еми-

сии на новите енергийни заводи,

поставяйки като пределна стой-

ност 350g/kWh – емисиите на

газов завод, с цел да се стимули-

ра технологичният прогрес;

n намаляване на вредните емисии с

30% до 2020 г. вместо заложени-

те 20%;

n постепенно намаляване на про-

гнозните стойности за 2030, 2040

и 2050 година, с цел енергетика-

та да достигне до нулеви емисии

към края на този период.

„Европа се нуждае от спешното

утвърждаване на нова политика и

нови цели за периода след 2020 го-

дина, за да достигне до редуциране

на емисиите с 80-95%“, заяви Крис-

тиан Кяер, изпълнителен директор

на EWEA.“Ние вярваме, че по-високи-

те цели и амбициозни цифри, биха

стимулирали развитието на енер-

гийните системи, които ЕС наско-

ро отбеляза като необходими.“

По прогнози на EWEA вятърната

енергия би могла да осигури 50% от

енергийното търсене към 2050 годи-

на, а останалите 50% да дойдат от

останалите ВЕИ технологии.

АПЕЕ посети тазгодиш-
ното издание на EWEA

„Вярваме, че изборът на място за

провеждане на събитието оказа

своето значение за успешното изда-

ние, защото участниците можеха да

планират допълнителни бизнес сре-

щи в европейската столица“, комен-

тират представителите на АПЕЕ

ежегодно променящото се местопо-

ложение на събитието.

Въпросът за технологичните ново-

сти, представени на изложението от

АПЕЕ коментират така: „Секторът

на възобновяемите източници е най-

бързо развиващият се сектор в тех-

нологичен аспект. Бяха представени

най-новите модели турбини с увели-

чени размери, способни да работят и

при по-ниски скорости на вятъра и да

произвеждат повече енергия за еди-

ница инсталирана мощност, като по

този начин доведат до намаляване на

себестойността на енергията. Ня-

колко компании представиха новите

си офшорни технологии, които очак-

ваме да навлязат и в България в след-

ващите 5-8 години. В рамките на из-

ложението широко бяха застъпени

производители от Китай, които се

стремят да навлязат на европейски-

те пазари.“

От Асоциацията коментират, че

от българска страна е имало само

посетители на събитието и изразя-

ват надеждата си занапред да има

и български компании, които да мо-

гат да покажат своите достижения

и ноу-хау в сектора.

Президентът на EWEA проф. Артурос Зервос

Проведе се традиционната
конференция EWEA
Според организаторите това е най-успешното издание на събитието
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платена публикация

Международен енергиен форум 2011Международен енергиен форум 2011

От 15 до 19 юни т. г. в Междуна-

родния дом на учените "Ф. Ж. Кюри",

курорт "Св. Св. Константин и Еле-

на", Варна, България ще се проведе

традиционният Международен енер-

гиен форум. Негови организатори са

Научно-технически съюз на енерге-

тиците в България, Национална елек-

трическа компания, Технически уни-

верситет - София, Агенция по енер-

гийна ефективност и Национален ко-

митет по осветление.

В ежегодното мероприятие учас-

тват учени, специалисти и предста-

вители на предприятия, фирми и ор-

ганизации, които са активни в Бъл-

гария и желаят да развиват своята

дейност тук и в бъдеще. Ще бъде

осигурена съдържателна и отговор-

на дискусия за всички партньори в

енергийния сектор - държавни влас-

ти, енергийни предприятия, учени,

специалисти, енергетици и потреби-

тели.

За положителните резултати на

Форума ще допринесе както участи-

ето на чужди и български експерти,

така и на представители на водещи

световни фирми от Европа и извън нея.

Ще бъде предоставена възможност

на организациите и фирмите не само

да рекламират своята дейност, но и

да установят делови контакти с пар-

тньори от страната и чужбина.

Официални езици на събитието

ще бъдат български и английски, ка-

то за целта е осигурен симултанен

превод.

Теми в рамките на форума:
•Стратегически и структурни

проблеми на енергетиката;

•Прогнозиране и оценка на риска;

•Приватизация и либерализация,

маркетинг и законодателство, ин-

теграция и интернационализация

в енергийния сектор - електроцен-

трали, електропреносни, топлофи-

кационни и газоснабдителни сис-

теми;

•Ново строителство и модерниза-

ция на централи;

•Конвенционални електроцентрали;

•Ядрени електроцентрали;

•Комбиниран цикъл и топлоснабди-

телни системи;

•Газоснабдяване;

•Рехабилитация на енергийни съо-

ръжения;

•Проблеми по опазване на околната

среда;

•Електроенергийни мрежи и систе-

ми;

•Ефективно използване на енергия-

та;

•Възобновяеми енергийни източни-

ци: водноелектрически централи,

биомаси, слънчева енергия, геотер-

мални източници, битови и про-

мишлени отпадъци и др.;

•Децентрализирани енергийни сис-

теми;

•Изследователска, проектантска и

внедрителска дейност;

•Контрол, автоматизация и измер-

вателна техника на топлинни и

електроенергийни процеси;

ЗА КОНТАКТИ:
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ
НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Телефони: 988-41-58, 987-61-66;
Факс: 987-61-66;
e-mail: energy@fnts-bg.org
www.ntse-bg.org

15-19 ЮНИ

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Международен дом на учените "Ф. Ж. Кюри"
Курорт "Св. Св. Константин и Елена", Варна, България

•Проблеми на осветлението;

•Водородна енергетика.

Бюрото за регистрация на учас-

тниците ще работи на 14.06.2011 г.

от 15 до 20 ч. и на 15.06.2011 г. от

08 ч. и ще се намира в Международ-

ния дом на учените "Ф. Ж. Кюри",

курорт "Св. Св. Константин и Еле-

на", Варна.

Важни срокове:

21 Март 2011 г.

Заявка с формуляр "А" и резюме

31 Март 2011 г.

Пълен текст на доклада

15 Май 2011 г.

Заявка за участие в изложбата

Такса правоучастие

14 Юни 2011 г.

Регистрация от 15:00 до 20:00 ч.

 (както и по време на Форума)

15 Юни 2011 г.

Официално откриване в 10:00 ч.

ЕНЕРГИЕН ФОРУМ
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Нова технология
за повече електричество

Институтът за Алтернативна и Въ-

зобновяема Енергия - АРЕИ България

ООД разработва и изпълнява проекти,

съчетаващи предимствата на най-съв-

ременните технологии. Сред най-ус-

пешните ни продукти са цилиндрични-

те фотоволтаични модули на американ-

ската компания Solyndra, които пред-

лагат по-добро оползотворяване на пок-

ривните пространства и генериране на

повече електрическа енергия.

Подобрено
оползотворяване на
слънчева светлина

Цилиндричните модули оптимизират

улавянета на слънчева светлина и поз-

воляват на панелите на Солиндра да

достигнат значително генериране на

енергия, както през сутрешните часо-

ве, така и късно следобед. Като доба-

вим по-доброто усвояване на площта

на покрива, значителното намаляване

на разходите за инсталация без нару-

шаване на покривната изолация и по-

вишеното генериране на енергия от

системата, ще разберем защо Солин-

дра доставя електрическа енергия на

най-ниската цена за киловат/час.

Повече технология за
повече електричество

Цилиндричните модули на Солиндра

улавят слънчевата светлина върху 360

градуса фотоволтаична повърхност, и

така освен директната, те не пропус-

кат да усвоят дифузната и отразена-

та слънчева светлина. Конструкцията

се състои от външен и вътрешен (ге-

нериращ) цилиндър, отделени с "опти-

чен пълнеж", благодарение на който

светлината попада върху фотоволта-

ичната повърхност винаги под почти

прав ъгъл.Този "самоследящ" дизайн поз-

волява на системите на Солиндра да

постигнат ефективно генериране на

ел. енергия, докато конвенционалните

панели трябва да бъдат наклонени или

снабдени със следящи позиционери, за

да осъществят максималния си потен-

циал.

Херметично запечатани
за надеждност

Тънкослойният фотоволтаичен ма-

териал, използван в оригиналните мо-

дули на Солиндра е от мед, индий, га-

лий и диселенид (CIGS). Обикновено, с

течение на времето, под влияние на

влажността този вид тънък PV слой

влошава параметрите си. Дизайнът на

Солиндра използва херметично запе-

чатване в краищата на всеки модул,

създавайки хомогенна маса стъкло-ме-

тал. Допълнително подсигуряване е

постигнато като във вътрешността

се поддържа повишено налягане чрез

газ.

Експлоатационно
охлаждане и облекчено
почистване

Естественият поток на въздуха меж-

ду цилиндричните модули на Солиндра

осигурява по-ниска експлоатационна

температура в сравнение с конвенцио-

налните плоски панели. По-ниската ек-

сплоатационна температура осигурява

по-високо производство на енергия.

Изключителна
устойчивост на вятър

Вятърът преминава в пространст-

вото между цилиндрите на панелите на

Солиндра, с което се облекчават изк-

лючително изискванията за монтаж.

Панелите на Солиндра са тествани и

са сертифицирани за използване при

скорост на вятъра 208 км/ч. Устойчи-

вата система на Солиндра, имайки раз-

пределен товар от 14 кг/м2, може да

се използва за сгради, за които иначе

е небходимо структурно укрепване за

генериране на енергия.

Нова технология
за повече електричество
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      адеждната носеща конструкция играе съществе-

на роля в ефективната експлоатация на всяка соларна

система. Сред основните изисквания, които се поста-

вят пред тях, са осигуряването на оптимален ъгъл на

панелите (30 - 32о), гарантиращ максимална производи-

телност и експлоатационен срок не по-малък от живо-

та на соларните модули. Също така, конструкциите

трябва да са изпълнени от надеждни материали, да

предлагат лесен монтаж и да имат минимални разходи

по поддръжката.

Не на последно място, всяко крепежно съоръжение е

необходимо да бъде проектирано съобразно особености-

те на конкретния терен и съответните стандарти за

натоварване от сняг и устойчивост на вятър. Тенден-

ция при производството е изработката на модулни

монтажни конструкции с универсално приложение, кои-

то да изискват употребата на възможно най-малък брой

крепежни елементи.

Конструкции за монтаж на
хоризонтални покриви

Поддържащите конструкции за монтаж на плоски,

вакуумнотръбни и фотоволтаични панели върху хоризон-

тални покриви най-често се изработват от алуминий

или неръждаема стомана. Монтират се успоредно на

покрива или под ъгъл спрямо неговата равнина, като

носещите профили се разполагат хоризонтално или

вертикално. Обикновено системата се състои от един

базисен профил, перпендикулярен на носещия. Базисни-

ят профил може да бъде закрепен по различни начини към

покрива – чрез винтови адаптери, поставяне на теже-

сти и др. При инсталацията базисният профил се съе-

динява с триъгълен профил, върху който се монтират

напречните носещи профили за соларния панел (фиг. 1).

При разположението на носещите конструкции в пове-

че редици е важно да се избягва взаимно засенчване на

Носещи
конструкции за
соларни системи
Видове, специфики, монтаж на покриви и открити площи

Носещи
конструкции за
соларни системи

Фиг. 1.

Н
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модулите. Правилото в този случай

е разполагането им на отстояние 3

х височината на колектора. Про-

блемът със засенчването може да се

избегне с използването на цилинд-

рични фотоволтаични модули, които

позволяват хоризонтален монтаж и

не изискват оставянето на разсто-

яние между панелите. Модулите се

разполагат плътно един до друг

върху собствена монтажна конст-

рукция на отстояние 35 см от по-

върхността на покрива, така че да

се осъществява свободен въздухооб-

мен. При използването на този тип

колектори покривът се покрива със

специален материал в бял цвят, така

че колекторите да оползотворяват

отразената и дифузната светлина.

Често използван технически по-

хват при монтажа на фотоволтаич-

ни панели на плоски покриви е поста-

вянето им върху т. нар. вани (фиг.2).

Те са предназначени за основа на

единични модули и се изработват от

полиетилен или друг материал в

определени размери. Обикновено

повърхността им е обработена с UV–

устойчиво покритие. На дъното на

ваната са направени дренажни от-

вори, а на останалите три страни –

вентилационни отвори. За да могат

да издържат натоварванията от

вятър, е необходимо да се запълнят

с баласт (чакъл, камъни, плочи и др.)

преди поставянето на панелите.

Теглото на баласта се изчислява на

базата на отчетените максимални

и средни стойности на вятъра в

съответния регион. Външният ред

вани (на ръба на фотоволтаичното

поле) трябва да бъдат балансирани

с по-високи натоварвания, така че да

се избегне падането им от покрива

или тяхното обръщане в следствие

на по-силни пориви на вятъра. От

значение в този случай е и видът на

покривното покритие, което тряб-

ва да осигури коефициент на трие-

не между повърхността на покрива

и на ваната не по-малък от 0,6. Ва-

жен момент при проектирането на

носещата конструкция с вани е

отчитането на общото тегло на

баласта, ваните и панелите, което

не бива да надвишава носещата

способност на покрива на сградата.

Като възможен проблем при този

тип конструкции някои експерти

посочват недостатъчната вентила-

ция във вътрешността на ваната,

което намалява ефективността на

фотоволтаичните модули. В тази

връзка наскоро се появиха техничес-

ки разработки, които позволяват

извличането на топлината зад пане-

лите и отвеждането й в ОВК систе-

мата на сградата.

Конструкции за
наклонени покриви

При системите за монтаж върху

наклонени покриви обикновено има

два носещи напречни профила. На-

пречните профили се свързват към

покрива чрез специални S-образни

елементи, шини и покривни анкери

(фиг. 3). Модулите се закрепват към

профилите със средни и крайни кле-

Фиг. 2. Източник: Renusol

Фиг. 4. Източник: Alukoeningstahl Фиг. 5. Източник: Alukoeningstahl

Фиг. 3. Източник: Alukoeningstahl

Източник: Alukoeningstahl
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ми. Често панелите се монтират

надлъжно, но е възможен и напречен

монтаж (фиг. 4). Предлагат се във

варианти за керемидени, ламарине-

ни, етернитови, битумни и други

покриви.

В случаите, когато стандартни-

те системи за монтаж не са прило-

жими (при покриви с неблагоприят-

но разположение на мертеците и

столиците, неподходящ растер на

керемидите и др.), се използват сво-

бодно конструирани кръстосани

шини.

Специално за наклонени покриви

вече се предлагат и фотоволатич-

ни модули с формата и функционал-

ността на керемидите. Дори се

правят опити за производството им

в традиционния червен цвят.

Интегрирани в покрива и
фасадата системи

Освен да бъдат поставени върху

повърхността на покрива, слънчеви-

те колектори могат и да заместват

част от покривната конструкция.

Понякога се интегрират в обшивка-

та на покрива, но могат да бъдат

положени и свободно. Произвеждат

се и специално предназначени за

вграждане слънчеви колектори с

корпус от обработена дървесина или

друг материал, защитен от проник-

ване на вода, и снабден с необходи-

мите средства за закрепване. Ин-

тегрираните в покрива соларни мо-

дули обикновено се поставят на тази

част от покрива, която е с южно

изложение. Закрепват се с шина в

покривната конструкция (фиг. 5). При

остъклените покриви могат да се

използват вградени в стъклопакети-

те моно- или поликристални фото-

волтаични клетки, както и тънко-

слойни панели, което позволява ед-

новременното производство на елек-

тричество и осигуряването на осве-

теност на прилежащите помещения.

Фасадата е друго възможно мяс-

то за интегриране на фотоволтаич-

ни елементи. При нея готовите моно-

и поликристални фотоволтаични

модули могат да бъдат използвани

като основна или допълнителна

външна облицовка, която осигурява

дълготрайна термо- и звукоизолация,

устойчива на атмосферните влияния

и подобряваща външния вид на сгра-

дата. Същата функция могат да

изпълняват и гъвкавите фотоволта-

ични елементи от аморфен силиций.

Както при остъклените покриви и

тук моно- и поликристалните фото-

волтаични клетки могат да бъдат

вградени в стъклопакетите на про-

зорците, като по този начин, освен

че произвеждат електроенергия,

намаляват и разходите за охлажда-

не.

Носещи конструкции за
фотоволтаични паркове

Носещите конструкции за фото-

волтаични паркове биват статич-

ни и активно следящи траектория-

та на слънцето. От своя страна,

статичните конструкции се разде-

лят на няколко вида в зависимост от

използваните материали и начина за

монтаж на съоръженията. Най-еле-

ментарният модел са т. нар. наби-

ти мантинели, които представля-

ват алуминиеви или стоманени пи-

лони, забити директно в земята. За

по-голяма корозоустойчивост сто-

манените елементи обикновено са

галванизирани, или поне тази част

от тях, която е забита в земята и

е под вредното влияние на киселин-

ността на почвата. От гледна

точка на специалистите в бранша,

това е най-ненадеждният вариант

Източник: Alukoeningstahl

Източник: Renusol

Източник: Alukoeningstahl

Източник: Alukoeningstahl

Източник: Renusol

Източник: Renusol

Източник: Renusol
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на конструкция, тъй като след-

ствие на напоителни валежи почва-

та омеква и не представлява ста-

билен фундамент за съоръжението,

особено при появата на силен вятър

от задната страна на панелите. За

да се избегнат тези фактори, чес-

то срещано решение е изкопаване-

то на трап, в който да се постави

вертикалният носещ елемент и

заливането му с бетон (фиг. 6).

Освен да се вграждат в бетона,

долните части на конструкцията

могат да бъдат прикрепени допъл-

нително с анкерни болтове. Вариа-

ция се явява поставянето на профи-

лите в правоъгълни бетонни осно-

ви, излети директно върху повърхно-

стта на земята (фиг. 7). За по-го-

ляма стабилност на конструкцията

кръстосано се опъват метални

подсигурителни въжета в двата й

срещуположни края. Също така,

Проектното решение за използва-

не на всеки от изброените видове

фундаменти се основава както на

физико-химични изследвания на по-

чвата, така и на практически тес-

тове на терена. На базата на тези

данни и проектния живот на цент-

ралата се определят и изисквания-

та към самите фундиращи елемен-

ти.

Разпространено мнение е, че ста-

ционарните фотоволтаични систе-

ми са подходящи за централи с голе-

ми мощности, тъй като предполагат

най-ниски разходи по поддръжката,

както и най-ниска себестойност на

инвестицията (в сравнение със сле-

дящите системи). Този тип систе-

ми са предпочитани от инвестито-

ри, които разполагат с големи пло-

щи земя.

Винтове
за земна основа

Нов подход при статичните фун-

даменти е използването на винто-

ве за закрепване на конструкции към

земната основа (Ground Screws). Те

имат конусооб-

разно тяло, проек-

тирано така, че

при натискането

на почвата да се

гарантира макси-

мална стабилност

на съоръжението

(фиг. 8). Предла-

гат се в разновид-

ности с дължина

от 550 мм до 3500

мм. Винтовете се

произвеждат от

стомана, след ко-

ето се галванизи-

рат, за да се обез-

печи по-дългият

Фиг. 7.Фиг. 6.

понякога се поставят плътни вет-

роустойчиви бариери зад последни-

те редове панели, покриващи раз-

стоянието между земята и модули-

те.

Някои от предлаганите на пазара

статични конструкции имат

възможност за ръчно регулиране на

ъгъла, под който са закрепени пане-

лите, с цел оптимално улавяне на

слънчевите лъчи.

Фиг. 8.

Източник: terrafix

Източник: MAT

Източник: MAT
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им експлоатационен живот. Поста-

вят се с помощта на специални ма-

шини, които ги навиват с голяма

точност (фиг. 9). Смята се, че вин-

товете са подходящи за естестве-

ни почви и комбинирани или смоли-

сти повърхности. Конусовидната им

форма дава възможност носещите

пилони, поставяни в тях, да се фик-

сират с чакъл за по-голяма устой-

чивост (фиг. 10).

Сред предимствата им произво-

дителите посочват лесният мон-

таж, който спестява време, разхо-

ди и елиминира нуждата от изкопни

работи и изливане на основи. Също

така се твърди, че технологията е

щадяща околната среда, тъй като

винтовете могат да се извадят след

години, без почвата около тях да е

увредена. Като недостатък някои от

специалистите в бранша посочват

вероятността при мокра почва и

силен заден вятър, винтовете да се

наклонят или да поддадат под натис-

ка на панелите.

Активно следящи
системи

Системите с вграден механизъм

за проследяване траекторията на

слънцето са познати още като тра-

кери или позиционери. Съществуват

различни модификации на конструк-

цията им, но като цяло са изработе-

ни от стабилна основа с неподвиж-

ни стоманени елементи, комплекто-

вана с подвижни стоманени и алуми-

ниеви профили чрез болтови съеди-

нения, и шарнирни връзки (фиг. 11).

Част от съоръжението са и елект-

родвигателят, който осъществява

задвижването на системата и елек-

тронният управляващ модул, който

контролира движението на всички

тракери. На стойката се монтират

два, три или повече фотоволтаични

панела.

Следенето на слънцето се реали-

зира на базата на радиационни дат-

чици или чрез контролер, конфигу-

риран за конкретното географско

местоположение на всеки тракер.

Предлагат се едноосни и двуосни

тракери, които осигуряват верти-

кално или едновременно хоризонтал-

но и вертикално насочване на модул-

ната повърхност. Това дава възмож-

ност да се получи съответната

оптимална позиция спрямо местопо-

ложението на слънцето и по този

начин да се повиши ефективността

на модулите. Според производите-

лите на системите, повишението

е в рамките на 25% за едноосно сле-

дящите и около 30-32% за двуосно

следящите системи.

Поддръжниците на статичните

конструкции отчитат това тяхно

преимущество, но смятат, че тра-

керите изискват допълнителен раз-

ход за оборудване и за поддръжка на

подвижните части на системите,

който вероятно ще усвои очаквани-

те по-високи печалби.

Фиг. 9.

Фиг. 10.
Източник: Krinner

Фиг. 11.
Източник: Zomeworks Corp.

Източник: Renusol

Източник: Бисер Системс

Източник: Бисер Системс

Източник: Бисер Системс
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www.filkab.com           0882 006 660

В продължение на няколко години ФИЛКАБ АД развива

своята дейност в областта на възобновяемите енер-

гийни източници и придоби богат опит. Общата мощ-

ност на изградените от нас фотоволтаични електро-

централи надмина 20 MWр.

Като главен изпълнител ФИЛКАБ АД е в процес на из-

граждане или  финализиране на проектите по някои от

най-големите фотоволтаични паркове в България, свър-

зан към електрическата мрежа - "Янково" (2,4 MW), "Ха-

джийски ливади" (20 MW), "Априлци" (80 MW), "Елшица" (1,3

MW), "Марино поле" (8 MW).

По тези проекти участието на ФИЛКАБ АД е свързано с:

- проучване, проектиране, анализ и оценка на проекта;

- доставка на фотоволтаични панели, електроапара-

тура, соларни кабели, конектори, силови кабели нис-

ко и средно напрежение, силови трансформатори 0,4/

20 kV, апаратура 24 kV и всички необходими елект-

роматериали;

- изграждане на носещите конструкции и кабелни тра-

сета;

- проектиране, изработка и монтаж на стрингови и ин-

верторни табла;

- изграждане на инверторни станции и главни разпреде-

лителни станции;

- присъединяване към електрическата мрежа;

- изграждане на системи за мониторинг и охрана, мете-

орологични станции;

- последващо поддържане и обслужване.

Други проекти за соларни паркове, в които ФИЛКАБ АД

участва като подизпълнител:

- "Драчево" - 5 MW

- "Генерал Тодоров" - 5 MW

- "Калипетрово" - 5 MW

- "Равна гора" - 5 MW

- "Блатец" - 1 MW

И като главен изпълнител:

- "Елшица" - 1,3 MW.
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Greentech Engineering Solutions (GES)

е създадена през 2010 г. като акционер-

но дружество от утвърдени на българ-

ския пазар компании с опит, за да пред-

ложи решения за цялостно специализи-

рано изграждане на системи за произ-

водство на енергия от възобновяеми

енергийни източници.

Експертите в компанията покриват

целия спектър от комплексни услуги, ко-

ито са необходими при реализацията на

енергийни проекти - от предварително

проучване и анализ, през проектиране,

снабдяване с необходимите материали,

изграждане, технически надзор и включ-

ване в националната електроразпреде-

лителна мрежа. Като проектант и сис-

темен интегратор, GES предлага фи-

нансови консултации, бизнес планиране

и гъвкави финансови схеми за изпълне-

нието на фотоволтаични проекти.

Компанията използва комплексна сис-

тема за мониторинг на електроцент-

Greentech Engineering Solutions предлага
фотоволтаични системи "до ключ"
Greentech Engineering Solutions предлага
фотоволтаични системи "до ключ"

ралите, която улеснява отчитането на

електродобива, подпомага обслужване-

то и дава възможност за извършване-

то на бърза диагностика и профилакти-

ка. Този цялостен модел на работа прев-

ръща компанията в доверен EPC

(Engineering, Procurement and Construction)

Contractor, чийто обхват на отговорнос-

ти далеч надхвърля работата на една

строителна фирма.

GES работи в тясно сътрудничес-

тво с Централната лаборатория по

слънчева енергия и нови енергийни из-

точници при Българската академия на

науките (CLSENES at BAS), която из-

вършва цялостни научни изследвания,

оценки и планиране на водната, слън-

чева, вятърна и геотермална енергия.

Международните партньори на GES са

водещи производители в областта на

енергийния сектор: MITSUBISHI

CORPORATION - Япония, SMA Solar

Technology AG - Германия, HYUNDAI

HEAVY INDUSTRIES - Република Корея,

HIS Solarsysteme - Германия, и TATASTEEL

- Англия. Компанията е официален дис-

трибутор на CSUN и China Electric

Equipment Group (CEEG) - най-големият

производител на трансформатори и PV

(фотоволтаични) модули в Китай. В на-

чалото на месец март се договориха и

официални партньорски отношения с

RefuSol GmbH - Германия, Hill & Smith Ltd.

- Англия, и Sadef NV - Белгия.

В качеството си на EPC Contractor,

GES изгражда 4 MW централа в с. Мок-

реш, като през месец март в национал-

ната електроразпределителна мрежа

бе включен вторият MW. Предстои

включване на трети и четвърти MW

през април. В процес на изграждане са

Соларен парк с. Вълчедръм - 2 MW и Со-

ларен парк с. Йерусалимово - 5 MW, с ко-

ито до края на годината се предвижда

пълното изграждане на над 10 MW мощ-

ности в България.

платена публикация
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Дистанционен
мониторинг на
фотоволтаични
централи

     истемите за дистанционен

мониторинг осигуряват постоянно

наблюдение над работните парамет-

ри на фотоволтаичните паркове и

предоставят актуална информация

за състоянието на всеки компонент.

По този начин се постига оптимал-

на ефективност на централата и се

намалява времето за откриване на

евентуални повреди и тяхното от-

страняване.

Възможности на
системите

Във функционалните възможности

на повечето модерни системи за

дистанционен мониторинг на фото-

волтаични централи са заложени от-

читането и визуализацията на дан-

ни за качествените и количествени

характеристики на генерираната

енергия (от целия парк, от всеки

стринг с фотоволтаични панели или

от всеки панел), за наличие на повре-

дени стрингове и тяхното локализи-

ране, за наличие на утечки или къси

съединения в проводниците на

стринговете, за загуби на енергия,

предизвикани от засенчване. Систе-

мата е в състояние да открие

възникнали проблеми в цялата вери-

га - от панелите до инвертора, вклю-

чително замърсени или повредени

панели, предпазители, изключени

прекъсвачи и други,  и да предостави

навременна и нагледна информация за

вида и местоположението на възник-

налите технически проблеми. Сигур-

ността на съоръженията допълни-

телно се обезпечава с камери за ви-

деонаблюдение, аларми за повреда,

пожар или наводнение, интегрирани

в системата за дистанционен мони-

торинг.

Дистанционен
мониторинг на
фотоволтаични
централи

С
Хардуерни компоненти
на системата

Системите могат да бъдат

окомплектовани по различен начин.

Някои от производителите предла-

гат отделни устройства за регис-

трация на оперативните данни, при

други системата за диагностика е

интегрирана в постояннотоковата

инсталация на фотоволтаичната

централа. Възможно е и използване-

то на инвертори, стандартно обо-

рудвани с модул за съхранение на

данни, при които дистанционният

мониторинг се осъществява на ба-

зата на мрежова карта с интегри-

ран уеб сървър.

Устройствата за регистрация на

измерените стойности събират

необходимата информация от инвер-

торите и измервателните модули на

фотоволтаичната система, както и

от различните видове сензори, и ав-

PV системи
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PV системи

томатично я предават към сървъра за съхранение на

базата данни през GPRS мрежа, Ethernet, WLAN, USB –

RF или GSM – RF модем. Обикновено, измервателните

модули се монтират в специално предназначени за цел-

та кутии към всеки фотоволтаичен панел и се захран-

ват от генерираната от него мощност или с батерии.

При малки по обем соларни електроцентрали, комуника-

цията между измервателните модули и устройството

за събиране на данни или сървъра може да се осъществи

с радиовръзка.

Системите за диагностика и мониторинг, внедрени

в постояннотоковата инсталацията на фотоволтаич-

ната централа, предлагат възможност за интегриране

не само на измервателни модули, измерващи генерира-

ния ток и напрежение от всеки стринг, но и необходи-

мата схема за обединяване на токовете от отделните

стрингове. Предимство в случая се явява използването

на по-малко кабели за изграждане на инсталацията, тъй

като обединяването на токовете се осъществява в

отделните измервателни модули, разположени до поло-

жителните и отрицателни изходи на стринговете, а не

в стрингови кутии. Отпада и необходимостта от ска-

ра за кабелите, защото всички стрингове се свързват

към обща двупроводна DC магистрала, която може да

се закрепи към носещата конструкция на панелите.

Както вече споменахме, на пазара се предлагат и

висококачествени инвертори с интегриран интерфейс

за дистанционна комуникация и модул за съхранение на

информацията, чрез които работата на фотоволтаич-

ната система може да се наблюдава през персонален

компютър или Интернет страница. Този тип инверто-

ри позволяват мониторинг в реално време на момент-

ната, дневната или годишната производителност на

системата и своевременно откриване на повреди в някои

от компонентите.

Софтуер
Разнообразието от компоненти за осъществяване на

дистанционен мониторинг на фотоволтаични паркове

се допълва от голямо количество приложими операци-

онни системи. Програмите се характеризират с бога-

ти мултимедийни и функционални възможности. Пред-

лагат графична визуализация не само на измерените

данни за моментното състояние на мрежата и панели-

те или добивът за деня, но и показват стойностите на

слънчевата радиация, спестените емисии CO2 и загуби-

те от засенчване. Софтуерът автоматично извлича ин-

формация от всички модули, включени в системата, на

Източник: НатурелаИзточник: Натурела
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базата на която се правят различни

справки. Също така може да извеж-

да диаграми на моментните мощно-

сти на входовете, изчислени на ба-

зата на измереното входно напреже-

ние на избран модул и тока на съот-

ветния вход, диаграми на генерира-

ната енергия в kWh, отчетена от

един или няколко избрани модула по

дни или по месеци, сигнализация за

стрингове, генериращи по-малко

енергия от останалите и др.

Във възможностите на някои от

програмите е сравняването на усво-

ената от колекторите енергия с об-

щата излъчена слънчева радиация за

определен период, калкулацията и

изработването на графики и отче-

ти за периода на изплащане и

възвърнатата до момента сума от

инвестицията. При аварийна ситу-

ация операционната система авто-

матично генерира съобщение и го

изпраща под формата на SMS, елек-

тронна поща или друг тип аларма.

Обикновено програмите предла-

гат различни йерархични нива на

достъп до данните за отделните по-

требители на системата – инвести-

тори, дистрибутори на системите,

технически лица, обслужващ персо-

нал и др. Достъпът до данните се

осъществява през Интернет пор-

тал, разработен от фирмата-произ-

водител на компонентите или от

външен доставчик на системите за

дистанционен мониторинг. Напос-

ледък добиват популярност и демон-

страционните LCD дисплеи, монти-

рани на обществени места, които се

използват с цел популяризация на

този тип системи и възобновяеми-

те енергоизточници като цяло.

Възможности за
комуникация

Комуникацията между компонен-

тите в системите за дистанционен

мониторинг може да се осъществи

по различни начини – през радиомо-

дем, GPRS мрежа, Ethernet, GSM мо-

дем, EIA232 (RS 232) комуникационен

интерфейс, Интернет, сателит и др.

GPRS мрежата е предпочитан

избор за връзка с фотоволтаични

системи, инсталирани в по-отдале-

чени места, тъй като в повечето

случаи покритието на GPRS мрежа-

та е по-силно от това на Интернет.

Мобилната комуникация се осъще-

ствява по времево разделени кана-

ли за многократен достъп в GSM

системата. Те се използват при

поискване и са статистически на-

слагани за използване от няколко

мобилни потребителя едновременно.

Принципът на работа е аналогичен

с този на Интернет – събраните от

централата данни се разбиват на

пакети и се изпращат на получате-

ля, където става тяхното сглобява-

не. При установяване на сесия на

всяко устройство се присвоява уни-

кален адрес, което на практика го

превръща в сървър. Възможен е и

достъп до данните през мобилен

телефон, като в този случай той

действа като клиент на външната

мрежа и присвоява постоянен или

динамичен IP-адрес.

Друг вариант за наблюдение на

работните параметри и производи-

телността на отдалечени соларни

електроцентрали е използването на

сателитна система за предаване на

данните. Системата събира данни

за слънчевата радиация, генерирани-

те мощности, състоянието на

стринговете и панелите, и през

трансмитер ги изпраща към сате-

лит. Оттам данните се прехвърлят

през наземни станции към Интернет

и са достъпни от определените за

целта портали.

Визуална инспекция на
фотоволтаичния парк

Надеждно решение за дистанцион-

но наблюдение на съоръженията във

фотоволтаичния парк са IP (Internet

Protocol) камерите, които предоста-

вят възможност за достъп и управ-

ление през Интернет мрежата. IP

камерите имат собствен IP адрес и

вграден софтуер за мрежова комуни-

кация – уеб сървър, FTP сървър, FTP

клиент и електронен адрес. Разпо-

лагат с няколко възможности за

свързване с Интернет. Сред тях е

използването на стандартни и ISDN

модеми, DSL модеми, модеми за ка-

белна телевизия, както и 10, 100 и

1000 Mbit Ethernet връзки. В допълне-

ние, могат да се използват модеми

за клетъчни телефони и различни

опции за безжична мрежа.

Изображението, получено от тях,

е изцяло цифрово и се предава през

мрежата (LAN/ WAN/ Internet/ GPRS/

3G) с гарантирано отсъствие на

загуби по трасето и висококаче-

ствено изображение. Комуникацията

е с високо ниво на сигурност, благо-

дарение на използваните методи за

криптиране и идентификация. Друго

предимство е интегрирането на

интелект в камерите, което пред-

полага огромни възможности за ана-

лиз на видеосъдържанието с цел

откриване на повреди в съоръжени-

ята. Обикновено мрежовите камери

са снабдени със специализиран со-

фтуерен пакет, който осигурява

поддръжката на основни функции

като конфигурация, наблюдение, кон-

трол и запис на изображението.

Освен видеоизображение, мрежови-

те камери поддържат функционал-

ност за пренос на различни видове

данни, например звук, данни за управ-

ление на камерата и т. н.

Източник: Бисер Системс

Източник: in AccessNetworks
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Ri4Power - гъвкава
композиция за разпределяне
на електрическа енергия

Вятърната енергия е най-обещаваща-

та възобновяема технология и добива все

по-голяма популярност в България. Все-

ки един вятърен парк се нуждае от из-

граждане на електроразпределителна

система за управление и присъединява-

не на генерираното електричество от

честотните конвертори.

Системата Ri4Power на световния

производител Rittal предлага една гъв-

кава композиция за разпределяне на елек-

трическата енергия, произведена от

честотните конвертори. Ri4Power се е

доказала в приложенията за моторен

контрол, чрез възможността за индиви-

дуално проектиране на всеки модул с цел

постигане на оптимално удобно и на-

деждно решение. Тя е АСТА типово тес-

твана както като форма 1, така и в по-

високите форми 2/4 и позволява разпреде-

лението на електроенергия за товари до

5500А. Напълно сертифицирана в съот-

ветствие с IEC 60439 част 1, Ri4Power

гарантира най-висока степен на безо-

пасност за електроразпределение. В ос-

новата на архитектурата стои шест-

надесетократно сгънат TS 8 профил

проектиран като модулна универсална

платформа, приложима еднакво добре

както за индустрията, така и за ИТ сфе-

рата. По този начин потребителите мо-

гат винаги да се базират на една един-

на платформа и на един богат набор от

аксесоари. Така се получава търсена-

та ефективност - висока степен на

гъвкавост, бърза инсталация, висока

надеждност и качество.

Частичните врати могат да бъдат

от 150мм до 2000мм. Отделенията при-

тежават вътрешен интериор, позволя-

ващ вътрешното пространство да е оп-

тимално адаптирано към специфичните

изисквания за функционалността на ко-

мутационната апаратура. Тази нова

концепция за инсталацията, позволява

да се инсталира оборудването само с

няколко операции.

Системата Ri4Power се отличава с

лесно планиране, опростена работата,

бърз монтаж и висока степен на модул-

Ритал ЕООД
1592 София, ж.к."Дружба"-1, бул."Искърско шосе" №7
Търговски комплекс "Европа", сграда 7, ет. 2.
Тел./ факс: +359 (2) 889 0055, 889 0056, 979 4983
е-mail:office@rittal.bg, web:www.rittal.bg

Ri4Power - гъвкава
композиция за разпределяне
на електрическа енергия

ност. По този начин предлага икономи-

чен подход към нисковолтовото елект-

роразпределение.

Пазарът на електроенергия, произве-

дена от вятърни и фотоволтаични цен-

трали е гарантиран, тъй като е най-

бързо развиващия се отрасъл в светов-

ната енергетика през последните го-

дини. Това се дължи на безплатната вя-

търна енергия, екологичните й предим-

ства и намаляващите цени на вятърни-

те електроцентрали, приведени за еди-

ница инсталирана мощност (kW). Сега

и в бъдеще, себестойността и инвес-

тициите за електричество от вятъра

се очаква да бъдат най-ниски, в сравне-

ние с всички други електропроизводст-

ва от екологичните и напълно възобно-

вяеми енергоизточници.

платена публикация
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Инвестиционно
проучване
и проектиране
на ветроенергийни
паркове

вятърна енергетика

   фективното преобразуване на

вятърната енергия в електрическа

чрез самостоятелно работещи или

обединени във вятърен парк турби-

ни, задължително изисква професи-

онално проучване и проектиране.

Всяка малка неточност както при

ветроенергийния одит, така и при

избора на подходящи турбини, може

да доведе до неправилна оценка на

годишната електропроизводител-

ност и непредвидени загуби в проце-

са на експлоатация.

Етапът на инвестиционно проуч-

ване включва предварителни проуч-

вания, икономическа оценка на ин-

вестиционните намерения и задание

за изработване на проект. Предва-

рителните проучвания обхващат

изследвания за режима на вятъра в

посочената площадка за строител-

ство, представени като статисти-

ческо разпределение на скоростта

на вятъра по време и посока, плътно-

стта на въздуха и енергийния потен-

циал. Вземат се под внимание и

Инвестиционно
проучване
и проектиране
на ветроенергийни
паркове

Източник: Gamesa Corporacion Tecnologica
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статистически данни за времето на

безветрие на площадката; данни за

измервания за предполагаемата ви-

сочина на установяване на пропеле-

ра на генератора, както и оценка на

потенциала на вятъра за проектна-

та височина на установяване на

пропелера.

Според мнението на специалисти

от бранша, при проектирането на

вятърни електроцентрали е неце-

лесъобразно да се разчита на вет-

ровите данни от националната

метеoрологична система. Съответ-

ните й измервателни станции са

недостатъчен брой, измерванията

не обхващат напълно ветровите

диапазони и данните най-често са

неточни и могат да бъдат заблуж-

даващи. Ветроизмерванията за це-

лите на прогнозиране на времето са

много по-различни от тези, необхо-

дими за ветроенергетиката, където

се анализират ветроенергийните

характеристики на ветровия поток

в пряка връзка с избора на ветроенер-

гийна система. Друга особеност на

метеорологичната ветрова стати-

стика е, че всички данни се отнасят

за ветровото движение в точки с

височина 10 метра над терена, до-

като височината на съвременните

мегаватови турбини достига до 70

и повече метра. Освен това, в

българските географско-теренни

условия е сравнително трудно да се

състави добър ветроатлас поради

разнообразния релеф, влиянието на

Източник: Energiewerkstatt Consulting
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морето, речните долини и редица

други климатични фактори, допъл-

ват експертите. Ландшафтът на

терена на топографския профил на

местността в непосредствена бли-

зост и на километри разстояния

влияят по различен начин на динами-

ката на въздушните потоци. Необ-

ходими са детайлни ветрови анали-

зи и релефни данни за всяко конкрет-

но място, предвидено за монтаж на

ветротурбини, както и околния рай-

он, обхващащ 10-20 кв. км, за да се

минимизират рисковете при инвес-

тиции във вятърните електроцент-

рали. Не по-малко важно е да се из-

берат подходящи турбини за съот-

ветните конкретни ветроклиматич-

ни условия.

Ветроенергиен
одит

За детайлна оценка на енергий-

ния характер на вятъра и получава-

нето на пълна обемна картина на

движението на въздуха за точно оп-

ределено място, са необходими

продължителни статистически из-

мервания на ветроданните както за

скоростта, така и за посоките на

вятъра. Ето защо, ветроенергийни-

ят одит, за разлика от ветрооди-

та, се прави не по принцип, а вина-

ги за конкретни вятърни турбини и

конкретно място. Обикновено, вет-

роенергийният одит на терена

включва изчисление на енергийната

плътност на ветровите потоци,

изработване на ландшафтен про-

фил, оценка на ветроклиматичните

въздействия и ветродинамиката

върху работата на ветрогенерато-

рите и анализ на турбуленцията.

Отчитат се аеродинамичните,

механични и електромагнитни загу-

би на ветроенергия и се прави вет-

родинамично и аналитично модели-

ране със специален софтуер.

Измерване на скоростта
на вятъра

Средната скорост на вятъра не

трябва да се приема като единстве-

на величина в изчисленията, а като

преобладаващата за даден ветро-

скоростен интервал. Принос за вет-

ровата мощност носят и всички

други скорости, които са различни

от преобладаващата, но са в съща-

та ветроскоростна лента. Паралел-

но с измерването на ветроскорости-

те се мери и плътността на ветро-

вата мощност, както и температур-

ните разлики на терена и въздуха над

него в момента на измерванията.

Плътността на ветровата мощ-

ност, изчислена във W/m2, е важна

енергийна характеристика на вятъ-

ра, която се влияе не само от хори-

зонталната ветроскорост, но и от

другите характеристики на вятъра

и въздуха.

Получените резултати служат за

нанасяне на необходимите корекции

за вертикалното движение на възду-

ха, породено от степента на кон-

векцията му, както и за корекция на

плътността на въздуха в зависи-

мост от температурата. След

съпоставяне на измерените данни

с изчислените по ветродинамичния

модел, моделът се калибрира и пре-

цизира за конкретното измервано

място, за да се направи, макар и при-

близително, начален избор на по-

добрите ветроенергийни точки още

в процеса на самото измерване.

Сред прилаганите методи за из-

мерване е и т. нар. 3D ветроанализ,

при който се анализират скорости-

те на вятъра в трите основни рав-

нини, за да се получи обемна карти-

на на движението на въздуха. При

анализа се взимат под внимание про-

порциите между измерените абсо-

лютни стойности, а не самитеИзточник: Nordex SE
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стойности, тъй като именно пропорциите зависят съще-

ствено от релефните и топографски локални особено-

сти и са база за моделиране на 3D движението на вятъ-

ра и при други абсолютни стойности на ветроскорос-

тите.

Измерване на атмосферно налягане
температура и относителна
влажност

Влиянието на атмосферно налягане, температурата

и относителната влажност на въздуха също са от зна-

чение за количеството произведена енергия от вятър-

ния парк. Атмосферното налягане може лесно да бъде

измерено на всяка удобна височина. За разлика от него,

уредите за измерване на температурата трябва да се

монтират на височина най-малко 10 м, за да се избегне

влиянието на топлината, излъчвана от земята. Отно-

сителната влажност на въздуха не оказва влияние върху

произведената енергия, но е полезно да се знае за оцен-

ка на опасността от заледяване.

Избор на ветрогенератори
След анализиране на резултатите от ветроенергий-

ния одит се пристъпва към следващата фаза от инве-

стиционното проучване, а именно изборът на подходя-

щи за преобразуване на наличния ветропотенциал тур-

бини. Изборът се прави след детайлен анализ на вет-

роенергийните характеристики на ветрогенератори-

те, които са предварително подбрани така, че елект-

рическата им производителност да е най-висока при

съответните ветроусловия и други енергозначими по-

казатели на местата. За целта се изготвя реалистична

оценка на електропроизводството за избраните вари-

анти на ветрогенератори, която включва очакван пълен

потенциал на годишно електропроизводство и очаква-

на часова електропроизводителност, съобразно типа

на ветрогенераторите и енерготехническите им па-

раметри. При избора на турбина е препоръчително да

се използват и данни от техническите тестове на вет-

рогенераторите в реални експлоатационни условия, на-

правени от независими технически одитори.

Следващ етап в предпроектното проучване е техни-

ко-икономическият анализ и инвестиционна оценка на

избраните варианти на ветрогенератори. Вземат се под

внимание размерът на инвестицията; паричните по-

стъпления; възможните рискове; оперативните разхо-

ди; периодът на възвръщаемост на инвестицията;

вътрешната норма на рентабилност; съотношението

между приходите и разходите; себестойността на елек-

тропродукцията и се прави сравнение на отделните ва-

рианти.

Анализ на подходящата конфигурация
на ветроенергийния парк

Съществен момент при проектирането на вятър-

ните паркове е оценката на т. нар. конфигурационни

загуби, която засяга разположението на вятърните
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ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ООД
1124 София, ул. П. Делян 5, тел./факс: 02/846 40 69

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

ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ОТ ЛОКАЛНИ

РЕШЕНИЯ ДО КОМПЛЕКСНИ СТРАТЕГИИ:

• Консултантски услуги в областта

на енергийната ефективност;

• Регионални и отраслови обзори на

енергийната ефективност;

• Енергийни обследвания (одити) с

акредитация;

• Системи за енергиен мениджмънт и

мониторинг;

• Проекти за енергийна ефективност;

• Съдействие при финансиране на

проекти за енергийна ефективност;

• Инженеринг, доставка и монтаж на

енергоспестяващо оборудване;

• Енергийни измервания и изпитания;

• Мониторинг и верификация на

икономията на енергия;

• Обучение на енергийни мениджъри;

• Организиране на конференции и

семинари в областта на

енергийната ефективност.

турбини в парка. Тези загуби се пораждат от взаимо-

действието между отделните турбини. Специалисти-

те обръщат внимание на факта, че всяка турбина във

ветропарк произвежда по-малко електроенергия в го-

дишно изражение, в сравнение със случаите, когато тя

е самостоятелна. Затова е неправилно да се сумират

годишните електропроизводствени данни на единични

турбини, когато те са разположени във ветропарк.

Причината е, че турбините, които са разположени във

вятърната „сянка“ на другите, не посрещат вятъра,

както първата челна турбина по-посока на преоблада-

ващия вятър. В резултат на това, произведената енер-

гия от първата турбина е повече, отколкото на оста-

налите. Не само първата турбина пречи на следващи-

те, но и те пречат на нея, тъй като възпрепятстват

свободното движение на въздушния поток. Така наля-

гането зад първата турбина остава по-високо от нор-

малното, което влияе на коефициента й на полезно дей-

ствие. Освен това, турбуленцията на въздушния поток,

преминал през едната турбина и тежкия аеродинами-

чен работен режим, в който е поставена следващата

турбина, могат бързо да доведат до нейното разруша-

ване. Различните турбини имат различна „ветропроз-

рачност“ на роторите си, както и различна устойчи-

вост на турбуленция. От това, както и от геометрич-

ните им параметри, зависи доколко ще се избегне

бързото разрушаване на турбините във ветропарка и

доколко електропроизводството му ще бъде максимал-

но възможно за определен терен.

Взаимното влияние между турбините във вятърния

парк, причинява т. нар. конфигурационни загуби. Освен

от разстоянието между турбините, загубите се вли-

яят и от вида на самите турбини, технологията за

аеродинамичното им управление, тяхната простран-

ствена ориентация, характеристиките на местополо-

жението им и други фактори. Стойностите за един

добре проектиран вятърен парк варират от 0 до 20%

спрямо оценката на брутната енергийна продукция,

като ниските стойности съответстват на малки групи

от добре разположени турбини, докато високите от-

говарят за вятърен парк с гъсто разположени турби-

ни и с преобладаващ слаб вятър. Конфигурационните

загуби за самостоятелна турбина са 0%, докато при

Източник: Suzlon Energy Limited

Източник: Siemens
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добре проектирани групи от 8 до 10

турбини могат да се задържат под

5%, твърдят експертите.

Технико-икономическа
оценка на други фактори

При проектирането трябва да се

вземат под внимание и очакваните

загуби от замърсяване на роторни-

те лопатки, от обледеняване, от

принудителни прекъсвания и други.

Приблизителната оценка на загу-

бите от замърсяване се налага по-

ради честите замърсявания на ло-

патките от насекоми и натрупване-

то на лед, които влияят върху аеро-

динамичните качества на лопатите.

Този вид загуби участват като вход-

ни данни за изчисляването на коефи-

циента на загубите, като стойнос-

тите варират от 1 до 3% от брут-

ната енергийна продукция.

Загубите от обледяване се полу-

чават в следствие на натрупване-

то на лед по ротора и гондолата,

което води до изключване или

невъзможно включване на турбина-

та. Загубите от обледяване зави-

сят от околната температура, от

височината, на която е монтиран

ротора на турбината, от нивото на

влажността и от дизайна на тур-

бината. Стойностите им варират

от 0 до 8% от брутната енергийна

продукция. При място, за което

очакваните загуби от обледяване

надхвърлят 8%, е препоръчително да

се използват турбини с противооб-

леденителни системи. Загубите от

принудителни прекъсвания са резул-

тат от техническата експлоата-

ция на турбините, например повре-

ди, стационарни прекъсвания или

превантивни прекъсвания. Загубите

от принудителни прекъсвания също

участват като входни данни за из-

числяването на коефициента на

загубите, като стойностите им

варират от 3 до 7% от брутната

Източник: Vestas Wind Systems Източник: Energiewerkstatt Consulting

енергийна продукция.

Други загуби, които трябва да се

предвидят при технико-икономичес-

ката оценка, са загубите на енер-

гийна продукция при включването и

спирането на машината, при откло-

нения в работата, при силни ветро-

ве, от изключването на машината

при внезапни пориви на ветровете,

загуби при трансформацията и при

включването на системата в мес-

тната енергийна мрежа.
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Глобал Уинд Пауър планира
изграждането на 200 MW
мощности през 2011 година

Глобал Уинд Пауър е 100% датско

дружество, специализирано в разви-

тието, изпълнението и администри-

рането на ветроенергийни проекти.

Фирмата изгражда вятърни паркове

както за датски, така и за между-

народни клиенти в частния, промиш-

лен и обществен сектор.

Фирмата е основана през 1999 г.,

а нейният филиал, Глобал Уинд Пау-

ър - Германия е създаден за немския

пазар през 2003 г. През 2007 г. Global

Wind Power стартира развитието

на проекти в България с филиала си

Глобал Уинд Пауър България - към мо-

мента в страната са изградени вя-

търни паркове с обща мощност 52

MW - Лонг Ман, Шабла и Камен бряг.

През 2009 Глобал Уинд Пауър осно-

вава офис във Франция, а през 2010

- в Румъния.

Глобал Уинд Пауър е един
от водещите доставчици
на ветроенергийни
проекти в Европа

 Компанията съчетава всички

професионални умения, необходими за

трансформирането на идеите, жела-

нията и нуждите на клиентите, как-

то и за създаването на допълнител-

на стойност на всички нива от вет-

роенергийни проекти. Тя разработ-

ва своите проекти в съответствие

с нуждите на своите клиенти, като

следи отблизо тенденциите на све-

товния пазар за вятърна енергия.

Новите ветроенергийни проекти

се разработват в тясно сътрудни-

чество с всеки отделен клиент, ка-

то се започва с критериите на кли-

ента за участие в инвестирането на

ветроенергийни проекти. Данъчните

облекчения, диверсификацията на

риска, създаването на първоначален

профил, въглеродният неутралитет

и ангажираността към опазване на

околната среда са само някои от при-

Компанията е реализирала четири ветроенергийни парка в страната до момента

чините, всяка от които изисква раз-

лични стратегии по време на етапа

на разработване.

Ценностна верига на
Глобал Уинд Пауър

Ценностната верига осигурява

последователност и оптимизация

по време на процеса във всички на-

ши проекти. Ценностната верига е

инструмент, фокусиран върху резул-

тата, който се състои от три от-

делни продукта: Greenfield (разра-

ботване на проекти ), Turnkey (из-

пълнение  на проекти до ключ) и

Technical & Commercial Management

(TCM)(техническо и администтра-

тивно обслужване), които клиенти-

те могат да изберат по отделно или

като пакет.

Структурата на ценностната

верига гарантира, че клиентите мо-

гат да се възползват едновремен-

но от приемственост и гъвкавост

по време на разработването на про-

екта. Компанията може да ръково-

ди даден проект при превръщането

му от идея в реалност, но и клиен-

тът може сам да избира дали да се

възползва от нашите продукти и

професионализъм  само в отделни

етапи. Клиентът може също така

да заяви една или повече доставки

на части от Глобал Уинд Пауър ка-

то мениджър на проекта и на обек-

та. Нашият надежден  ТСМ означа-

ва, че за нас е лесно да поемем ад-

министрирането и техническото

обслужване на ветроенергийни про-

екти, които са разработени от на-

шите доставчици.

Глобал Уинд Пауър
превръща проектите от
идея в реалност

Глобал Уинд Пауър осигурява на

своите клиенти гъвкав, междунаро-

ден бизнес партньор, съсредоточен

върху създаването на стойностни

продукти за своите клиенти. Това е

така, защото компанията е напъл-

но отдадена на своята мисия да прев-

ръща доверените й идеи в успешно

работещи проекти.

Глобал Уинд Пауър през
2011 година

Като динамично развиваща се

компания в сферата на ветроенер-

гетиката, Глобал Уинд Пауър преми-

на през значителни предизвикател-

ства в рамките на 2010 година. Ос-

вен на вече съществуващите паза-

ри в Дания, Германия и България в

комбинация с над 400 MW опит, ком-

панията се разрасна и откри офиси

във Франция и не на последно място

в Румъния, където Глобал Уинд Пау-

ър разработва някои от най-големи-

те ветроенергийни проекти в исто-

рията на компанията. Очаква се 2011

г. да бъде интензивен период за фир-

мата, с 200 MW планирана мощност

за инсталиране и засилено търсене,

насочено към придобиването и раз-

витието на европейски проекти за

вятърна енергия, които да представ-

ляват интерес за професионални ин-

веститори.

Глобал Уинд Пауър планира
изграждането на 200 MW
мощности през 2011 година
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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 Consulting GmbH
Katztal 37 - A-5222 Munderfing - Austria
Tel: +437744 20141-0 Fax: +437744 20141-41
Email: office@energiewerkstatt.at

Офис България:
EWS Consulting EOOD
9000 Варна, ул. „Александър Дякович“ 45, офис 2
Tел: +359 52 988140 Mобилен: +359 886020233
Email: v.rashev@ews-consulting.bg
www.ews-consulting.bg
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Нова турбина за
ниска и умерена
скорост на вятъра

  ектор Енергетика на Siemens

представи нова вятърна турбина с

директно управление, предназначена

за райони с ниска и умерена скорост

на вятъра. Демонстрацията бе на-

правена по време на изложението на

оборудване за производство на елек-

троенергия от вятър EWEA 2011 в

Брюксел, Белгия. Основната харак-

теристика на новата турбина SWT-

2.3-113 е иновативната концепция за

задвижване с компактен постоянен

магнитен генератор, който гаран-

тира висока ефективност дори при

ниско натоварване.

С мощност 2,3 MW и диаметър на

ротора 113 м новата вятърна тур-

бина е проектирана така, че да

осигурява максимално
производство
на електроенергия
на обекти с ниска до умерена ско-

рост на вятъра. Турбината е оборуд-

вана с новите перки на Siemens B55

Quantum. Новият им дизайн повиша-

ва ефективността и оптимизира

резултатите. Прототип на новата

турбина беше инсталиран в Холан-

дия през март т. г.

SWT-2.3-113 е втората безредук-

торна вятърна турбина, произведе-

на от Siemens. Подобно на предиш-

ния модел – SWT-3.0-101, който е с

мощност 3 MW и бе лансиран от ком-

панията през април 2010, новият мо-

Нова турбина за
ниска и умерена
скорост на вятъра
Технологията бе представена по време на EWEA 2011 в Брюксел

дел използва само половината от ча-

стите, необходими на конвенционал-

ните турбини и значително по-малък

брой подвижни части.

"Първите прототипи на SWT-3.0-

101 работят повече от година и

отговарят на всички очаквания по

отношение на надеждността и ре-

зултатността", споделя Хенрик

Стийсдал, Главен Технологичен ди-

ректор на Siemens Wind Power

Business Unit. "Дизайнът на новия

модел е базиран на същата платфор-

ма като предишния. Новият модел

използва натрупания до днес опит и

е сигурна и доходна инвестиция".

Заедно с турбината SWT-2.3-113

Siemens въвежда и новото поколение

роторни перки Quantum Blade. Пред-

Вятърната енергия
е част от екологичното портфолио на Siemens. През финансовата 2010 г. приходите от него са

достигнали 28 млрд. евро. Според данни на компанията, за същия период продуктите и решени-

ята на Siemens са позволили на клиентите на компанията да намалят въглеродните си емисии

с 270 млн. тона – количество, равно на общите годишни емисии CO2 на мегаградовете Хонконг,

Лондон, Ню Йорк, Токио, Делхи и Сингапур.

ставеният модел е по-лек от пре-

дишните, но запазва тяхната из-

дръжливост. Новата перка е с дължи-

на 55 м и променен дизайн на върха

и основата.

Благодарение на промените,

нивото на шум от
перките е 105 децибела,
което прави SWT-2.3-113 една от

най-тихите вятърни турбини на

енергийния пазар.

По думи на представители на

компанията, до момента Siemens е

инсталирал общо пет турбини

SWT-3.0-101 в Дания и Норвегия.

Нови проекти с турбини с директ-

но задвижване на компанията са

планирани в САЩ, Дания и Германия.

Тази година компанията предстои

да представи и 6-мегаватовата си

турбина с директно задвижване,

която ще бъде особено подходяща

за големи вятърни централи в

морето, според източници от

Siemens.

С
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Вятърен парк
Мировци

проекти, реализации

  ятърен парк Мировци е сред ем-

блематичните проекти в областта

на вятърната енергетика в Българи-

я.Той ще бъде реализиран през 2012

година, по думите на представите-

ли на неговия инвеститор - Даблю Пи

Ем, със своите 240 MW ще бъде най-

големият ветроенергиен парк в стра-

ната. Дружеството е резултат от

партньорството между две компании

с традиции в облacттa на зелената

енергия - американската Continental

Wind Partners и българската КАН.

Най-значимата
инвестиция за региона

Направените инвестиции в размер

на повече от 3 млн. лв. и собствена-

та земеделска земя с обща площ над

1500 дка, налагат компанията като

водещ инвеститор в община Нови

пазар. Даблю Пи Ем планира да изгра-

ди и управлява ветроенергиен парк в

землищата на селата Мировци, Пре-

селка, Сечище, Тръница, Писарево,

Ст. Михайловски, Памукчи и Жилино.

Изборът на локация за мащабния си

проект инвеститорът коментира

така: „Община Нови пазар е избрана

поради успешната комбинация от

ветрови потенциал, нисък екологичен

риск, както и наличие на подходяща

инфраструктура. В района на проек-

та няма регистрирани защитени

територии, санитарно-охранителни

Вятърен парк
Мировци
Проектът ще включва 75 турбини с обща мощност 240 MW

зони или паметници на културата.

Най-близките зони от мрежата на

Натура 2000 са разположени на 12-15

км от територията на парка.“

По мнение на инвеститорите,

реализирането на вятърния парк ще

донесе на жителите на община Нови

Пазар възможности за професионал-

на реализация и поминък. По време на

строително-монтажните дейности,

свързани с изграждането на парка,

ще бъдат наети повече от 1500

работници. Ще се представи

възможност за местни фирми да

участват приоритетно в изпълнение

на поръчки по време на строител-

ството. От Даблю Пи Ем предвиж-

дат да бъдат сключени договори за

изпълнение и доставки на стоки и

услуги. Експлоатацията на парка ще

донесе постоянни работни места.

„Планират се инвестиции в образо-

ванието и обучението на местните

жители, които ще работят за тех-

ническата поддръжка и експлоата-

ция на турбините. Успешното реа-

лизиране на проекта дава възмож-

ност на жителите на населените

места да се възползват от социал-

ните и дарителски програми, които

компанията разработва. До момен-

та вниманието е насочено основно

към децата от училища и детски

градини, както и подобряване на

условията на труд в Общинската

администрация. Всичко изброено до

тук ще доведе до едно добро и устой-

чиво развитие на Община Нови па-

зар и ще осигури на младите хора

перспективи за развитие“, катего-

рични са от дружеството.

Предстои избор и
монтаж на 75 турбини

Заради ранния етап, в който се

намира проектът, от компанията-

инвеститор споделят, че все още

няма избран модел турбина, която да

бъде монтирана в землището на

община Нови пазар. „Това е дълъг

процес, включващ преговори с цел да

се получи добра цена, тъй като бро-

ят на необходимите ни съоръжения

е 75“, заявяват те и допълват, че

изборът ще се базира на редица

критерии, сред които са: добрият

ветрови ресурс, с който разполага

територията; близостта до път,

както и сравнително добрият наклон

на терена. Сред важните фактори

за решението е и наличието на елек-

тропреносна мрежа и възможност за

присъединяване на вятърен парк

Мировци към нея.

Continental Wind Partners
е водеща компания в областта на вятърната енергетика с широк портфейл от проекти в Цент-

рална, Югоизточна Европа и Австралия. Компанията има обекти в различни стадии на развитие,

които сумарно надхвърлят 6000 MW енергиен капацитет. Continental Wind Partners започва разработ-

ването на вятърни електроцентрали през 2006г в Румъния и Полша. Оттогава е разработен и

завършен най-големият вятърен парк в Европа (600 MW), намиращ се във Фантанеле, Румъния, като

впоследствие проектът е закупен от ЧЕЗ. От компанията са категорични, че вятърните проекти

на Continental Wind Partners допринасят за икономическото развитие на местно ниво, носят важни

приходи за локалните бюджети (в някои случаи около 50% от всички приходи), дават предимство

на местни строителни фирми, създавайки стотици работни места в процеса на строеж и осигу-

ряват постоянни работни места след завършването на проекта. Компанията използва само най-

добре развитата и изпитана технология, отговаряйки на най-високите екологични изисквания.

В
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Компанията ни е
лидер в иновациите

интервю

Г-н Христов, споделете с чита-

телите на сп. Енерджи ревю

каква е философията на управ-

ляваната от вас компания?

Когато създавахме преди 20 и по-

вече години компанията, си поста-

вихме стратегическата цел да по-

паднем в първите сто компании в

света, произвеждащи разработени

от тях релейни защити. Така, пости-

гайки това във времето, достигнах-

ме до необходимостта да формули-

раме нова стратегическа цел с ясно

послание, разбираемо за всички. То

е: Рокон - лидер в иновациите. Тук

всяка една дума говори много, защо-

то лидер означава са-

мостоятелна визия за

бъдещето. Това не

предполага догонване,

копиране на чужди по-

стижения. Иновацията

сама по себе си означа-

ва резултат, непости-

ган до този момент.

Това изключва каквато

и да е търпимост към

всяка форма на посред-

ственост.

Често се говори, че България е

последна сред страните в Европа.

Ако искаме да подобрим положение-

то си, трябва в някакъв смисъл да

сме реално по-добри от останалите,

така че да се движим по-бързо на-

пред. Само така можем да скъсим

унизителната дистанция между нас

и развитите общества. Това тряб-

ва да личи от всяко наше действие.

Ако искаш да си лидер, трябва да си

наясно, че всички ще коментират

гърба ти, защото само това ще

виждат.

Бихте ли посочили конкретни-

те преимущества на разработе-

ните от вас продукти?

Съответствието със стандар-

тите и високата надеждност вече

не могат да бъдат изтъквани като

преимущества. Необходими са нови

качества на релейните защити. За

това и в последните 4 години разра-

ботвахме серията Dragon.

Тази серия отразява нашия

20-годишен опит в тази

сфера.

Миналата година въве-

дохме в редовно производ-

ство серията Dragon 1. Тя

е ориентирана предимно

към нискостойностни про-

екти в разпределителни-

те мрежи и вече е търсе-

на у нас и в чужбина. С но-

вата серия Dragon 3 покриваме всич-

ки възможни изисквания към релейни-

те защити в разпределителните и

преносните мрежи. Това включва

компактен дизайн, позволяващ

включването на всички необходими

функции за защита, мониторинг и

контрол в едно, възможност за лес-

но увеличаване на ресурсите от

цифрови входове и изходи, аналого-

ви входове и изходи за различни пред-

назначения и т. н. Заслужава да се

отбележи ефикасната самодиагнос-

тика, позволяваща откриване на

потенциални неизправности преди

тяхното проявление. Висока често-

та на сканиране - до 5kHz, позволява

на земните защити да използват

метода на транзитните токове,

както и ефективна регистрация на

бързи преходни процеси. И, разбира

се, комуникационен протокол IEC

61850.

Внимание заслужава и развитие-

то на самата технология на произ-

водство. Всяка операция вече се

контролира от независима система

за контрол на качеството. При се-

рията Dragon е елеминирана на 100%

възможността субективният фак-

тор да оказва влияние на качество-

то и надеждността.

Какво отличава разработвана-

та в момента нова серия Dragon

от предишните?

Dragon 5, която в момента разра-

ботваме, е серия на бъдещето. В нея

влагаме последните достижения на

науката и техниката. В алгоритми-

те при събирането на данни и взе-

мането на решения ще има т. нар.

елементи на изкуствен интелект.

Планираме тя да се появи на пазара

в началото на 2014 г.

Владислав Христов,
управител на фирма Рокон,

пред сп. Енерджи ревю

Компанията ни е
лидер в иновациите
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Литиевите
акумулатори

електроенергетика

     ласическите приложения на

акумулаторите непрекъснато се раз-

ширяват - нараства броят на захран-

ваните с тях преносими устройства,

все по-често се налага монтиране-

то на електронни апаратури в мес-

та без електрическа мрежа, както

и осигуряване работата на захран-

ваните от нея товари при липса на

мрежово напрежение. В последните

години към това се прибавиха систе-

мите, използващи алтернативни

източници на електроенергия, които

трябва да съхраняват оставащата

й част при намалена консумация и да

я осигуряват при липса на светлина

и вятър, например. И не на последно

място са хибридните и електричес-

ките автомобили, чието масово

разпространение е немислимо без

подходящи акумулатори.

Сериозната изследователска ра-

бота през последните няколко десе-

тилетия доведе до създаването на

множество нови видове акумулато-

ри, от които засега най-разпростра-

нени са литиевите, на чието дей-

ствие, параметри, предимства, не-

достатъци, разновидности и експло-

атационни особености е посветена

статията.

Литият
е най-лекият метал (плува в течно-

сти) с голям електрохимичен потен-

циал, който обуславя много лесното

му влизане в химически реакции

(включително с водата) и възможно-

стта за натрупване на значителна

енергия в литиевите акумулатори.

Поради голямата му хи-

мична активност не се

среща в свободно състо-

яние в природата, а в аку-

мулаторите се използват

обикновено само негови

съединения. От друга

страна, тази активност

затруднява производ-

ството на акумулатори и

съответно увеличава це-

ната им.

Основни параметри
на акумулаторите

Капацитетът С е количеството

електричество, което напълно заре-

ден акумулатор може да достави на

свързаните към него товари, дока-

то напрежението му намалее до

минимално допустимото (напълно

разреден акумулатор). В каталозите

се дава обикновено в амперчасове

(Ah) или милиамперчасове (mAh) и

условно означава колко А или mA

могат да бъдат осигурени за 1 час.

Стойностите на капацитета са от

няколко десети от mAh до 10 000 Ah.

Специфичният капацитет в Ah/kg

представлява отношението на С и

теглото на акумулатора. Той зави-

си от използваните в акумулатора

съединения на лития, но типичните

му стойности са 3-4 пъти по-голе-

ми от тези на оловните акумулато-

ри. Друго представяне на С е чрез

енергията, която може да осигури за

1 час. Измерва се във Wh и се полу-

чава чрез умножаване на С в Ah с

номиналното напрежение на акуму-

латора – например при капацитет 2

Ah и напрежение 3,7 V енергията е

7,4 Wh. Използва се и параметърът

плътност на енергията като отно-

шение на енергията към теглото във

Wh/kg или към обема във Wh/dm3 (или

еквивалентната Wh/l).

Напрежението на акумулаторите

намалява при разреждането им (при-

мер е показан на фиг. 1) и затова

като параметри се използват мак-

сималното напрежение Umax на

напълно зареден акумулатор, мини-

малното Umin на напълно разредения

акумулатор и номиналното U, кога-

то той е разреден наполовина. В

напълно разредения акумулатор е

останало някакво електричество,

обикновено около 20% от това в

напълно заредения. Като параметри

напреженията са при празен ход на

акумулатора, докато при консумира-

не на ток I от него те намаляват.

Например, номиналното напрежение

е U = Uo - RI, където Uo е стойност-

та му при празен ход, а R е вътреш-

ното съпротивление на акумулато-

ра. Очевиден е стремежът последно-

то да е колкото е възможно по-мал-

ко.

Част от параметрите се влоша-

Литиевите
акумулатори
Параметри, приложения, специфики на процеса на зареждане

Фиг. 1.

К
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ват при увеличаването на тока на

разреждане, чиято препоръчителна

стойност се дава като параметър

с измерение С – например ток 1С

означава, че стойността му в А е

равна на капацитета в Ah. Също

параметри са максималният посто-

янен ток и импулсният ток на раз-

реждане, както и препоръчителният

ток на зареждане.

Поради химични процеси в акуму-

латора количеството електриче-

ство намалява с времето дори той

да е на празен ход - процес, който е

познат като саморазреждане. Обик-

новено се дава в % за месец (типич-

ни стойности между няколко десети

от % и малко над 1%) или за година.

Експлоатационният срок пред-

ставлява максималният брой цикли

заряд-разряд, при които все още е

запазена възможността акумула-

торът да отдава указания в техни-

ческата документация процент от

първоначалния заряд. Типичните

стойности за съвременните литие-

ви акумулатори са между 500 и 5000

цикъла.

Работният температурен обхват

при зареждане по принцип е по-те-

сен (например 0 ÷ +45 °С) от този

при разреждане (типично -20 ÷ +60

°С). Нещо повече, в горния край на

последния максимални-

ят доставян от акуму-

латора ток намалява.

Литиево-йонни
акумулатори

Създадени са в лабо-

раторни условия през

1970 г. с анод от чист

литий. Реално работещ

модел се появява през

1981 г., а пазарният им

дебют е през 1991 г.

Наименованието им се

дължи на факта, че по

време на работата

през електролита на

акумулатора се дви-

жат литиеви йони. За

зареждане катодът

(положителен елект-

род) се свързва към

положителния полюс на

външно постоянно на-

прежение (по-голямо от

това на акумулатора),

получава се влизащ ток в катода и

движение на йоните към анода (от-

рицателен електрод), където те се

натрупват. При разреждане движе-

нието на йоните е от анода към

катода и натрупаното количество

електричество обуславя излизащ

ток от катода във външната вери-

га. С малки изключения анодът в

съвременните литиево-йонни акуму-

латори е графит с примеси от ли-

тий, а катодът – от различни съе-

динения, които са отразени в наиме-

нованието на акумулатора. Между

тях има електролит от литиеви соли

в органичен разтворител, например

етер. В конструкциите със сравни-

телно голям капацитет и кръгла или

плоска форма, анодът и катодът са

дълги тънки ленти със сепаратор

между тях (пластмасова лента с

миниаюрни отвори), навити на руло.

Популярен кръгъл акумулатор е 18650

с диаметър 18 mm и дължина 65 mm,

а пример за структурата на плосък

акумулатор е даден на фиг. 2а. Аку-

мулаторите с малък капацитет че-

сто са с дискова форма (фиг. 2б).

Предимства
n Най-леки от всички използвани

акумулатори - при еднакъв капа-

цитет са около 4 пъти по-леки от

Pb и около 2 пъти от NiMH акуму-

латорите.

n Най-голямо напрежение от една

клетка, което обуславя доставя-

нето на определена енергия с най-

малък ток, както и получаването

на големи напрежения с минимален

брой клетки.

n Не страдат от т. нар. ефект на

паметта, присъщ на никел-кадми-

евите и (в доста по-малка степен)

никел метал-хидридни акумулато-

ри. Благодарение на това не е

нужно преди зареждане да бъдат

изцяло разреждани, т. е. могат да

бъдат дозареждани независимо

от наличното в тях електриче-

ство. Това опростява зарядните

устройства и улеснява използва-

нето (акумулаторът винаги може

леко да се дозареди за кратко

време).

n Сравнително слаб саморазряд –

около 2 пъти по-малък от този при

никел-метал-хидридните акумула-

тори. В някои разновидности за-

рядът се запазва дори над 10 го-

дини.

n Поради малкото вътрешно съпро-

тивление по принцип могат да

осигуряват голям разряден ток (в

някои конструкции 40С), особено

полезно за електрическите

транспортни средства, тъй като

желан ток се получава от акуму-

латор с по-малък капацитет.

n По-голям брой цикли заряд-разряд

(до 10 пъти) от оловните акуму-

латори.

n Използване на по-голяма част от

заряда - типично 80% в сравнение

с 50% от оловните.

n При съхранение не е необходимо

периодично дозареждане.

Недостатъци
n Повишаването на температура-

та, независимо дали акумулатори-

те работят или са на съхранение,

скъсява експлоатационния им

срок.

n По време на работа температу-

рата не трябва да надхвърля мак-

симално допустимата, което на-

лага акумулаторът да съдържа

предпазна схема за изключване.

n Необходимо е предпазване от го-

леми зарядни токове. Обикновено

се използва вграден термистор с

Фиг. 2.
б

а
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положителен температурен кое-

фициент (РТС), който прекъсва

веригата при ток над определена

стойност.

n Необходимо е предпазване от не-

допустимо повишаване на наляга-

нето на газовете в акумулатора

– за целта при капацитет над оп-

ределена стойност, на корпуса се

поставя вентил.

n Макар и рядко (няколко случая на

милион) повреденият акумулатор

може да се самозапали, причина-

та за което обикновено е силно

нагряване поради микроскопични

къси съединения анод-катод.

n Сигурността на работа намаля-

ва, когато зареждането е при

температура под 0 °С.

n Цената им засега е по-висока от

тази на оловните и никел-метал-

хидридните акумулатори.

Видове
Катодът на  литиево-кобалтови-

те акумулатори (означавани като

LCO) е от пресовани частици LiCoO2

с големина около 5 микрометра.

Номиналното им напрежение е 3,7 V,

максималното достига 4,25 V, мак-

сималният капацитет е около 10 Ah,

а специфичният - 140 Ah/kg. Начало-

то на редовната им експлоатация е

1993 г. с основна област на прило-

жение в битовата електроника.

Произвеждат се като цилиндрични и

плоски, а пикът на масовото им из-

ползване се очаква през 2012-13 г.,

след което приложенията им посте-

пенно ще намаляват. Не са подходя-

щи за реализация на акумулаторни

батерии с голям капацитет поради

сравнително високата си цена, вло-

шаването на параметрите при на-

прежение на зареждане над 4,25 V и

принципната опасност от експлозия

и запалване. В процес на разработ-

ка са тънкослойни акумулатори, чий-

то катод е слой LiCoO2 с дебелина

няколко микрона, а саморазреждане-

то е под 2% годишно.

Съществуват множество литие-

во-манганови акумулатори, но две

са практически използваните разно-

видности с общо означение LMO. В

първата катодът е от LiMn2O4 при

номинално напрежение 3,8 V, макси-

мално 4,35 V, максимален капацитет

около 3 Ah и специфичен между 100

и 130 Ah/kg. За сметка на по-малкия

си специфичен капацитет те рабо-

тят по-сигурно от литиево-кобалто-

вите, параметрите им зависят по-

слабо от температурата и имат по-

ниска цена. Освен това са с твърде

малко вътрешно съпротивление и

съответно голям ток на разрежда-

не. Произвеждат се главно като тип

"монета" с капацитет 1 - 50 mAh и

цилиндрични до 3 Ah. Приложенията

им са както на литиево-кобалтови-

те, като според предвижданията

производството им ще нараства до

около 2015 г., след което постепен-

но ще започне да намалява.

При втората разновидност лити-

ево-манганови акумулатори за катод

се използват магнезиеви окиси, но

анодът е от литиево-титанов окис,

което определя точното наименова-

ние  литиево-магнезиево-титано-

ви акумулатори. Номиналното им

напрежение е 1,5 V и работят нор-

мално до 1,2 V. Имат капацитет 1 -

20 mAh, типичен ток на разреждане

0,1 mA и саморазряд около 10% за 1

година. Произвеждат се само като

тип "копче" и намират приложение в

електронни устройства с малка по-

стояннотокова консумация.

Литиево-желязно-фосфатните

акумулатори са създадени през 1996

г., имат за катод LiFePO4 и се озна-

чават като LFP. Номиналното и мак-

сималното им напрежение са съот-

ветно 3,2 V и 4,3 V. Препоръчва се

използването им в обхвата 3 - 3,3 V,

но могат да работят от 2,8 V до 3,6

V, а някои модели допускат разреж-

дане до 2 V. Максималният капаци-

тет е 7000 Ah, а специфичният е 170

Ah/kg при цена малко по-ниска от

тази на литиево-мангановите акуму-

латори. Към тези безспорно много

добри параметри се прибавя сигур-

ното действие и много слабото

влияние на температурата върху па-

раметрите. Освен това, типичният

експлоатационен срок е 2000 цикъ-

ла заряд-разряд, като зареждането

обикновено трябва да се прави при

температура 0 – 40 °С, а за разреж-

дането тя може да е от -10 до +60

°С. В горния край на този обхват

капацитетът нараства с около 10%

поради увеличаващата се подвиж-

ност на литиевите йони. В момен-

та се считат за най-добрите лити-

еви акумулатори с голям капацитет.

Основните им приложения са в пре-

носими компютри, електроинстру-

менти и превозни средства, като

батериите обикновено са с напреже-

ние 12 V, 24 V, 36 V и 48 V. Сред най-

добрите модели от този тип е аку-

мулатор 200 Ah с напрежение 2,8 – 4

V, разряден ток 100 А и импулсен 4

kA (за 5 секунди, последвани от па-

уза 1 минута), максимална околна

температура при разреждане 80 °С,

размери 280x183x100 mm и тегло 5,8

kg.

Чрез прибавянето на итрий в

материала на катода (LiFeYPO4)

номиналното напрежение не се про-

меня, но броят на циклите достига

до 5000, а максималният капацитет

е 10 000 Ah при работен температу-

рен обхват от -45 °С до +85 °С.

Основното приложение на тази раз-

новидност е в транспортни сред-

ства.

Акумулаторите с катод от

Li(NiCoMn)O2 са сред последните

новости и се очертава използване-

то им главно за големи капацитети.

Те са с номинално и максимално на-

прежение 3,6 V и 4,3 V и специфичен

капацитет 150 Ah/kg. Работят мно-

го сигурно, а цената им е по-ниска

от тази на литиево-кобалтовите

акумулатори.

Литиево-танталовите акумула-

тори също са новост, като вместо

с графит анодът им е покрит с на-

нокристали от Li4Ti5O12, увеличава-

щи активната му площ няколко де-

сетки пъти при същите размери.

Това позволява на йоните по-бързо

да се натрупват и отделят от ано-

да, с което се намалява времето на

заряд (вече има серийно произвежда-

ни акумулатори, които за 10 минути

натрупват 90% от максималния си

заряд) и се увеличава токът на раз-

реждане. Засега те са акумулатори-

те с най-голям специфичен капаци-

тет. Номиналното напрежение е 1,5

V, минималното работно напрежение

е 1 V, а това на зареждане – от 1,6

V до 3,15 V. Типичният брой на цик-

лите заряд-разряд е 500, а работни-

ят температурен обхват - от -20 до

+60 °С.

Ниобиево-литиевите акумулато-

ри са със сравнително ограничено

приложение за преносими устрой-
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ства с малки размери. Номиналното

им напрежение е 2 V, но може да е в

границите 1,8-2,5 V, докато капаци-

тетът е до няколко десетки mAh и

поради това малкият специфичен

капацитет (90 Ah/kg) е практичес-

ки без значение. Съществени са

броят на циклите заряд-разряд (меж-

ду 1000 и 2000) и работният темпе-

ратурен обхват от -20 до +60 °С.

С аналогични приложения и тем-

пературен обхват са литиево-вана-

диевите акумулатори, чийто катод

е от ванадиев окис (V2O5), а анодът

е сплав на Li и Al. Имат номинално

напрежение 3 V с граници 2,5 - 3,4 V,

капацитет до 100 mAh и типични

1000 цикъла заряд-разряд.

Понастоящем в световен мащаб

се води сериозна изследователска

работа за подобряване на парамет-

рите на литиево-йонните акумула-

тори най-вече с цел намаляване на

времето за зареждане, увеличаване

на специфичния капацитет и на цик-

лите заряд-разряд – фактори, необ-

ходими за успешното им приложение

в превозните средства. Пример в

тази насока е създаденият в лабо-

раторни условия през 2010 г. акуму-

латор с анод от Li4Ti5O12 и катод от

LiFePO4. Според първоначалните

данни той е със специфичен капаци-

тет 850 Ah/kg, не по-малко от 30000

цикъла заряд-разряд, зареждане бли-

зо до максималното количество елек-

тричество за 4 минути и много си-

гурна работа.

Процесът
на зареждане
се изяснява чрез графиките на фиг.

3, които са в сила за една клетка на

акумулатор с максимално напреже-

ние 4,2 V и капацитет 1000 mAh. При

напрежение на клетката под 3 V

(напълно разреден акумулатор) за-

почва предварителното зареждане

с неизменен ток не по-голям от 0,1С

(на фигурата началото е при напре-

жение 2,5 V с ток 0,08С). С дости-

гане на 3 V се преминава към основ-

ното зареждане също с неизменен

ток Ich, но между 0,2С и 1С (фиг. 3 е

за ток 1С). Времетраенето му е 1/

Ich, например при ток 0,5С е 2 часа,

а с ток 1С е 1 час. Краят на това

зареждане е когато напрежението

на клетката достигне 4,2 V и в нея

е натрупан око-

ло 60% от мак-

сималния й за-

ряд. Сега започ-

ва финалното

зареждане чрез

неизменно на-

прежение 4,2

V±1%, при което

токът на зареж-

дане постепен-

но намалява и

то се прекратя-

ва при негова

стойност меж-

ду 0,02С и 0,07С,

когато акумулаторът е напълно

зареден. Използва се и друг метод

за прекратяване – при започване на

финалното зареждане се включва

таймер, който го спира след 1,5-2

часа. За удължаване на експлоата-

ционния срок на акумулаторите

може финалното зареждане да за-

почва при 4,1 V, но това е за смет-

ка на намаляване с 10% на оконча-

телния заряд. Този срок при литие-

во-кобалтовите акумулатори се

удвоява с начало на финалното за-

реждане при 3,92 V. От друга стра-

на напрежение 4,3 V на клетка или

по-голямо води до отлагане на ли-

тий върху анода, отделяне на кис-

лород от катода и повишаване на

температурата с опасност от

възпламеняване.

Когато клетките на акумулато-

ра са с напрежение над 3 V, не се

прави предварително зареждане

(това се определя автоматично от

зарядното устройство). Възможно

е основното зареждане да се прави

с ток над 1С, при което времето му

се скъсява, но за сметка на това се

удължава финалното зареждане, т.

е. времетраенето на целия процес

остава практически неизменно.

Полезно е да се прибави, че не мал-

ко зарядни устройства притежават

допълнителни възможности за пред-

пазване на акумулаторите – измер-

ват температурата им и започват

зареждане, само когато тя е в до-

пустимите граници, спират зареж-

дането ако тя надхвърли определе-

на стойност (обикновено 90 °С) и

съдържат схема за ограничаване на

напрежението на клетките до 4,3 V.

По подобен начин се зареждат

литиево-желязно-фосфатните аку-

мулатори, но предварителното за-

реждане започва от 2 V, а финално-

то – от 3,6 V. Друга тяхна особе-

ност и предимство е, че допускат

напрежение от зарядното устрой-

ство значително над 3,6 V, тъй като

протичащите в този случай химич-

ни процеси отделят около 20 пъти

по-малко топлина в сравнение с дру-

гите литиеви акумулатори. Това не

само ги прави много по-сигурни (си-

гурността им е близка до тази на

оловните акумулатори), но позволя-

ва опростено зареждане само с из-

точник на ток до 95% от максимал-

ния заряд.

Разреждане
При консумиране от акумулато-

ра на постоянен ток със стойнос-

ти над 1С капацитетът му намаля-

ва по-бързо в процеса на експлоата-

ция, т. е. експлоатационният срок

се скъсява. Например при ток 2С

той може да се окаже с няколко

десетки % по-малък в сравнение с

1С. Допустимо е разреждане и при

температури до -30 °С за сметка на

намаления капацитет, но над 60 °С

акумулаторът може да се повреди,

особено при по-голям ток на разреж-

дане.

При необходимост от импулси на

тока (фотосветкавици, цифрови

комуникационни устройства, елект-

рически и хибридни автомобили) са

необходими акумулатори с малко

вътрешно съпротивление. То нара-

ства във времето, но е значително

по-слабо при литиево-мангановите

акумулатори в сравнение с литиево-

кобалтовите.

Фиг. 3.
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Литиево-полимерни
акумулатори

Появяват се на пазара през 1996 г.

и точното им наименование е лити-

ево-йонни полимерни акумулатори със

съкращения Li-Poly, Li-Pol, Li Po, LIP, PLI

и LiP. Тяхната структура представ-

лява тънък лист от LiCoO2 или LiMn2O4

за катод, също такъв лист от гра-

фит с литий за анод и като сепара-

тор между тях е лист от полимер

(например полиетиленов окис). Разно-

видността литиево-метал-полимер-

ни акумулатори има за анод лист от

литий. В полимера е смесен електро-

литът от литиеви соли, през който

се движат йоните между анода и

катода и именно тази смес е основ-

ната разлика от литиево-йонните

акумулатори, където електролитът

е в органичен разтворител. Тя е пред-

поставка за по-голяма издръжливост

на акумулаторите, за намаляване на

производствените разходи и възмож-

ност за различни конструктивни

оформления. Опасност от разливане

на електролит няма, поради което

съществуват разновидности без

металната кутия на литиево-йонни-

те, ламинирани с полимерно фолио.

Така теглото им намалява с около

20%. Същевременно те могат да са

с малка дебелина (най-тънките дос-

тигат 0,6 mm), което е предимство

за много приложения. Засега те са

единствените акумулатори, които

могат да са по-тънки от 4 mm. Ос-

вен това могат да се реализират

практически в произволни размери,

което позволява съобразяването им

с тези на устройството, в което се

вграждат (особено важно за подвиж-

ни телефони и други подобни устрой-

ства). Съществуват и плоски акуму-

латори с кутия, както и цилиндрич-

ни. Общо предимство на всички лити-

ево-полимерни акумулатори е по-доб-

рата издръжливост към надхвърляне

на максималния заряд, а сред недо-

статъците е по-голямото вътрешно

съпротивление (средно с около 30%)

в сравнение с литиево-йонните, кое-

то при това нараства с температу-

рата.

Зареждането им се извършва по

същия начин, както при литиевите

акумулатори, като предварителното

зареждане започва между 2,5 и 2,7 V

(в зависимост от модела), а основ-

ното – от 3 V с ток между 0,5С и 1С.

При завършване на основното зареж-

дане в акумулатора е натрупан око-

ло 90% от максималния му заряд, а

напрежението е 4,2 V. При финално-

то зареждане напрежението не

трябва да надхвърли 4,23 V и то

завършва при ток обикновено 0,02С

или 0,03С. Температурата по време

на зареждането трябва да е между

0 °С и +40 °С.

Максималният постоянен ток на

разреждане обикновено е между 1С

и 5С, но нараства количеството на

акумулаторите с ток до 30С. Импул-

сните стойности на тока (обикно-

вено за не повече от 10 s) са около

2 пъти по-големи. Препоръчва се

разреждане до 3 V, но се допуска до

2,5 - 2,7 V. Температурата може да

е от -20 до +60 °С, като при мини-

малната акумулаторът може да

достави с около 30% по-малко коли-

чество електричество отколкото

при максималната.

Практически особености
За реализация на акумулатори с

желано напрежение се свързват пос-

ледователно необходимият брой

клетки, например 4 клетки по 3,6 V

определят напрежение 14,4 V. Ако

една от тях, поради технологичен

недостатък, се окаже с по-къс екс-

плоатационен срок от останалите,

след изтичането му в нея се натруп-

ва по-малко заряд и вътрешното й

съпротивление нараства. Резул-

татът от това е по-бързо намаля-

ване на напрежението й и това на

акумулатора. При достигане на ми-

нимално допустимото напрежение

устройството се изключва и елект-

рическият заряд в останалите клет-

ки се оказва неизползваем. От друга

страна, увеличеното вътрешно

съпротивление намалява максимал-

ния ток, който акумулаторът може

да достави. Още по-сериозно е по-

ложението при прекъсване на клет-

ка, когато акумулаторът престава

да функционира и при даването й

накъсо, водещо до по-малко негово

напрежение. С други думи качество-

то на акумулатора се определя от

най-некачествената му клетка.

Последователното свързване на

два или повече акумулатора с по една

клетка се използва в много електрон-

ни апаратури, най-вече преносими, и

за него са в сила същите особенос-

ти. Към тях трябва да се прибавят:

n При влошаване на работата на

един от акумулаторите (например

поради по-къс експлоатационен

срок) или повреда се сменят всич-

ки. Също недопустима е смяната

на акумулатор с галваничен еле-

мент.

n Неправилното поставяне на някои

от акумулаторите намалява об-

щото напрежение, а при зарежда-

не може да предизвика късо съе-

динение, прегряване и дори експ-

лозия.

n Зацапаните контакти за свързва-

не на акумулаторите са еквива-

лентни на увеличаване на вътреш-

ното съпротивление.

n При съхранение на акумулаторите

извън апаратурата трябва да се

внимава да не се дадат накъсо.

За реализация на акумулатори с

достатъчно големи ток и напреже-

ние се свързват паралелно няколко

еднакви набора от последователно

свързани клетки, при което сумата

от максималните токове на набори-

те определя максималния ток на

акумулатора. Прекъсването на клет-

ка от набор в случая не е опасно, но

максималният ток на акумулатора

намалява.

За гарантиране на сигурното

действие на литиевите акумулато-

ри се използват системи за контрол,

които са толкова по-сложни и нало-

жителни, колкото по-голям е акуму-

латорът. Основните причини за

това са, че ранната му замяна пора-

ди неправилна експлоатация е

свързана с по-големи разходи и че

последиците от евентуалното му

експлодиране са по-сериозни. Систе-

мите осигуряват работата на аку-

мулаторите в т. нар. област на

безопасна работа, която определя

граничните стойности на темпера-

турата, максималното напрежение

при зареждане, минималното при

разреждане и максималния ток в

двата режима. При достигане на

която и да е от тези гранични стой-

ности акумулаторът се изключва.

При излизане на температурата

извън границите някои системи мо-

гат да включват вентилатор за

охлаждане или нагревател.
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      аблюдаваният бърз растеж

в областта на силовата електро-

ника се дължи основно на появата

на хибридните (НЕV) и електричес-

ките (ЕV) автомобили. По-ефектив-

ното преобразуване на електричес-

ката енергия в механична по време

на тяхната работа (в движение)

става все по-важно, или с други

думи, загубите в преобразуватели-

те с класически силициеви полупро-

водникови прибори поставят все

повече проблеми, което налага

търсенето на подходяща тяхна ал-

тернатива.

Най-обещаващ кандидат е сили-

циевият карбид (SiC) поради по-доб-

рите му качества като материал и

преди всичко по-малките загуби.

Параметрите на този полупровод-

ник са по-добри от тези на силиция

- около три пъти по-широка забра-

нена зона, десет пъти по-голяма ди-

електрична якост и три пъти по-го-

ляма топлинна проводимост. Това го

прави идеален за реализация на мощ-

ни прибори и работа при високи

температури. Недостатък, на фона

на тези предимства, е необходимо-

стта от големи инвестиции при

производството му като материал

и неговата обработка за реализа-

ция на мощни прибори.

Компанията ROHM Semiconductor

води дългогодишна научноизследова-

телска работа в областта на при-

борите от SiC, започнала с успеш-

ната разработка през 2004 г. на про-

тотип на MOS транзистор от SiC

и последвана от мощни модули и

Шотки диоди - SBD (Schottky barrier

diodes). Подобрения в SBD от SiC

бяха направени на

основата на прове-

дено през 2005 г. по-

требителско про-

учване. В резултат

на това бе разрабо-

тена цялостно сис-

тема за производ-

ство на прибори от

SiC и бе закупена

немската фирма

SiCrystal AG с цел

осигуряване на ре-

довни доставки на

висококачествени

пластини от моно-

кристален SiC. По-

настоящем, ROHM Semiconductor

предлага продукти изцяло собстве-

но производство при пълен контрол

на цената и управление на каче-

ството.

В доклада "Проучване на пазара на

мощни прибори от SiC и GaN за

първото тримесечие на 2010 г.", пуб-

ликуван през април 2010 г. от ком-

панията IMS Rеsearch, се отбеляз-

ва, че през 2010 г. производството

на Шотки диоди от SiC ще нарасне

с повече от 50%, докато увеличени-

ето през 2009 г. е било с 25% спря-

мо предходната година. Прогнозите

сочат нарастване на производство-

то на мощни прибори от SiC и мо-

дули с тях до обем от 110 млн. USD

през 2012 г.

Сравняването на техническите

параметри с класическите силици-

еви Шотки диоди показва изключи-

телно малко време за възстановя-

ване на обратното съпротивление

на приборите от SiC, което е

невъзможно да бъде постигнато в

тези от силиций и което обуславя

по-големи честоти на превключва-

не. Така натрупваният електричес-

ки заряд Qrr се свежда до минимум,

значително се намаляват загубите

от превключване и се създават

условия за намаляване на размери-

те на крайните изделия.

Освен това, стойността на вре-

мето за възстановяване на обрат-

ното съпротивление trr на прибори-

те от SiC е постоянна. То се полу-

чава след промяна на напрежението

върху диода от права в обратна

посока, когато протича обратен

ток. Това време не зависи от тем-

пературата, за разлика от класи-

ческите силициеви диоди с бързо

възстановяване на обратното

съпротивление – FRD (Fast recovery

diode), при които то нараства с

увеличаването й. Тази стабилност

осигурява работа при високи тем-

ператури без увеличаване на загу-

бите от превключване. Наличието

на по-слаба зависимост на парамет-

рите от температурата (например

на напрежението в права посока) в

Н

Шотки диоди от SiC
осигуряват предимства при
разработка на автомобилни
и индустриални системи

Шотки диоди от SiC
осигуряват предимства при
разработка на автомобилни
и индустриални системи

Сравняване на времедиаграмите при запушване на силициев FRD и
Шотки диод (SBD) от SiC.

платена публикация
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сравнение със силициевите прибо-

ри позволява по-лесното паралелно

свързване на диодите от SiC и не

позволява познатото неконтролира-

но нарастване на температурата

на силициевите FRD.

Предлаганата от ROHM Semicon-

ductor нова серия SCS110A на SBD от

SiC има време на възстановяване на

обратното съпротивление (trr) 15 ns,

което е много по-малко от типична-

та стойност 35 - 50 ns на класичес-

ките силициеви FRD. Резултатът от

това е намаляване на загубите при

превключване с 2/3 и съответно на

нагряването от генерираната топ-

лина.

Освен това, SiC прибори от се-

рията работят по-стабилно при

промени на температурата в срав-

нение със силициевите SBD, при по-

малко trr и с 15% по-малък корпус.

Всичко това, съчетано със съпро-

тивлението в отпушено състояние,

зависимостта от температурата

и стойността на напрежението в

права посока (VF=1,5 V при 10 А),

осигурява по-голям коефициент на

полезно действие. Компанията

ROHM Semiconductor е решила и про-

блемите, възникващи при серийно-

то производство на SBD прибори от

SiC, като осигуряването на неизмен-

на стойност на контактната по-

тенциална разлика на прехода и

създаването на високоомен предпа-

зен пръстен без високотемператур-

на обработка, което й дава възмож-

ност да реализира пълен собствен

производствен цикъл.

В резултат на това, новата се-

рия SCS110A на SBD от SiC на ROHM

осигурява по-малки загуби и работи

до по-високи напрежения, като има

предимства по отношение на напре-

жението в права посока и съпротив-

лението в отпушено състояние по

отношение на други серийно произ-

веждани SBD от SiC. Така нарече-

ната плътностт на мощността е

по-голяма и няма неконтролирано по-

вишаване на температурата на

приборите, а разсейването на топ-

лината става не само от предната,

но и от задната им страна, с кое-

то се подобрява ефективността и

надеждността на системите и се

намаляват размерите им.

Възможността за работа при

високи температури, съчетана с

малките загуби при големи честоти

на превключване, прави модулите със

SiC прибори на ROHM идеалния избор

за приложения, в които се работи при

високи температури и се изискват

малки загуби при превключване. Та-

кива са например системите за ко-

рекция на фактора на мощност

(PFC), конверторите и инверторите,

използвани в хибридни и електричес-

ки автомобили и климатични систе-

ми.

В заключение може да се изтъкне,

че пазарната поява и приложение-

то в силовите електронни систе-

ми на усъвършенствани и с добро

съотношение цена - ефективност

мощни полупроводникови прибори от

SiC ще ускори разработките в об-

ластта на корпусирането, пасивни-

те елементи, охлаждането и проек-

тирането на схеми и системи, как-

то и ще доведе до подобрения в кон-

структивните и експлоатационни

характеристики на електродвига-

телите и изпълнителните механиз-

ми.

Дискретни компоненти
Транзистори
Диоди
Мощни SiC прибори

Оптоелектроника
LED дисплеи
Лазерни диоди
Оптични сензори
IrDA комуникационни ИЧ модули
Приемни модули за дистанционни
управления

Пасивни компоненти
Резистори
Танталови кондензатори

Модули (подсистеми)
Захранващи модули
Контактни сензорни глави
Печатащи глави

www.rohm.com
www.rohmeurope.com

Интегрални схеми
EEPROM памети
ОУ/компаратори
Сензори за напрежение
Тактови генератори
Аналог. ключове/логически ИС
ЦАП
Сензорни ИС
Линейни регулатори
Импулсни регулатори
ИС за управление на
захранвания
Автомобилни ИС
Мотордрайвери
LED/LCD драйвери
IT/интерфейсни ИС
Видео и аудио ИС

Karl-Arnold Straße 15

Postfach 1223

D-47853 Willich

Регионално представителство

h-1146 Budapest, Hungaria krt.162-166

Telefon +361 1 47193 38

Telefax +361 1 47193 39
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Energy Harvesting
технологии

електроенергетика

     роизводството на електриче-

ство чрез използване на енергиите

на течащата вода, вятъра и слънце-

то се практикува отдавна, като в

последно време рязко нараства

делът на последните два енергоиз-

точника. Така произведените коли-

чества електроенергия се предоста-

вят чрез електрическата мрежа за

ползване от свързаните към нея по-

требители.

Развитието на технологиите

обаче, създаде една нова, важна и

бързо увеличаваща се група от кон-

суматори, които за работата си се

нуждаят от много малко електрое-

нергия. Осигуряването й чрез

свързването им към електрическа-

та мрежа крие неудобства, когато

те се намират на отдалечени мес-

та и е трудно или дори невъзмож-

но, когато са разположени върху

подвижни обекти. Характерен при-

мер са безжичните сензорни и

трансмитерни модули, намиращи

все по-широко приложение в индус-

трията, сградната автоматизация

и комуникационните системи. Кла-

сическият метод за захранване

посредством батерии изисква регу-

лярната им подмяна, което увелича-

ва разходите по поддръжката, вклю-

чително заради намесата на об-

служващ персонал. Използването на

акумулатори пък налага периодично-

то им зареждане. Същевременно, в

резултат на природни явления и

човешка дейност, се отделят него-

леми количества различна енергия,

която би могла да бъде преобразу-

вана в електрическа и използвана за

захранване на устройства с ниска

консумация. Този процес се обозна-

чава с все по-популярните термини

Energy Harvesting, Energy Scavenging,

който би могъл да се преведе на

български като улавяне или събира-

не на енергия. Извършващите го ус-

тройства се наричат Energy Harves-

ter (EH) и по своята същност са пре-

образуватели на енергия. Настоя-

щият материал е посветен на прин-

ципите на тяхното действие и осо-

беностите на използването им.

Необходимост и
особености

При използването на ЕН отпада

нуждата от батерии (а понякога и

на акумулатори) и чрез тях се избяг-

ват случаите, когато, въпреки необ-

ходимостта от сензори, те не се

поставят заради трудностите и

дори невъзможността за реализира-

не на захранването им. Най-харак-

терни от многобройните възможни

области на приложение на ЕН са

следните:

Сензори за контрол на състоя-

нието на статични конструкции

и съоръжения (Structural Health Moni-

toring). Това са мостове, сгради,

железопътни линии и други подобни,

на определени места от които се

поставят сензори за регистриране

на малки изменения на геометрич-

ните размери. Надхвърлянето на оп-

ределена граница сочи опасност от

повреда, която може да се избегне

Energy Harvesting
технологии
Събиране и преобразуване на енергия чрез автономни
миниатюрни електрозахранвания

П
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чрез своевременно взимане на съот-

ветните мерки. Друг пример са сен-

зорите за контрол на течове на

петролопроводи и газопроводи.

Контрол на състоянието на ма-

шини и превозни средства. Увели-

чаването на вибрациите над опре-

делена граница (регистрирано чрез

подходящи сензори) означава нали-

чие на предпоставка за повреда и

налага своевременен ремонт. При

електродвигатели и двигатели с

вътрешно горене по-големите виб-

рации обикновено са следствие от

повреда на лагери или разбаланси-

ране. Особено съществен е конт-

ролът на важните части на само-

лети и вертолети. Чрез такъв кон-

трол летателният ресурс на един

тип бойни самолети е бил увеличен

от определените от конструктори-

те 6000 до 13 000 часа. Аналогичен

контрол е възможен и в автомоби-

лите, например на двигателя, ско-

ростната кутия и гумите, като при

това не е задължително като из-

точник на информация да се ползват

само вибрациите. Освен това, ЕН

биха могли да се използват не само

за захранване на сензори, но и за оси-

гуряване на част от необходимата

електроенергия за функциониране на

различните системи в автомобила,

което би намалило разхода на гори-

во, а вероятно и необходимия капа-

цитет и съответно размери, тег-

ло и цена на акумулатора.

Контрол на състоянието на па-

циенти (Human Health Monitoring). Ос-

новното тук е захранването на мон-

тирани върху кожата и имплантира-

ни сензори за следене на жизнените

функции на възрастни и рискови па-

циенти в домашна обстановка, на

такива в процес на възстановяване,

на здрави хора по време на фитнес

упражнения и на спортисти при

тренировки. ЕН могат да се използ-

ват и за захранване на слухови апа-

рати.

Контрол на околната среда. В

предприятия с опасни производства

и околностите им, чрез сензори се

следи за наличието на определени

вредни вещества във въздуха и во-

дите. В земеделското стопанство

се контролират параметрите на

почвата (например влажност и со-

леност), които са важни за подходя-

щата и своевременна обработка и

засяване. По подобен начин се наблю-

дава състоянието на дърветата на

горски масиви. Съществуват прило-

жения на ЕН и за захранване на буй-

овете около пристанищата.

Битова електроника. ЕН могат

да се използват за битови апарату-

ри с малка консумация - Bluetooth ус-

тройства, електронни часовници,

радиоприемници, калкулатори и дру-

ги подобни, а в по-далечно бъдеще и

на подвижни телефони. Вече са

създадени експериментални модели

на приемо-предаватели с нищожна

консумация, които могат да бъдат

захранвани от различни ЕН с пример-

но приложение за връзка с хора, из-

паднали в беда.

Сградни инсталации. Прекарва-

нето на електрически и комуникаци-

онни инсталации, особено във вече

завършени сради, може да бъде ог-

раничено чрез безжични задаващи и

изпълнителни модули. Това с особе-

на сила се отнася за сензорите за

присъствие и тези за автоматично

управление на осветлението и кли-

матичните инсталации. Така напри-

мер, експерименталното монтиране

на такива ключове и сензори за уп-

равление на осветлението в нова

сграда е позволило спестяване на 32

km проводници и 1700 батерии го-

дишно, към което се прибавят зна-

чително по-големите възможности

за бъдещи изменения и подобрения на

инсталациите.

Специфични особености на ЕН са

малкото количество на произвежда-

ната електроенергия и генериране-

то й само в определени интервали

от време (понякога твърде къси), а

не непрекъснато. За осигуряване на

непрекъснато захранване трябва те

да съдържат подходящ елемент за

съхраняване на енергия. Не по-малко

важно е, че тези ЕН не се нуждаят

от поддръжка и че в момента експ-

лоатационният им срок е средно 20

години. Немаловажна особеност са

техните твърде малки размери и
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тегло. Цената им, понастоящем неколкократно по-ви-

сока от тази на заместваните батерии, би трябвало

да намалее с увеличаване на произвежданите количества.

Автономни безжични сензори
Базовата им структура е показана на фиг. 1а, като

външната енергия En се преобразува в електрическа от

ЕН, който осигурява на изхода си постоянно напреже-

ние. То постъпва в блока ESPM за съхраняване на енер-

гията чрез зареждане на акумулатор или суперконден-

затор, като на изхода му е необходимото стабилизира-

но постоянно напрежение Ео за работа на останалите

блокове. Електрическият сигнал от сензора (или сензо-

рите) S се преобразува в цифров от аналоговоцифровия

преобразувател ADC и постъпва в блока МС, който е

микроконтролер или микропроцесор. Последният управ-

лява цялостното функциониране на безжичния

сензор, включително записа на събираните дан-

ни в паметта МЕМ. Изпращането на данните

и приемането на управляващи сигнали се из-

вършва от приемо-предавателя ТХ. Една от

важните задачи на МС е да осигурява макси-

мално икономичната работа на сензора, напри-

мер чрез включване на ADC само по време на

измерване и на ТХ само при обмен на данни с

други устройства. Като пример на фиг. 1б е

показан безжичен сензор за захранване от

Еnergy Нarvester, който има 12-разреден АЦП,

памет за 106 измервани стойности и може да прави до

50 000 измервания в секунда.

Основни параметри на ЕН
Възможностите на батериите и акумулаторите да

осигуряват захранването на електрически товари се

оценява на първо място чрез енергията (в Ah или mAh),

която те съдържат. За същата цел при ЕН сравнител-

но рядко се използва енергията от единица техен обем

с измерение mJ/cm3. По-често се работи с мощността

(Power Density) PD в µW или mW на техния изход при

определена стойност на преобразуваната величина. От

гледна точка на съвременните приложения на ЕН се

счита, че минималната им PD трябва да е 200 µW. Освен

това може да се използва и нормализираната мощност

(Normalised Power Density) NPD, представляваща отноше-

ние на PD и площта на ЕН (измерение µW/cm2 и по-рядко

mW/cm2) или на PD и обема (най-често с измерение

nW/mm3). Напрежението на ЕН зависи от принципа на

действието им и е в твърде широки граници – от някол-

ко десетки mV до няколко V. В процеса на преобразуване

част от енергията неизбежно се губи, поради което

съществен параметър е коефициентът на полезно дей-

ствие (Efficiency), показващ каква част от входната

енергия се преобразува в електрическа.

Фотоелектрични ЕН
Те превръщат светлинната енергия в електрическа

и работят на принципа на фотоволтаичните панели.

Известни са като Solar Harvester и Solar-Energy Harvester,

въпреки че се използват и при изкуствено осветление.

Реализират се на основата на силиций (най-често амор-

фен) и поради средния си к. п. д. от 10% осигуряват при

нормална слънчева светлина (1000 W/m2) типична мощ-

ност 10 mW/cm2, докато при нормално изкуствено ос-

ветление (на което може да се чете) мощността е около

10 uW/cm2. Тъй като напрежението на една клетка е

средно 0,5 V, за увеличаването му могат да се свързват

последователно повече клетки с еднаква площ. Като

пример на фиг. 2 е показан експериментален модел на

сензор с обем 9 mm3 за имплантиране в човешко око,

който измерва температура и очно налягане. Преобра-

зувателят осигурява напрежение 1 V и ток между 20 nA

и 2 µA в зависимост от интензитета на светлината.

Захранващият блок го увеличава до 3,6 V за зареждане

на тънкослойния литиев акумулатор с капацитет 12 uAh.

Фиг. 1.

б

а

Източник: MicroStrain
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Микропроцесорът включва сензора на всеки 15 минути,

записва данните му в паметта и го изключва до след-

ващото измерване.

Друг пример е експериментално реализирана комби-

нация на фотоелектричен преобразувател и интеграл-

на схема (ИС) на захранващ и управляващ блок, предназ-

начена за безжични сензори, работещи на изкуствено

осветление между 250 и 2400 lx, като в ИС е вграден и

необходимият високочестотен блок за връзка на сензо-

ра. Последният пример (фиг. 3) е на терморегулатор за

помещения с вграден предавател, захранван от околна-

та светлина.

Термоелектрични ЕН
Като принцип те съществуват твърде отдавна, но

доскоро имаха силно ограничени, често екзотични при-

ложения - например ЕН, поставен върху шишето на га-

зена лампа захранва малък транзисторен радиоприем-

ник. Днес имат сериозно развитие на основата на но-

вите технологии. Обикновено се наричат термоелект-

рични генератори (Thermoelectric Generator) TEG и се

основават на ефекта на Зеебек, който представлява

появата на електрическо напрежение между два различни

проводника с температурна разлика между тях. Следо-

вателно, те преобразуват топлинната в електрическа

енергия, чиято големина е правопропорционална на

температурната разлика и коефициента на Зеебек на

проводниците. При големи негови стойности може да

се получи значителна енергия с малка температурна

разлика, като засега най-добри са р- и n-полупроводни-

ците от бисмутов телурид. Напрежението върху пре-

хода между тях е около 0,7 V, а за по-големи стойности

се свързват последователно повече преходи, които

конструктивно се поставят между две керамични пла-

стинки (фиг. 4).

Предимствата на TEG са липсата на движещи се

части, високата надеждност и дългият експлоатацио-

нен срок (около 20 години), към които се прибавя възмож-

ността за обратно преобразуване на електрическа в

топлинна енергия и съответно работа като нагрева-

тели. Като основен недостатък е малкият к. п. д. с

типични стойности около 10%, които намаляват дори

под 5% при малка температурна разлика. За неговото

повишаване се търсят материали с малко електричес-

ко и голямо топлинно съпротивление, които да могат

да работят при голяма температурна разлика.

Съществуващите и очакваните приложения на TEG

са твърде разнообразни. Все по-често те се използват

в самолети, където температурната разлика между

кабината и околния въздух може да надхвърли 50 °С. В

някои космически апарати TEG осигуряват мощност до

няколко kW, като топлината се получава от радиоакти-

вен източник на основата на полоний-238. На същия

принцип, но с използване на тритий, е реализиран пазарно

предлаган TEG с 125 µW/cm3 и експлоатационен срок над

12 години. Предимствата на тези TEG (добиващи попу-

лярност като атомни батерии) спрямо галваничните

елементи са по-голямата енергия от единица обем и по-

дългият експлоатационен срок. При това те са безопасни

за хората и електрониката поради работата с a- и b-

Фиг. 4.Фиг. 3.

Източник: SPIE

Източник: EnOcean
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частици. Нарастват приложенията на миниатюрни TEG

от този вид за захранване на пейсмейкъри и се очаква

използването им за захранване на сензори и безжични

устройства.

Монтирането на TEG на ауспуха на автомобили може

да осигури значителни мощности. Такива експеримен-

тални TEG са с мощност между няколко десетки W и

малко над 1 kW, например 266 W от бензинов двигател

с обем 2000 cm3 и 1 kW в камион с дизелов двигател. Така

се намалява разходът на гориво и се очертава възмож-

ност за замяна на алтернатора на автомобила с TEG.

В момента TEG се използват за зареждане на акумула-

торите на някои хибридни автомобили. По подобен на-

чин работят TEG, монтирани върху тръба с топла вода,

например на парното отопление (фиг. 5). При обем

10 cm3 и температурна разлика 30 °С те осигуряват мощ-

ност десетина mW.

Разработват се и миниатюрни TEG (Micro-TEG) с

много малка мощност. Примери са TEG за ръчни елек-

тронни часовници с напрежение около 0,2 V и мощност

между няколко десети и няколко mW (при температур-

на разлика между ръката и въздуха от 2 °С се получа-

ват 0,2-0,3 mW) и тънкослоен с мощност 1,5 µW при

площ 0,5 cm2. На фиг. 6 е даден външният вид на TEG

за безжични сензори, монтиран в алуминиев болт с

дължина 55 mm и диаметър 38 mm. При завиването му

в гнездо към тръба с топла вода той има мощност

между 0,2 и 15 mW в зависимост от температурната

разлика, а вграденият преобразувател на напрежение

може да осигури желани стабилизирани негови стой-

ности между 1,2 и 5 V.

Пиезоелектрични ЕН
Наименованието им (Piezoelectric EH) се дължи на

използването на пиезоефекта, представляващ създава-

не на електрическо напрежение поради механични дефор-

мации, т. е. механична енергия се преобразува в елект-

рическа. Основният материал за ЕН е оловно-циркони-

евият титанат (PZT) и най-често се използват вибра-

циите, характерни за всички машини. Идея за структу-

Фиг. 5.
Източник: EnOcean

Фиг. 6.
Източник: Micropelt Фиг. 7.

б

а
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рата на такъв ЕН е дадена на фиг. 7а. Към вибриращия

детайл е закрепена пружинираща конзола (дължина око-

ло 50 mm) с пиезокристал от двете й страни и тежест

(стотина грама) в края. Конзолата и тежестта се

избират така, че честотата на механичния им резонанс

да съвпада с тази на вибрациите (обикновено между

няколко Hz и няколко стотици Hz) за получаване на мак-

симална електрическа енергия, като амплитудата е от

няколко микрона до няколко mm. Съществуват и разно-

видности с нанесен PZT върху две пластини (фиг. 7б),

поставени в кутия за закрепване върху вибриращия

детайл. За разлика от предните два вида ЕН, тук полу-

ченото напрежение е променливо, което налага в ESPM

на фиг. 1а да има токоизправител, обикновено еднопо-

лупериоден. Мощността на ЕН е между няколко стоти-

ци uW и няколко десетки mW, като практически зависи

линейно от амплитудата и честотата на вибрациите.

Обемът на ЕН е между няколко cm3 и 100 cm3, а теглото

– няколко десетки грама. На фиг. 8a е показан ЕН с обем

4,3 cm3, тегло 38,5 g и мощност 37 mW за монтиране

върху редуктора на хеликоптер. Друг пример е използ-

ването на ЕН с дължина 45 mm за захранване на 3 сен-

зора за измерване на температурата на променливото-

ков електродвигател и предаване на данните от тях чрез

приемо-предавател по стандарта ZigBee. Закрепването

на модула върху двигателя е показано на фиг. 8б.

Вибрации на механична система се получават и при

еднократно механично въздействие върху нея. На този

принцип са създадени безжични бутони, енергията за

които се създава при натискането им. Друг пример (фиг.

8в) е осигуряване на работата на електронен калкула-

тор за около 30 s чрез неколкократното му разтърсва-

не. Логично е да се очакват подобни приложения и в

дистанционните управления на битови и други апара-

тури.

За реализиране на ЕН с много малки размери е разра-

ботен миниатюрен преобразувател с микронишки

(дължина 0,5 mm и диаметър 60 nm) от PZT (фиг. 9). При

огъване на носещата пластинка се получава напреже-

ние около 1,6 V и мощност 30 nW.

Други ЕН
Първият тип са електромагнитните ЕН (Electro-

magnetic EH, Electrodynamic EH, Inductive Generator), при

които движението на постоянен магнит спрямо фикси-

рана бобина индуцира в нея променливо напрежение. Дви-

жението може да е в резултат на вибрации от ходене-

то на човек или механично въздействие. Пример за пос-

Фиг. 8.

Източник: MicroStrain Източник: Adaptive Energy

Източник: Adaptive Energy
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ледното е безжичен бутон (фиг. 10),

при чието натискане магнитът се

завърта около оста си, а ЕН произ-

вежда достатъчно енергия за из-

лъчване на сигнал от вградения пре-

давател. Очакват се приложения на

тези ЕН за получаване на мощности

от няколко стотици mW при вибра-

ции с голяма амплитуда. Създаден е

и лабораторен модел с размери ня-

колко mm на основата на микроелек-

тромеханичните системи (MEMS),

който при честота на вибрациите

4 MHz осигурява мощност 0,3 µW.

Друг тип са електростатичните

ЕН (Electrostatic EH, Electrostatic Gene-

rator), които използват промяната на

количеството електричество и

съответно натрупаната енергия в

кондензатор при движение на една

от неговите пластини. Засега има

експериментални модели главно на

основата на MEMS технология. Един

от тях осигурява 100 µW при вибра-

ции с амплитуда 20 µm и честота 1,2

kHz, а друг - 0,12 µW при амплитуда

1 µm и честота 45 Hz. Специфична

особеност на тези ЕН е необходимо-

стта от захранващ източник (обик-

новено батерия) с напрежение някол-

ко V, който да осигури първоначал-

ния заряд на кондензатора.

Трети вид са ЕН, които създават

необходимата енергия чрез тази на

високочестотни електромагнитни

полета (RF Energy Harvesting). Основ-

ният им блок е комбинация на антена

с токоизправителен прибор (диод на

Шотки или полеви транзистор с пла-

ващ гейт), наречена rectenna. Съще-

ствено предимство са големите

стойности на к. п. д., достигащи 90%.

Тези ЕН вече масово се използват за

захранване на голямата част от при-

емниците в системите за радиочес-

тотна идентификация (вж. статия-

та „Радиочестотната идентифика-

ция“ в сп. Инженеринг ревю, 9/2009).

Тъй като електромагнитните поле-

та са реално навсякъде, тези ЕН

могат да се използват и за захранва-

не на сензори с малка консумация на

произволни места. Специфично очак-

вано приложение са сензорите за

контрол на работата на мрежи висо-

ко напрежение, ползвайки енергията

на създаденото от тях електромаг-

нитно поле. Работи се сериозно и за

реализацията на зарядни устройства

за подвижни телефони с такива ЕН,

като вече има експериментални мо-

дели на няколко фирми. Създадена е

система за прехвърляне по безжичен

път вместо чрез кабели на мощност

до 60 W между битови устройства на

разстояние 50 cm. Има експеримен-

тални ЕН и за прехвърляне на мощно-

сти до 1 W на разстояние до 60 cm

чрез насочени електромагнитни

вълни с честота 10 GHz.

Следващ вид са ЕН, ползващи енер-

гията на човешкото тяло, като съще-

ствуват пасивни и активни ЕН. Вто-

рите използват специални дейности

с цел получаването на електрическа

енергия, докато при първите тя е

естествено отделяната от организ-

ма и се очаква получаването от тях

на следните типични мощности: ня-

колко W при ходене, няколко десети

от W при движение на ръцете и ди-

шане, няколко W от топлината на

тялото и няколко десети от W от

кръвното налягане. Например чрез

PZT в обувките е получена мощност

до десетина mW, като се очакват

приложения за зарядни устройства и

портативни прибори. Чрез електро-

магнитни ЕН също в обувките е по-

лучена мощност няколко десети от

W. Правят се опити за ползване на

енергията при натискане на клавиши-

те на лаптопи за зареждане на аку-

мулатора им.

Накрая трябва да се споменат и

възможностите за ползване на есте-

ствено протичащите в дърветата

биологични процеси (Bioenergy

Harvesting) за реализация на ЕН. Вече

се произвежда патентован сензор за

измерване на параметрите на окол-

ната среда, който получава енергия-

та си чрез забождане в корен на

дърво.

В табл. 1 е дадено съвременното

състояние и прогнозите за развитие

на различните видове ЕН, изготве-

но от компаниите Vodera и Zartech.

Вижда се, че единствените намира-

щи се в експлоатация ЕН са пиезое-

лектричните, а до няколко години се

очаква въвеждането на електромаг-

нитните за вибрации и фотоелект-

ричните. Останалите видове изис-

кват още значителна изследовател-

ска работа, докато намерят масово

практическо приложение.

Таблица 1.

Фиг. 10.
Източник: EnOcean
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   дин oт важните проблеми в

съвpeмeннaтa xидpoeнepгeтикa e

мoдepнизaциятa нa мaшиннoтo

oбopудвaнe във водноелектрически-

те централи c цел пoвишaвaнe нa

тяхната eфeктивнocт. Решаването

на този проблем е от съществено

значение за страни c oгpaничeни

eнepгийни pecуpcи като Бългapия. По-

голямата част от цeнтpaлите,

поcтpoeни у нас пpeди 50 и пoвeчe

гoдини, ca c мaлкa инcтaлиpaнa

мoщнocт (до 10 MW) и c ocтapeли и

aмopтизиpaни мaшини. B статията

ca paзглeдaни няколко примера за

успешно реализирани проекти за

модернизация на основни елементи

от проточната част на Францисо-

ви водни турбини в български водно-

електрически централи.

Изчислителна схема
За изходни данни при модерниза-

цията се използват разчетните

стойности на основните парамет-

ри на турбината (напор, дебит, че-

стота на въртене). По принцип, за

постигането на добри резултати е

необходимо да бъдат проектирани

нови лопатъчни системи на работ-

ното колело и направляващия апарат

на турбината. Основният проблем

обикновено е геометричното съвме-

стяване на новото работно колело

(с нова геометрия) със съществува-

щата проточна част. В този случай

често се налага компромис, най-че-

сто за сметка на ефективността на

работния процес. За пресмятането

на лопатъчната система на новото

работно колело се използва изчисли-

телна схема, основаваща се на пос-

ледователното прилагане на задача-

та за синтез на лопатъчните

повърхнини и анализ на обтичането

на решетката от профили. Предвид

ограниченията, наложени от изиск-

ването за геометрична съвмести-

мост на новото работно колело и

направляващ апарат със съществу-

ващата проточна част, изчислител-

ната схема включва два етапа: оп-

ределяне на оптималните стойнос-

ти на параметрите на лопатъчната

система и параметрична оптимиза-

ция в случай, че оптималните стой-

ности не отговарят на изискването

за геометрична съвместимост.

За оразмеряването на меридиан-

ната проекция се използва оригина-

лен метод, доказал своята ефектив-

ност при разработването на модел-

ни работни колела. Профилирането

на работните лопатки се извършва

в условията на потенциално мериди-

анно течение по итеративна схема

с корекции, обосновани от натрупа-

ния опит при решаването на анало-

гични задачи. Оптимизационната

схема е базирана на планиран числен

експеримент с три управляващи

параметъра. Използва се симетри-

чен план с брой на точките на носи-

теля N=14. Изследването на харак-

теристиките на разработените

варианти се извършва с помощта на

алгоритъм и програма, прилагани

многократно в практиката. Целева

функция в случая са хидравличните

загуби в работното колело, които се

определят като сума от профилни-

те и циркулационни загуби.  Оптими-

зационната задача се решава с т.

нар. комплексен метод на M.Box,

който е подходящ в случая, поради

нелинейността на модела и наличи-

ето на ограничения във факторното

пространство. Тоталният минимум

на целевата функция се определя

след многократно изчисление при

различни начални точки и сравнява-

не на получените стойности. След

определянето на оптималните стой-

ности на управляващите парамет-

ри се синтезира лопатъчната сис-

тема на оптималния вариант, из-

следва се обтичането на тази сис-

тема и ако преработваният от нея

напор отговаря на заданието, се

пристъпва към разработване на кон-

структивна документация. В проти-

вен случай е необходимо да бъдат

променени основните нива и/или

интервалите на вариране на управ-

ляващите параметри и да се повто-

ри процедурата.

За повишаването на ефективно-

стта на работния процес във Фран-

цисовите водни турбини важно зна-

чение има осигуряването на съгла-

сувана работа на лопатъчните сис-

теми на работното колело и направ-

ляващия апарат. Опитът показва, че

по-често се налага да бъде проекти-

рана нова лопатъчна система на

направляващия апарат, чиято гео-

метрия трябва да бъде съгласувана

и с формата на течението в турбин-

ната камера. Всички изчисления се

извършват с компютърната про-

грамна система FRTAD. С нейна

помощ по зададени стойности на

дебита и напора може да бъде опре-

делена оптималната форма на ло-

патъчната система на работното

колело на всяка Францисова турби-

на. Организацията на програмната

система позволява да се подготвят

файлове с данни, които могат да

бъдат използвани непосредствено за

Модернизация на
Францисови водни
турбини

В. С. Обретенов

Е
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автоматизирано конструиране и

изработване на работното колело.

Технологични аспекти на
модернизацията на
проточната част на
турбините

В съответствие със съвременни-

те тенденции в хидротурбостроене-

то и предвид стойностите на напо-

ра на Францисовите водни турбини

у нас, работните колела се изработ-

ват по т. нар. технология на състав-

ни колела - отделно се изработват

работните лопатки, главината и

венеца, след което се заваряват.

За работни колела с по-малки раз-

мери (с основни диаметри до 600-

700mm) е препоръчително използва-

нето на прокат за изработването на

главината и венеца. За работни ко-

лела с по-големи габарити се налага

те да бъдат отляти. Препоръчител-

но е да се използват стомани с висо-

ки якостни и антикавитационни ха-

рактеристики - например 00Х12Н3Д

(респ. 00Х12Н3Д-Л) по ГОСТ или 1.4313

по DIN. Изборът на стоманата зави-

си от възможностите на инвестито-

ра и на предприятието - производи-

тел на работното колело.

Работните лопатки се щамповат

от ламарина, дебелината на която

се определя според резултатите от

якостните изчисления. Лопатъчната

повърхнина се представя чрез мре-

жа от пространствени криви линии

- т. нар. радиални и хоризонтални

(ортогонални) сечения. Лопатките

се огъват с помощта на матрица,

изработена според формата на ске-

летната повърхнина. Това означава,

че входящата и изходящата част на

лопатката след това трябва да

бъдат допълнително обработени,

съгласно конструктивната докумен-

тация, за да се осигурят необходи-

мите условия за намаляване на загу-

бите от удар на входа и от изходя-

ща скорост. Закрепването на лопат-

ките към главината и венеца става

чрез заваряване. Позиционирането на

лопатките се извършва с простран-

ствен шаблон, изработен по радиал-

ните сечения. За изработването на

лопатките най-често се използва

същият материал, като този за гла-

вината и венеца. За осигуряване на

нормални условия за работа на на-

правляващия апарат често се нала-

га да се проектират и нови блиндаж-

ни пръстени в зоната на направля-

ващите лопатки.

Мoдepнизaция нa вoдна
туpбина ВЕЦ "Устово"

Обект на модернизация във ВЕЦ

"Устово" е турбина №1, доставена

от фирма VEVEY (Швейцария) през

1950 г. Турбината е със следните

разчетни параметри: напор 38 m,

дебит 0.77 m3/s, честота на върте-

не 1000 min-1. Ha фиг. 1 са пoкaзaни

мepидиaнните пpoeкции нa opиги-

нaлнoтo и новото paбoтнo кoлeлo.

Пpи тaзи туpбинa нe са нaпpaвeни

никaкви измeнeния нa нaпpaв-

лявaщитe лoпaтки, a кoнcтpук-

тивнaтa дoкумeнтaция нa нoвoтo

paбoтнo кoлeлo е paзpaбoтeнa пpи

oтcъcтвиeтo нa дoкумeнтaция зa

opигинaлнoтo.

Рeзултaтитe oт пpecмятaнeтo

нa мepидиaннoтo cкopocтнo пoлe

(тoкoвa кapтинa и cкopocтнo paз-

пpeдeлeниe) могат да се видят на

фиг. 2. Ha фиг. 3 е показана зависи-
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Фиг. 2. Токова картина и меридианно скоростно полеФиг.1. Сравнение на меридианните проекции

хидроенергетика

мостта на к. п. д. на турбината от

генераторната мощност Pg със

старото и с новото работно коле-

ло, получена след провеждането на

т. нар. натурни изследвания. Оче-

видно е нарастването на стойно-

стите на к. п. д., особено в основ-

ните режими на работа, характе-

ризиращи се с по-голяма мощност:

например за стойност на генера-

торната мощност 190 kW, турби-

ната работи с новото работно

колело с почти 7% по-висока ефек-

тивност.

Нa фиг. 4 са показани работни ха-

рактеристики на турбината - за-

висимости на генераторната мощ-

ност от относителното отваряне

на направляващия апарат (отноше-

ние на текущото отваряне на

нaпpaвлявaщия aпapaт ao към мак-

сималната стойност amax). Сравне-

нието на характеристиките показ-

ва нарастване на активната мощ-

ност на генератора с над 10% за

максималното отваряне на направ-

ляващия апарат.

Фиг. 3. Сравнение на работни характеристики Фиг. 4. Сравнение на работни характеристики колело
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Фиг. 6. Работна лопатка

хидроенергетика

Мoдepнизaция нa вoдна
туpбина ВЕЦ "Бял Извор"

Във ВЕЦ "Бял Извор" е модернизи-

рана турбина №3, проектирана и

изработена от фирма CKD Blansko

(Чехия) през 1952 г. В централата са

инсталирани две такива турбини

(хидроагрегати № 1 и № 3). Основ-

ните параметри на турбината са:

напор 18 m, дебит 2.4 m3/s и често-

та на въртене 600 min-1. Характер-

на особеност на турбината е много

високата стойност на коефициента

на бързоходност (ns=314 min -1),

твърде неподходяща за този тип

турбини. Освен това, рaзмepитe нa

вaлa и нa глaвинaтa oгpaничaвaт дo

гoлямa cтeпeн възмoжнocтитe зa

кopeкции нa вътpeшния мepидиaнeн

кoнтуp. Ha фиг. 5 e направено срав-

нение нa мepидиaннaтa пpoeкция в

зоната на paбoтнoто колело на

старата и на модернизираната тур-

бина, а на фиг. 6 е показана мериди-

анната проекция на лопатката на

новото работно колело с токовите

линии и т. нар. радиални сечения.

На фиг.7 е показано работното

колело на турбина № 3 от ВЕЦ "Бял

извор" в процес на механична обра-

ботка (ляво) и след 32 000 часа ра-

бота (дясно). От направения оглед

след един сравнително голям срок на

експлоатация става ясно, че практи-

чески няма поражения по лопатките

от механична и кавитационна ерозия.

Очевидно, това е резултат както на

тяхната геометрия, така и на тех-

нологията на изработването на ра-

ботното колело.

След 1200 часа работа на хидро-

агрегата с модернизираната турби-

на бяха извършени измервания на

активната мощност при различни

отваряния на направляващия апарат

и напор Н=16.5 m (по-нисък от раз-

четния). Резултатите от тези из-

питвания са представени на фиг. 8.

Направено е сравнение с аналогич-

на характеристика на хидроагрегат

№ 1. Вижда се, че при режими на

работа, характеризиращи се с от-

носително отваряне на направлява-

щия апарат над 0.7, мощността на

хидроагрегата с модернизираната

турбина се увеличава с 60-80 kW. За

оптималния режим на работа отно-

сителното увеличение на мощност-

та е 16%. Показана е и характерис-

тика с преизчислени стойности на

мощността за напор H=18 m, съглас-

но с изискванията на стандарта IEC

60041.

Фиг. 5. Сравнение на меридианните
проекции

Фиг. 7. Работно колело на турбина №3 от ВЕЦ „Бял извор“
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Мoдepнизaция нa вoдна
туpбина ВЕЦ "Асеница I"

 ВЕЦ „Асеница I“ е разположена в

района на Асеновград по поречието

на р.Чая. В нея са инсталирани три

хидроагрегата, всеки един съставен

от водна турбина тип Францис и

синхронен електрически генератор.

Водните турбини са с хоризонтално

разположен вал и са проектирани и

произведени от фирмата San Giorgio

(Италия) в края на 40-те години на ми-

налия век. Пуснати са в експлоатация

през 1951 г. Обект на модернизация

е работното колело и направляващи-

ят апарат на турбини № 1 и № 2. Из-

числителните стойности на основ-

ните параметри на турбината са:

напор 70 m; дебит 5 m3/s; честота на

въртене n = 600 min-1.

На фиг. 9 е показана меридианна-

та проекция на новото и щатното

работно колело. Вижда се, че на

практика се запазва вътрешния

меридианен контур, но се променят

формата и размерите на външния

контур и положението на входящия

и изходящия ръб на лопатката.

Намаляването на максималния

диаметър по изходящия ръб (спрямо

щатното работно колело) подобря-

ва енергийните характеристики на

лопатъчната система, а увеличава-

нето на сечението при входящия ръб

води до намаляване на меридианни-

те скорости в тази зона и особено

в периферното сечение, където енер-

гообменът е най-интензивен.

Меридианната и хоризонталната

проекция на работната лопатка са

показани на фиг. 10.

На фиг. 11 могат да се видят

профилът и разпределението на

относителната скорост w* и отно-

сителното налягане p* за средната

токова повърхнина (№5). С w* е оз-

начено отношението на относител-

ната към меридианната скорост, а

с p* - отношението на налягането

към минималната му стойност.

Освен работното колело е модер-

низирана и лопатъчната система на

направляващия апарат. На фиг. 12 е

показан компютърен модел на работ-

ното колело, а на фиг. 13 - кинема-

тична схема на новия направляващ

апарат на турбината.

Измерването на външните пара-

метри на турбината е направено в

съответствие със стандарта IEC

60041, като стойностите на к. п. д.

са определени по термодинамичния

метод. Резултатите от тези измер-

вания дават възможност да бъдат

Фиг. 8. Сравнение на характеристики Фиг. 9. Сравнение на меридианните проекции

Фиг.10. Работно колело - меридианна и хоризонтална проекция

Фиг. 11. Профил по средната токова повърхнина (резултати от анализа на обтичането му)

Фиг. 12. Работно колело
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направени следните по-важни изводи:

n Измерените стойности на к. п. д.

на турбината при изменение на

генераторната мощност в ин-

тервала Р=1000 - 3500 kW отго-

варят на съвременните изисква-

ния към водни турбини от този

тип и при тези външни парамет-

ри (дебит, напор и бързоходност).

Максималната стойност на к. п.

д. на турбината при напор H=68.3

m e ηmax=92.07%.

n Интерес представлява сравнени-

ето на работните

характеристики, по-

лучени в резултат на

направените измер-

вания с характерис-

тиките на турбина

№ 1 (със същите раз-

четни параметри),

получени след измер-

ванията, направени

преди това. Уместно

е да се отбележи, че

условията практи-

чески са едни и същи.

На фиг. 14 е направе-

но сравнение на ра-

ботни характерис-

тики на двете тур-

бини (зависимост на к. п. д. от ге-

нераторната мощност). Следва да

се има предвид, че измерванията

на турбина № 2 са направени не-

посредствено след модернизация-

та на проточната част. Вижда се,

че в резултат на направената мо-

дернизация се е повишила ефектив-

ността на работния процес прак-

тически в целия експлоатационен

диапазон. В оптималния режим на

работа (Pg = 2300 kW), турбина №

2 работи с около 6% по-висок к. п.

д., а в оптималния си режим на

работа - с почти 10% по-висок к.

п. д. в сравнение с турбина № 1.

На фиг. 15 е направено сравнение

на зависимостта на генераторната

мощност от отварянето на направ-

ляващия апарат преди и след модер-

низацията. Очевидно е нарастване-

то на мощността на хидроагрегата

след модернизацията. Вижда се и че

при относително отваряне на направ-

ляващия апарат до 30% преди и след

модернизацията, мощностите са

почти равни. При отваряния над 60%

(основните експлоатационни режими)

мощността на модернизираната

турбина е забележимо по-голяма.

Експлоатационният диапазон на

една водна турбина се определя не

само от енергийните, но и от кави-

тационните й характеристики. За да

се оцени степента на понижаване на

налягането след работното колело

на изпитаната турбина, са направе-

ни измервания на налягането в тази

зона. Изменението на налягането в

зоната след работното колело е ин-

дикация за процесите в него и в ча-

стност за влиянието на вихровия

шнур върху кавитационното и вибра-

ционното състояние на турбината.

Явно е, че амплитудата на колеба-

нията на налягането намалява забе-

лежимо в оптималната от енергий-

на гледна точка област на работа

на турбината и е най-голяма при

товар около 1500 kW. На фиг. 16 е

показано изменението на двойната

амплитуда на налягането за режими-

те, при които са измерени външни-

те параметри на турбината, а на

фиг. 17 - запис на измерването на

налягането в режими № 2 (товар

1464 kW) и №6 (товар 3192 kW) в две

мерни сечения: след работното ко-

лело и на входа на дифузора. Вижда

се, че при товар около 1500 kW коле-

банията на налягането са с най-го-

ляма амплитуда. Може да се напра-

ви изводът, че оптималната зона (с

най-малки амплитуди) съвпада с оп-

тималната от енергийна гледна

точка зона.

Добрите резултати, получени

след модернизирането на турбина №

2, дават основание на собственика

на ВЕЦ "Асеница 1" да инвестира във

втори проект за модернизация на

турбина № 1. Резултатите от реа-

Фиг.13. Направлява-
щи лопатки

Фиг.15.
Сравнение на

характеристики

Фиг.16. Изменение на амплитудата на колебанията на налягане-
то след работното колело

Фиг.14. Сравнение на работни характеристики
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лизацията на новия проект напълно

потвърдиха основните характерис-

тики, получени след модернизацията

на турбина № 2.

Постигнати резултати
Резултатите, получени след реа-

лизацията на проектите за повиша-

ване на ефективността на работния

процес на Францисови водни турби-

ни, чрез модернизация на проточна-

та им част, позволяват да бъдат на-

правени следните по-важни изводи:

Paзpaбoтeните мeтoди и

кoмпютъpни пpoгpaми зa пpecмятaнe

нa пpoтoчнaтa чacт нa Францисови

водни турбини с различна бързоход-

ност дават възможност дa ce

oптимизиpa paбoтaтa нa туpбините

от този тип във BEЦ c ocтapялo

oбopудвaнe. Получените резултати

доказват тяхната ефективност.

Ha основата на резултатите от

числени изследвания са paзpaбoтeни

нoви лoпaтъчни cиcтeми нa paбoтни

кoлeла и направляващи апарати на

Францисови турбини от три българ-

ски ВЕЦ. Резултатите от измерва-

нията на параметрите на модерни-

зираните водни турбини показват за-

бележимо подобряване на енергийни-

те им характеристики. Стойности-

те на к. п. д. са нараснали практически

в целия експлоатационен диапазон

средно с 5-10%. Това, заедно с пови-

шената пропускателна способност

на решетката на работното колело,

позволява да се повишат стойности-

те на максималната мощност на хид-

роагрегатите.

Оценката за ефективността на

направената модернизация във ВЕЦ

„Асеница 1“ например показва, че за

тригодишен период печалбата от

допълнителното производство на

електроенергия е около 300 000 евро.

Натрупаният конструктивен и

технологичен опит след успешното

изпълнение на проектите за модер-

низация на Францисови водни турби-

ни може да бъде използван при модер-

низацията на хидроенергийното обо-

рудване в други ВЕЦ.

Фиг. 17.
 Изменение на

налягането след
изхода на работ-

ното колело
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платена публикация

Елпром ЗЕМ е специализиран в конструиране, разработва-

не, производство, изпитване, доставка и монтаж на средни и

големи въртящи се електрически машини. Основно перо в на-

шата дейност е производство и рехабилитация на хидрогене-

ратори за български и международни ВЕЦ и МВЕЦ. Оборудва-

нето и апаратурата, с която разполагаме, ни дават големи

възможности и потенциал и ни поставят на челно място сред

конкурентите в Европа и света.

Към настоящия момент Елпром ЗЕМ има възможност да из-

работва хидрогенератори с номинална мощност до 235 MVA,

номинално напрежение до 24 kV, честота 50/60 Hz, степен на

защита: IP 23, 44, 54, 55.

Произведените и рехабилитираните хидрогенератори се об-

работват с изолация от ново поколение, разработена от спе-

циалистите на Елпром ЗЕМ. Главното предимство на този тип

изолация е, че след ремонт тя увеличава енергийната ефек-

тивност на хидрогенератора до 14,2 % спрямо предишните

стойности. Елпром ЗЕМ разполага с технологична линия от 5

центъра за полагане на изолацията, а самата технология е

защитена с патент за изобретение.

Сред основните клиенти за произведени и рехабилитирани

хидрогенератори от Елпром ЗЕМ са: Национална Електричес-

ка Компания ЕАД - България, вкл. хидровъзел "Цанков камък",

Вап Хидро - България, Vuje a.s. - Словакия, Mavel - Чехия, KBL -

Индия, Hydromax - Канада, Norplan/ABB - Норвегия и други.

Технологии и сертификати
В практиката си Елпром ЗЕМ използва нови технологии с

цел максимизиране живота и ползите на произвежданите и ре-

хабилитираните машини. Наред с постоянната развойна дей-

ност, ние в Елпром ЗЕМ обръщаме особено внимание на окол-

ната среда и условията на труд на територията на завода.

Работата ни е сертифицирана по няколко стандарта от Меж-

дународната Организация по Стандартизация (ISO).

Патент за изобретение
На техническия панаир в Пловдив през 2006 г. Елпром ЗЕМ

официално представи патент за разработка на "Нова изола-

ционна система за статорна намотка Високо Напрежение на

хидрогенератори". Той е за нов вид изолационна система, из-

ползвана в производството и рехабилитацията на електри-

чески мотори и хидрогенератори. Обработените с тази изо-

лация машини са с повишена енергийна ефективност до 14%.

За патента Елпром ЗЕМ е награден със Златен медал и Дип-

лом на Пловдивския панаир през 2006 г.

Елпром ЗЕМ е сертифициран по следните
стандарти:

ISO 9001-2008 - Система за управление на качеството; ISO

14001-2004 - Система за управление на околната среда; OHSAS

18001-2007 - Системи за управление на здравето и безопас-

ността при работа.

Елпром ЗЕМ -
иновативност
и качество

Елпром ЗЕМ -
иновативност
и качество
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АЕЦ подлежи на непрекъснат
контрол както на национално,
така и на международно ниво

ядрена енергетика

Как се осъществява контролът

и какви са възможните санкции

в рамките на отделните про-

цеси?

АЯР извършва превантивен, те-

кущ и последващ контрол за безопас-

ността на АЕЦ. Превантивният се

изразява в издаването на разреше-

ния за различните дейности, свърза-

ни с АЕЦ, както и удостоверения за

правоспособност на персонала. При

текущия контрол се следи  спазват

ли се условията на издадените лицен-

зии и разрешения и удостоверения за

правоспособност, а при последващия

се проверява изпълнението на пре-

поръките или предписанията, даде-

ни от контролния орган.

Председателят на АЯР има право

също така да извършва периодични

и извънредни проверки (инспекции)

чрез упълномощени длъжностни лица

(инспектори). Той уведомява органи-

те на специализирания контрол по

ЗБИЯЕ с оглед предприемането на

мерки от кръга на тяхната компе-

тентност, сигнализира органите на

прокуратурата при наличие на дан-

АЕЦ подлежи на непрекъснат
контрол както на национално,
така и на международно ниво

Д-р Сергей Цочев, председател на
Агенцията за ядрено регулиране (АЯР),

пред сп. Енерджи ревю

ни за извършени престъпления, изме-

ня или отнема издаденото разреше-

ние или лицензия, или удостоверение
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за правоспособност, налага принудителни администра-

тивни мерки и наказания, предвидени в закона.

За резултатите от проверките инспекторите на АЯР

съставят констативен протокол, към който прилагат

събраните доказателства, обяснения и резултатите от

извършеното наблюдение, измерване и/или изпитване.

Въз основа от резултатите от проверката, инспекто-

рите имат право да дават задължителни предписания

на проверяваните лица, да съставят актове за админи-

стративни нарушения и да предлагат на председателя

на АЯР налагане на наказания.

В ЗБИЯЕ подробно са описани нарушенията, при кои-

то се носи  административно-наказателната отговор-

ност. Имуществените санкции започват от 3 000 лв. и

достигат до 100 000 лв., а размерът на налаганите глоби

е между 500 и 50 000 лева. Принудителните админист-

ративни мерки включват: спиране или ограничаване на

дейността, за която е издадено разрешение или лицен-

зия, както и временно отнемане на удостоверението за

правоспособност, разпореждане за предприемане на

допълнителни мерки за осигуряване на безопасността

на АЕЦ.

На какъв период се правят проверки на дейност-

та на вече функционираща електроцентрала и

каква е формата на международен контрол върху

нея?

Проверките на дейностите в АЕЦ Козлодуй се из-

вършват всекидневно от инспекторите на АЯР от отдел

„Оперативен контрол на площадката на АЕЦ Козлодуй“,

чието работно място е на площадката на централата.

Инспекторите от специализираната администрация на

АЯР в София извършват периодични проверки по предва-

рително определен график и тематика, както и провер-

ки на готовността на АЕЦ за годишно презареждане на

горивото и ремонт и съответно проверки за готовно-

стта на енергийния блок за въвеждане в експлоатация

след презареждане и ремонт. Правят се и извънредни

инспекции при възникване на аварийни събития, при

изпитания след реконструкции и модернизации на сис-

теми за безопасност и други. Цялостната дейност на

АЯР по контрола за безопасността на АЕЦ се извършва

съгласно утвърден от председателя годишен план.

Международният контрол е свързан, на първо място,

със задълженията на Р България, произтичащи от Дого-

вора за  неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО),

Споразумението между Р България и Международната

агенция по атомна енергия (МААЕ) за прилагане на га-

ранциите във връзка с ДНЯО и допълнителния протокол

към него. Този контрол се извършва паралелно от инс-

пектори на МААЕ и на ЕВРАТОМ, след присъединяване-

то на Р България към договора за ЕВРАТОМ. Експерти

от МААЕ участват също в партньорски проверки и мисии

по различни теми по покана на АЯР. АЕЦ Козлодуй е

проверяван и от Световната организация на ядрените

оператори (WANO).

Друга форма на международен контрол е периодични-

ят преглед на изпълнението на Конвенцията по ядрена

безопасност и Единната конвенция за безопасност при
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управление на радиоактивните от-

падъци и за безопасност при управ-

ление на отработеното гориво. Тези

прегледи се организират от МААЕ и

се провеждат на всеки четири годи-

ни във Виена, където се представят

и обсъждат национални доклади за

изпълнение на съответните конвен-

ции.

Разкажете повече за процедура-

та по лицензиране на операто-

ри за работа в АЕЦ?

Дейностите в АЕЦ, които имат

влияние върху безопасността, могат

да се извършват само от професио-

нално квалифициран персонал с удо-

стоверение за правоспособност.

Тези удостоверения се издават от

председателя на АЯР за срок до 5

години.

Според ЗБИЯЕ, за да получи удос-

товерение за правоспособност едно

лице, първо трябва да има завърше-

но необходимото образование и при-

добита специалност, определени в

длъжностната характеристика.

Второ, то трябва да е преминало

през специализирано обучение за

съответната дейност и да е поло-

жило успешен изпит пред квалифика-

ционна комисия. И не на последно

място, лицето трябва да отговаря

на медицинските и психофизиологич-

ните изисквания за съответната

дейност, определени от министъра

на здравеопазването.

Специализираното обучение може

да извършва юридическо лице, което

има лицензия за това от председа-

теля на АЯР. Тази лицензия се изда-

ва за срок от 5 години. Учебният

център на АЕЦ Козлодуй притежава

подобен документ.

Квалификационната изпитна ко-

мисия също се назначава от пред-

седателя на АЯР, съгласувано с ми-

нистъра на здравеопазването. Усло-

вията и реда за придобиване на про-

фесионална квалификация, длъжнос-

тите, за които се изисква правоспо-

собност и за провеждането на из-

пити, се уреждат с наредба към

Закона.

Какви нормативни и законови

промени в европейски и свето-

вен мащаб наложиха промените

в регулацията и у нас?

На 22 юли 2009 г. Съветът на

министрите на ЕС одобри Директи-

ва 2009/71/ЕВРАТОМ за установява-

не на общностна рамка за ядрена

безопасност на ядрените инстала-

ции. Тази директива е правно задъ-

лжителна за всички 27 страни член-

ки на ЕС. Тя се основава на фунда-

менталните принципи на безопас-

ност на МААЕ и на задълженията,

произтичащи от Конвенцията по

ядрена безопасност. С приемането

на Директивата, ЕС който има най-

голям брой промишлени ядрени реак-

тори в света, стана първият реги-

он, който въведе правнозадължи-

телни изисквания по ядрена безопас-

ност, базирани на международните

принципи и имащи за цел защитата

на работниците, населението и

околната среда. В тази връзка ис-

кам да отбележа, че изискванията

на директивата вече са отразени

в ЗИД на ЗБИЯЕ и България е първа-

та страна в ЕС, хармонизирала за-

конодателството си с тези изиск-

вания.

От миналата година европейска-

та група на ядрените регулатори

започна работата по проекта за

европейска директива по безопас-

ност при управлението на радиоак-

тивните отпадъци и отработеното

ядрено гориво. Структурата на

проекта на директивата е аналогич-

на на директивата за ядрена безо-

пасност, като основен акцент е

поставен върху наличието на наци-

онални стратегии за управлението

на радиоактивните отпадъци и от-

работилото гориво и контрола върху

тяхното изпълнение.

Законопроектът за допълнение и

изменение на ЗБИЯЕ на 12 октомври

2010 беше обнародван в Държавен

вестник. Сега ЗБИЯЕ е приведен в

съответствие с действащите меж-

дународни актове като „Конвенция-

та за физическа защита на ядрения

материал“, „Споразумението за при-

лагане на гаранциите по Договора за

неразпространение на ядреното

оръжие“, Директивата на Съвета

2006/117/Euratom за надзор и конт-

рол на превоза на радиоактивни

отпадъци и отработено гориво, и

както вече споменах - Директива

2009/71 за установяване на общнос-

тна рамка за ядрената безопасност

на ядрените инсталации от 2009

година.
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Кожухотръбни
топлообменници

топлоенергетика

     ожухотръбните топлообмен-

ници са едни от най-разпростране-

ните и широко използвани топлооб-

менни апарати. Те намират прило-

жение в различни индустриални об-

ласти. Подходящи са за протичане

на топлообменни и термохимични

процеси между различни среди под

формата на течност, газ или пара

като процесите могат да протичат

със или без промяна в агрегатното

им състояние. Често приложение на

кожухотръбните топлообменници е

в качеството им на кондензатори,

изпарители, подгреватели. Те са

широко използвани в нефтената

промишленост, където се изискват

топлообменници с възможност за

работа при тежки условия. Използ-

ват се и като кондензатори и изпа-

рители за различните фракции на су-

ровия петрол и съпътстващите

органични течности.

Конструктивни
особености

Конструктивно кожухотръбните

топлообменници представляват

цилиндричен кожух във вътрешнос-

тта на който е разположен сноп от

топлообменни тръби, захванати в

тръбни решетки. Топлообменът

между двата флуида протича през

стените на тръбите, като едини-

ят от флуидите преминава през са-

мите тръби, а другият протича в

междутръбното пространство. В

краищата си кожухът се затваря с

капаци, които в зависимост от кон-

струкцията на апарата са снабде-

ни с прегради за обръщане на посо-

ката на флуида преминаващ през

Кожухотръбни
топлообменници
Подходящи са за експлоатация при тежки условия

тръбите. Кожусите на различните

конструкции апарати се различават

основно по начина на присъединява-

не на тръбните решетки и капаци-

те. Дебелината на стената на ко-

жуха се определя в зависимост от

налягането на работната среда и

диаметъра на самия кожух, но обик-

новено се приема не по-малка от 4

мм. Тръбното и междутръбното

пространство в тези апарати е

разделено с прегради за обособява-

нето на няколко хода в топлообмен-

ника, което подобрява топлообме-

на. Отличителна характеристика

на тези топлообменници е голяма-

та топлообменна повърхност, коя-

то може да варира от няколкосто-

тин квадратни сантиметра до ня-

колко хиляди квадратни метра.

Обикновено проходното сечение на

междутръбното пространство е с

К

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

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

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

1618 София, п.к. 109.

Бул. "Бр. Бъкстон" № 31А, вх. Б

тел./факс: 02/ 955 97 28, 955 95 76

е-mail: polymat@techno-link.com

www.polymat-bg.com

ПОЛИМАТ ООД KLINGER Quantum
НОВО ПОКОЛЕНИЕ КЛИНГЕРИТ

Нова ера за еластичността на безазбестовите материали.

-  KLINGER Quantum е уникален уплътнителен материал, който

остава еластичен и при високи температури;

-  KLINGER Quantum се доближава до параметрите на

уплътнителните материали от чист графит;

- KLINGER Quantum се изрязва лесно с подръчни инструменти.
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от 2,5 до 3 пъти по-голямо от проходното сечение на

тръбите.

Според конструктивното си изпълнение и начина на

монтаж кожухотръбните топлообменници могат да

бъдат вертикално и хоризонтално изпълнение, а в някои

приложния се използват и наклонени апарати. Наблюда-

ва се известно предпочитание към апаратите верти-

кално изпълнение, поради по-малкото място, което за-

емат. Обикновено, с цел улесняване на монтажа и екс-

плоатацията се препоръчва максималната дължина на

тръбите да не надхвърля 5 m. В кожухотръбните топ-

лообменници могат да бъдат използвани

прави или извити тръби
Формата на извитите тръби обикновено е U-образ-

на, но се срещат и тръби с W-образна форма. Диа-

метърът на тръбите обикновено варира в диапазона от

12 до 57 мм, като се предпочитат стоманените безшев-

ни тръби. Предимство на топлообменниците с прави

тръби е по-лесното им почистване в сравнение с тези

с извити тръби.

Характерна особеност на кожухотръбните топло-

обменници с извити тръби е, че входът и изходът на

тръбите са от една и съща страна на топлообменни-

ка. Те се считат за много подходящи при флуиди с голяма

разлика в температурата, тъй като позволяват тръби-

те и кожуха да се свиват и разширяват независимо.

Правотокови, противотокови
и топлообменници с кръстосан ток

В зависимост от посоката на протичане на двата

потока, кожухотръбните топлообменници биват право-

токови, противотокови и с кръстосан ток. Според ре-

дица специалисти, противотоковите топлообменници

се характеризират с по-добра ефективност в сравне-

ние с останалите при по-малка топлообменна

повърхност. Също така, в зависимост от броя на ходо-

вете, кожухотръбните топлообменници обикновено

биват с един, два и четири хода, но се срещат конст-

рукции и с друг брой ходове. Принципно, топлообменни-

ците с извити тръби, поради завъртането на тръбите

автоматично биват двуходови. Изборът на определена

конфигурация кожухотръбен топлообменник оказва вли-

яние върху коефициента на топлопредаване, което се

отразява и на необходимата топлообменна повърхност

на тръбите.

Температурна компенсация
Кожухът и тръбите на апаратите обикновено се

изпълняват от различни материали. При работа те се

нагряват до различна температура, което при топло-

обменниците с по-голяма дължина налага предвиждане-

то на мерки за компенсация на температурните дефор-

мации.

Обикновено, при едноходовите топлообменници с

прави тръби, при които тръбите и кожухът са свърза-

ни с неподвижни тръбни решетки, няма възможност за

температурна компенсация при топлинно удължение.

Подобни апарати се характеризират с несложно уст-
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ройство, но са подходящи в случаи-

те, при които температурата на

корпуса на топлообменника и тем-

пературата на снопа тръби не се

различават съществено. Допуска се

разлика не по-висока от 50 оС.

Подобни топлообменни апарати

се характеризират и със сравнител-

но нисък коефициент на топлопре-

даване поради ниската скорост на

топлоносителя в междутръбното

пространство. В повечето случаи

кожухотръбните топлообменници

се използват в условия, при които

разликата в температурите на кор-

пуса и тръбите е значителна. При-

мер за подобен случай е при топло-

обмен между течност и пара. По

принцип парата преминава през

междутръбното пространство, а

течността - през тръбите. Пора-

ди голямата разлика в температу-

рите се налага използването на ком-

пенсиращи устройства като линзо-

ви, салникови или силфонни компен-

сатори.

Използвано решение
за отстраняване на напрежението

в метала, следствие от топлинно-

то удължение, е изготвянето на

еднокамерни топлообменници с изви-

ти U- и W-образни тръби. Те се пре-

поръчват, обаче, предимно при висо-

ки налягания на топлоносителя, тъй

като направата на водната камера

и закрепянето на тръбите към

тръбната решетка в апаратите с

високо налягане е сложна и скъпа

операция. Като цяло, топлообменни-

те апарати с извити тръби не се

използват широко поради трудно-

стите, свързани с изготвянето на

самите тръби с различни радиуси на

извивките, сложността на тяхната

подмяна и неудобното почистване.

От друга страна използването на

компенсационни устройства също

създава някои неудобства. Част от

компенсаторите са сложни за из-

пълнение като силфонните, напри-

мер. В същото време, линзовите и

салниковите се считат за не особе-

топлоенергетика

но надеждни при експлоатация. За

добро решение се считат т. нар.

кожухотръбни топлообменници, при

които едната тръбна решетка е

закрепена неподвижно, докато дру-

гата е подвижна.

Срещат се и конструкции кожу-

хотръбни топлообменни апарати с

напречно разположени тръби, харак-

теризиращи се с повишен коефици-

ент на топлопредаване поради на-

пречното движение на топлоносите-

ля спрямо сноповете тръби. В някои

случаи при протичане на газ в меж-

дутръбното пространство и теч-

ност в тръбите на топлообменни-

ка, за повишаване коефициента на

топлоотдаване се използват напреч-

но оребрени тръби.

Експлоатационни
проблеми

Кожухотръбните топлообменни-

ци са традиционно използвани в

петролните рафинерии, химически

заводи и често през тях преминават

опасни флуиди, което налага пред-

приемането на мерки за предотвра-

тяване на евентуални течове. Ме-

тодите са свързани с предотвратя-

ване на причините, които могат да

доведат до повреда на топлообмен-

ника. Като възможни причини се

посочват запушване на тръбите,

възникване на вибрации, повреда на

използваните уплътнения, корозия.

Отлагането на замърсявания по

тръбите намалява тяхната ефек-

тивност и с течение на времето

води и до тяхното запушване. В

този случай тръбата може да пре-

грее и това може да доведе до

скъсване на връзката между тръба-

та и тръбната решетка. Сериозна

опасност от запушване на тръби-

те съществува при топлообменни-

ците с извити тръби, тъй като

флуидът преминаващ през тях, пра-

ви 180-градусов завой. Причините за

наличие на вибрации в топлообмен-

ника често са свързани със самия

флуид, преминаващ през тръбите на

топлообменника. По тази причина

често се предприемат мерки за ог-

раничаване на скоростта му на по-

стъпване в топлообменника. Про-

блемът с уплътненията обикновено

е свързан с тяхното стареене с

течение на времето.

Фиг. 1. Принципна схема на кожухотръбен топлообменник: горе - с прави тръби; долу  - с извити
тръби.
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Спестете енергия и CO2

още днес - Решенията
съществуват
Ефективността намалява разхода на енергия и емисиите на CO2

Количеството на използваната

енергия ще нарасне до 2035 година с

45%. Само регенеративните източни-

ци няма да могат да решат то-

зи проблем в кратки сроко-

ве, още повече че те  мо-

гат да покрият само

малка част от разхо-

да. От това следва,

че би трябвало да се

опрем на енергийна-

та ефективност и из-

питаните техноло-

гии, които и понасто-

ящем снижават разхода

на енергия. Така можем да

противодействаме и на

климатичните промени и да си

осигурим нормален живот за бъдеще-

то.

Енергийната ефективност ще се

подпомогне в бъдеще от възобновяе-

мите енергийни източници. Ние в Дан-

фосс сме убедени, че средствата, ко-

ито могат да бъдат спестени днес

посредством висока степен на енер-

гийна ефективност, в дългосрочен

план ще облекчат инвестициите в ре-

генеративни източници.

Данфосс  е водеща фирма в свето-

вен мащаб в областта на мерките, ко-

ито се взимат в полза на енергийна-

та ефективност, които ни помагат да

пестим енергия и да противодейства-

ме на климатичните промени. Ние сме

изключително компетентни в област-

та на охлаждането на хранителни про-

дукти, климатизацията, регулирането

на електромотори и отоплението на

сгради, но и в областта на захранва-

нето със слънчева енергия и термо-

помпите. За изминалите 78 години ние

сме натрупали мащабни познания в те-

зи области.

Основателят Мадс Клаусен беше

предприемач с широк кръгозор и с оп-

ределен респект към природните енер-

гийни източници. Философията, която

е заложена още в първите продукти

на Данфосс, е била макси-

мално оползотворяване на

енергията  и предотв-

ратяването на изли-

шествата. Тази фи-

лософия е жива и

днес и се защита-

ва чрез новите про-

дукти и решения на

фирмата.

В наше време

Данфосс предлага

широк спектър от

технологии, които спес-

тяват енергия в световен

мащаб - в сградите, индустриал-

ните процеси и при съхраняването на

хранителни продукти, както и при на-

маляването на емисиите на СО2.

Годишното производство от
всички вятърни централи на
света може да бъде спестено

Всяка топлофикационна система е

сама по себе си инфраструктура за

разпределение на енергия за отопле-

ние и охлаждане в сградите на един

град. Системата може да използва

всички енергийни форми, включително

енергията, произведена от алтерна-

тивни източници, и остатъчната

енергия от когенерация в централите.

Днес 60% от произведената
енергия в централите остава
неоползотворена,

което би могло да бъде предотвра-

тено чрез когенерация. Но в световен

мащаб все пак 8% от електрическата

енергия се произвеждат с такива съ-

оръжения.  Едно покачване на тази

стойност до 14% би довело до  спес-

тявания, , които ще отговарят на го-

дишното производство на енергия от

всички вятърни централи по света.

Данфосс предлага комплексни сис-

теми . В тях се включват абонатни

станции, но и ключови компоненти, ка-

то топлообменници и регулираща ар-

матура, които снижават разхода на

енергия в топлофикационните мрежи

и при крайния потребител с 20 до 30

процента.

Пример
В рамките на една програма за
реновиране за 2008 и 2009
година в Москва 2000 сгради
бяха оборудвани с абонатни
станции, регулатори на
диференциално налягане и
термостатични вентили. Това
понижи разхода на енергия в
тези сгради с над 30%.

Спестете енергия и CO2

още днес - Решенията
съществуват

Данфос ЕООД
Направление Топлофикационна автоматика
тел.: 02/ 942 49 15, 942 49 16
www.bg.danfoss.com

платена публикация
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Опитът на немския производител

ONI във всички области на енергийни-

те доставки и инженеринг от десети-

летия е концентриран в разработва-

нето и оптимизирането на работата

на предприятията, планирани и оборуд-

вани от нас. Днес, обхватът на услу-

гите, които предлагаме, варира от

консултации и планиране на производ-

ството на енер-

гия до енергийно

ефективни инс-

талации в об-

ластта на охлаж-

дането и хладил-

ните системи,

системи за опол-

зотворяване на

топлината, кли-

матизация, вентилация, специални

технологии за чисти стаи, техноло-

гии за сгъстен въздух. Нашите систе-

ми обхващат мощностен обхват от 5

до 150 000 кВт. За тази цел, най-важ-

но значение отдаваме на непрекъсна-

тото оптимизиране на използваните

технологии за спестяване на енергия

и опазване на околната среда. Ползи-

те, отчетени от клиентите, са: въз-

можно най-висока надеждност и ефек-

тивна цена. Всяка система, внедрена

от нас, е индивидуално адаптирана

към изискванията на клиента с цел ре-

дуциране на консумацията на енергия

по най-добрия начин. Енергийната оп-

тимизация на производството е от

най-висок приоритет за нас.

Отпадната топлина се
превръща в безплатна топлинна
енергия

В момента, под формата на отпад-

на топлина от охлаждащите вериги или

производствени процеси, в атмосфера-

та се "изхвърлят" високи финансови

разходи. Тази топлина може да се из-

ползва чрез технологиите на ONI! В ин-

дустриите за обработка на пластма-

си и метал хидравличните охлаждащи

течности или вода, осигуряват темпе-

ратури, които могат да бъдат изпол-

звани за отопление чрез регенериращи-

те топлинни системи за на ONI, изис-

кващи температура на водата само

35 °C. Така отпадната топлина се

превръща в източник на евтино отоп-

ление на производствени и складови ха-

лета или административни сгради

Система за оползотворяване на
отпадната топлина,
инсталирана в производствена
база на Силкотех България

С оглед намаляване на разходите за

енергия в новото производство на Сил-

котех България беше внедрена охлажда-

ща система на ONI, изпълнена от офи-

циалния ни представител - Пластикс Ба-

вария България. Принципът на работа на

системата се основава на използване-

то на веднъж вложена енергия и послед-

ващото й оползотворяване за отопле-

ние на работни помещения, складове и

офиси. В конкретния случай за източник

на отопление се използва температу-

рата на работното хидравлично масло

от шприц машините на фирмата. За да

работят шприц машините, маслото

трябва да има работна температура

около 45 оС. В процеса на работа тази

температура се покачва и се налага не-

говото охлаждане. Именно тук е място-

то на нашата внедрена система. Вмес-

то маслото да се охлажда и водата за

неговото охлаждане да се изхвърля, сис-

темата я "взема" и минавайки през ня-

колко съоръжения (вече с температура

около 35 °C) служи за отопление на раз-

лични помещения. Начинът за отопле-

ние е различен - чрез тръби (подово

отопление за офисите) или чрез венти-

латорни радиатори (за работните по-

мещения или за офисите).

За охлаждане системата се
базира на охладително
устройство ONI

Технологичното решение, предложено

от Пластикс Бавария България, включва

и използването на охладително устройс-

тво на ONI за охлаждане на помещения-

та. Инсталирана беше и система от топ-

линни конвертори за преобразуване на

топлината от машините и използването

й за отопление, и конвекторни въздушни

устройства за отопление и охлаждане на

помещенията. Сред останалите компо-

ненти са резервоари за топла и студена

вода с необходимите устройства за цир-

кулация; система от тръби, които свър-

зват шприц машините и резервоарите;

система от тръби за охлаждане на инс-

трументите на шприц машините; тръби

за подово отопление на офисите и други.

Управлението се осъществява централи-

зирано и предлага възможност за програ-

миране и контрол на всички процеси.

Системата функционира на прост, но

много ефективен принцип. Практически,

ако се използва само за отопление, ефек-

тът на икономии на енергия може да дос-

тигне до 95%. При достигането на тази

ефективност, вложените средства се

връщат само за 18 - 24 месеца. Систе-

мата може да бъде доразвита чрез мон-

таж на охладител към нея, както бе по-

сочено по-горе. Така тя става универсал-

на и изпълнява ролята на климатик - през

зимата отоплява, а през лятото - охлаж-

да. Подобен тип система може да се внед-

ри навсякъде, където са налице топлооб-

менни процеси - металургия, енергетика,

машиностроене, преработване на плас-

тмаси и др. В областта на преработва-

нето на пластмаси най-подходящо е на-

личието на хидравлични машини - шприц

машини, преси. При наличието на по-го-

лям брой машини има възможност техни-

ят собственик да предлага отопление на

съседни фирми или сгради. Като правило,

срокът за възвръщане на инвестицията

не надвишава две години.

Пластикс Бавария България

4003 Пловдив, ул. Драва 3, Офис 1

Тел.: 032 96 93 96; Факс: 032 96 93 95

E-mail: info@plastics-bavaria.bg

www.plastics-bavaria.bg; www.oni.de

Съвременно технологично оборудване
и енергоспестяващи системи ONI
Съвременно технологично оборудване
и енергоспестяващи системи ONI

платена публикация
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Полиетиленови
тръби за пренос
на газ

газификация

       зграждането на газопренос-

ните мрежи все още основно се

свързва с използването на метал-

ни тръби и то предимно тръби от

стомана. Голямото доверие, с кое-

то тези тръби се ползват, се дължи

на добрите им якостни характери-

стики и доказаните през годините

експлоатационни качества. Стома-

нените тръби обаче, имат и един

немалък недостатък – податливос-

тта им към корозия, която засяга не

само външната повърхнина на

тръбата, но и вътрешната. Явява-

щи се свързващо звено между газо-

вите находища и консуматорите и

преминаващи по суша и през водни

басейни, газопроводите са изложе-

ни на различни влияния на заобика-

лящата ги среда. Това определя и

сериозната опасност от възниква-

не на корозионни процеси. Появата

на подобни процеси е твърде неже-

лан процес, който нерядко се оказ-

ва сред основните причини за ава-

Полиетиленови
тръби за пренос
на газ
Възможно решение на проблема с корозията

И

•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 киселиноустойчиви 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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рии и изтичане на газ от газопровода, а предприема-

нето на мерки за защитата на тръбите от корозия

е трудна и скъпа задача. Именно проблемът с корози-

ята е една от основните причини в последните годи-

ни да се наблюдава значително повишаване на търсе-

нето на тръби от изкуствени материали като поли-

етилен, например. Използването на полиетиленови

тръби автоматично елиминира проблема с корозия-

та. Тези тръби са все по-често използвани при изграж-

дането не само на газопреносни, но и на топлопре-

носни мрежи, при изграждането на ВиК мрежи и т. н.

Според специалисти в областта, полиетиленовите

тръби не само не отстъпват по свойства на  стома-

нените, но имат и редица предимства.

Използва се полиетилен
РЕ 80 и РЕ 100

Полиетиленовите тръби, използвани за строител-

ство и реконструкция на газопроводи, се изготвят от

полиетилен с висока плътност РЕ 80 и РЕ 100. Мате-

риалите, използвани за изработване на полиетилено-

ви тръби висока плътност, трябва да отговарят на

изискванията на БДС EN 12007-2, съгласно наредба-

та за устройството и безопасната експлоатация на

преносните и разпределителните газопроводи и на

съоръженията, инсталациите и уредите за природен

газ, която е в сила от 03.09.2004 г. При производство-

то им върху тях се нанася маркировка, съгласно стан-

дартизираните изисквания, а цветът обикновено е

черен. Предлагат се навити на кангали или като тръби

с определена дължина. Тръбите от полиетилен са под-

ходящи за транспортиране на природен газ и га-

зовъздушни смеси, които не съдържат ароматни въгле-

водороди. Допуска се използването им при изгражда-

нето на газопроводи за ниско и средно налягане. Както

е известно, газопроводите, в зависимост от наляга-

нето на транспортирания през тях газ, се разделят на:

газопроводи за ниско налягане Рн.н < 5кРа; газопрово-

ди за средно налягане 0,005 < Рср.н. < 0,3МРа; газопро-

води за високо налягане 0,3 < Рв.н <1,2МРа.

Важно е да се отбележи, че тръбите от полиетилен

се полагат само подземно, като надземно полагане е

недопустимо. Това е свързано с факта, че полиетиленът

е материал неустойчив на продължително въздействие

от страна на ултравиолетовите лъчи. Агресивна към

пластмасата, въздушната среда значително съкраща-

ва срока на експлоатация и намалява устойчивостта й,

което е в противовес с изискванията на техниката за

безопасност.

 

Не е необходима допълнителна
защита

Принципно, изборът на тръба от стомана или поли-

етилен за подземните газопроводи, прокарвани на те-

риторията на населени места, както и за междуселищ-

ните газопроводи, следва да се осъществява на осно-

вата на проучване и отчитане на корозионната агре-

сивност на почвата и наличието на блуждаещи токо-

ве. Сред основните предимства на тръбите от поли-

етилен е високата им устойчивост към негативното

въздействие на различните химични съединения и фак-

тори на обкръжаващата среда. Както вече бе отбеля-

зано, основен проблем при тръбите от стомана е

необходимостта от предприемането на мерки за за-

щита от корозия. Полиетиленовите тръби са устой-

чиви, а в същото време достатъчно пластични, което

позволява да се използват при прокарване на газопро-

води в райони с особено сурови климатични условия.

Следва да се отбележи, че при ниски температури до

-45 оС, полиетиленът не губи своята устойчивост на

удар. Също така, пластмасата не се явява проводник

на електрически ток и следователно осигурява надеж-

дна защита от електрохимично разрушаване. Това

позволява при полагане на полиетиленовите тръби в

земята да не се предприемат мерки за тяхната допъ-

лнителна защита.

Лесен и бърз монтаж
Монтажът на тръбите от полиетилен е бърз и ле-

сен. Теглото на тези тръби е значително по-малко в

сравнение с това на стоманените. Гарантираният срок

на експлоатация на пластмасовите тръби е от 2 до 3

пъти по-дълъг спрямо този на стоманените и е около

50 години. При правилна организация, скоростта на ра-

ботата по строителството на газопровод от полиети-
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ленови тръби е два-три пъти по-

висока от скоростта на изгражда-

не на стоманените газопроводи.

Средната стойност на строител-

ството на газопроводи с използва-

нето на полиетиленови тръби е по-

ниско в сравнение със строител-

ството на стоманени газопроводи.

Разходите за труд при използване-

то на полиетиленови тръби в стро-

ителството на газопроводи са до

три пъти по-малки в сравнение с

монтажа на аналогичните стомане-

ни конструкции. Допълнително пре-

димство на полиетиленовите тръби

пред стоманените е, че до опреде-

лен диаметър на тръбата полагане-

то и последващото обслужване на

полиетиленовите газопроводи е с

по-ниска себестойност от това на

стоманените.

Полагане
на тръбите

До диаметър 110 мм полиетиле-

новата тръба може да се полага в

траншеи директно от кангала на

отрези с дължина 50-100 м (отре-

зите на стоманените тръби с

такъв диаметър по дължина не пре-

вишават 11 м), при това енергийни-

те разходи за заваръчните шевове

са по-ниски в сравнение с тези при

заваряване на стоманени тръби.

При заваряването на полиетилено-

вите газопроводи следва да се спаз-

ват изискванията на чл. 7 на наред-

бата за устройството и безопас-

ната експлоатация на преносните

и разпределителните газопроводи и

на съоръженията, инсталациите и

уредите за природен газ, според

който заваряването на полиетиле-

нови тръбопроводи се извършва при

спазване изискванията на БДС EN

12007-2 и технологичните инструк-

ции. В наредбата се

посочва още, че при

полагане на газопро-

води от полиетилен с

висока плътност и

пластифициран поли-

винилхлорид тръбите

и арматурите се оси-

гуряват срещу меха-

нични повреди. Проме-

ни в посоката на по-

лагания газопровод от полиетилен

с висока плътност се постигат

чрез предварително формирани

тръбни фасонни елементи, армату-

ри или чрез използване на естестве-

ната еластичност на полиетилено-

вата тръба в определените с тех-

ническата й спецификация граници.

Допълнителни изисквания при про-

карването на газопроводи от поли-

етиленови тръби е при преминава-

не през участък с повишено натовар-

ване като железопътни линии, трам-

вайни релси и автомобилни магист-

рали, полиетиленовите тръби за

газопроводи да се поставят в сто-

манени кожуси, като в тези места

не се препоръчва наличието на

свързващи връзки.

При поставяне на тръбите в рох-

кава пръст, следва полагането на

газовите тръби да се осъществява

по-ниско от нивото на замръзване.

При реконструкция на стари газопро-

води, ако позволява диаметърът на

износената тръба, полиетиленова-

та тръба може да бъде положена

вътре в предишен стоманен газопро-

вод.

Ограничения
при използването

Освен с многото предимства,

използването на полиетиленови

тръби при изграждането на газопро-

води е съпроводено и с някои огра-

ничения като:

n изграждането на газопроводи от

полиетиленови тръби не се допус-

ка в райони, където температур-

ният режим на външния въздух

достига стойности по-ниски от

- 45 оС;

n не се допуска използването на га-

зопроводи от полиетиленови

тръби в райони, където сеизмич-

ността превишава 6 бала;

n освен че не се допуска надземно

полагането на газопроводи от по-

лиетиленови тръби, не се допус-

ка и използването на полиетиле-

нови тръби вътре в сгради, в

тунели, колектори и канали на

земни участъци, на които се пла-

нира организирането на преходи

чрез изкуствени и естествени

прегради.

В тези случаи се използват под-

земно положени стоманени тръби,

като е необходимо да се предприе-

мат всички необходими мерки за

защита на метала на тръбата от

корозия, което се постига по мето-

да на електрохимичната и механич-

на защита на газопровода.

По мнение на редица
специалисти
широкото използване на полиетиле-

нови тръби при изграждането на

газопроводи е способно радикално да

промени методите и темповете на

газификация. Многото предимства

на тези тръби определят целесъоб-

разността и високата ефектив-

ност на тяхното използване. Доб-

рите им якостни характеристики,

по които те на практика не от-

стъпват на металните тръби, мно-

го по-малкото тегло, водещо до по-

ниски загуби при транспортиране-

то и улесняващо монтажа, възмож-

ността да се намали остротата на

проблема с антикорозионна защита

и да се повиши безопасността на

газовите обекти и т. н. благопри-

ятства тяхното използване. Въпре-

ки предимствата и световния опит

в използването на полиетиленови

тръби при газификация, съществу-

ват редица фактори, които възпре-

пятстват тяхното активно прила-

гане. Сред тях са недооценяването

на възможностите, целесъобразно-

стта и ефективността на използ-

ването на полиетиленови тръби, не-

достатъчната нормативна база и

т. н. Сред възможните стъпки е по-

добряването на нормативната база

в посока по-широко използване на по-

лиетиленови тръби, с отчитане на

положителния световен опит и те-

риториалните особености.
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    последните години, в опит да

се намали използването на изкопае-

ми горива и да се ограничи количе-

ството въглероден диоксид, из-

хвърлян в атмосферата, все по-се-

риозно внимание се обръща на про-

изводството и използването на био-

горива. Едно от най-широко използ-

ваните в световен мащаб е биоета-

нолът. Заедно с биодизела, той се

явява основен заместител на пет-

рола и се възприема като една от

най-обещаващите както в краткос-

рочен, така и в дългосрочен план

алтернативи на транспортните

горива. Като възобновяем енергиен

източник, биоетанолът е въглерод-

но неутрално гориво, допринасящо за

намаляване на количеството парни-

кови газове в атмосферата. Сред

основните му предимства е и

фактът, че за производството му не

се налага използването на специфич-

ни селскостопански култури, вирее-

щи в отделни райони, а могат да

бъдат използвани традиционно от-

глеждани местни култури. Това дава

възможност биоетанолът да бъде

произвеждан навсякъде по света.

Етанолът или
етиловият алкохол

(C2H5OH) е чиста безцветна теч-

ност със специфична остра мириз-

ма. Той е биоразградим, нискотокси-

чен и при евентуално изтичане не

причинява големи замърсявания на

околната среда. При неговото изга-

ряне се отделят въглероден диоксид

и вода, като количеството въглеро-

Биоетанолът
Възможна алтернатива на транспортните горива

Биоетанолът

В
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ден диоксид съответства на

погълнатото от растенията.

В качеството си на гориво ета-

нолът се явява високооктаново го-

риво, а също така и много подходящ

октанов подобрител за петрола. В

някои страни смесите на етанола с

петрола са широко разпространени,

като често срещано съотношение е

10% етанол и 90% петрол. Приема се,

че допустимото процентно съдържа-

ние на етанол в сместа, без това да

налага предприемането на допълни-

телни промени в двигателя, е 20%.

До момента обаче, в европейските

страни се използват смеси със

съдържание на биоетанол до 5%. В

България, съгласно Закона за възоб-

новяемите и алтернативните енер-

гийни източници и биогоривата, в

сила от 22 Декември 2009 г., от 1

март 2011 г. горивата за бензинови

двигатели следва да са смесени с

биоетанол, като съдържанието на

биоетанол е минимум 2 обемни про-

цента.

Биоетанолът се счита за много

подходящ за двигателите с вътреш-

но горене с искрово запалване, пора-

ди високото му октаново число.

Въпреки че, етанолът е корозионно

агресивен към някои пластмаси и

метали, се счита, че използването

на смеси с ниско съдържание на

етанол, е безопасно за двигателя и

не би довело до повреди.

Производство
Биоетанолът основно се произ-

вежда чрез ферментационни проце-

си, добре познати и използвани при

производството на бира и алкохол.

Той може да бъде получен също и чрез

химично взаимодействие на етилен

и пара. Основни суровини за произ-

водството му се явяват съдържащи-

те захари селскостопански култури

като захарна тръстика, захарно

цвекло, отпадни продукти от захар-

ните рафинерии и култури с високо

съдържание на скорбяла като царе-

вица, жито, пшеница и др. Развити-

ето на технологиите за преработ-

ка на лигноцелулозни култури позво-

лява да се използват не само култу-

ри с високо съдържание на скорбяла

и захари, но също така и дървесна

биомаса или отпадна дървесина от

горското стопанство. За момента,

процесът на преработка на лигноце-

лулозна биомаса се явява сравнител-

но скъп на фона на традиционно из-

ползвания процес на ферментация.

В последните години се появи и

концепцията за биорафинериите,

които въвеждат процеси и техноло-

гии за обработка на биомаса за про-

изводството на различни продукти,

включващи горива, енергия, химикали

и храни за добитък. По този начин се

дава възможност да се използват

предимствата на естествените

различия в химичния и структурния

състав на използваната биомаса.

Като основни етапи в процеса на

производство на биоетанол в зави-

симост от състава на биомасата,

се обособяват първоначалното скла-

диране на биомасата, нейното сми-

лане и извличане на сока, неговото

разреждане, хидролиза за скорбялна-

та и дървесната биомаса, фермен-

тация с ензими и мая, съхраняване на

СО2 и връщане на етанола, изпаре-

ние, дестилация, обработка на от-

падните води, съхраняване на гори-

вото.

Биоетанол от култури
богати на растителни
захари и скорбяла

В момента ферментацията е ос-

новна технология за производство-

то на биоетанол. При този процес

биомасата се разлага с помощта на

бактерии и ензими. Под тяхното

въздействие съдържащите се в био-

масата захари се превръщат в ал-

кохол. Полученият етанол се дести-

лира и обезводнява с цел получава-

не на по-висока концентрация на ал-

кохол и за да достигане на необхо-

димата чистота за получаване на

биоетанол, подходящ за използване

като автомобилно гориво. Про-

цесът на преработка на културите,

богати на растителни захари, пре-

минава през следните няколко ета-

па. Първоначално, суровината се

измива и раздробява на по-дребни

частици, обикновено с размер 20-25

см. Така подготвена се подава към

мелница, която често обединява два

процеса – смилане и извличане на

сока. На следващия етап сокът се

филтрира. Получените отпадни про-

дукти могат де се използват като

гориво, например за отоплителни

котли. След филтрирането сиропът

се подлага на изпарение и криста-

лизация, следствие от което се по-

лучават ясни кристали и меласа.

Меласата се отделя от кристали-

те посредством центрофугиране.

Следващите етапи са пастьориза-

ция и ферментация преди дестила-

цията за получаване на по-висока

концентрация на алкохол. Фермен-

тацията обикновено продължава

между 4-12 часа.

За културите, съдържащи скорбя-

ла, процедурата е подобна, но с допъ-

лнителен процес на хидролиза за

разрушаване на полимерите до мо-

номери, които могат да бъдат раз-

рушени до прости захари.

Биоетанол от
лигноцелулозна биомаса

Лигноцелулозната или дървесната

биомаса се счита за бъдещата ал-

тернатива на селскостопанските

култури, използвани в момента като

основна суровина за производство-

то на биоетанол. Сред основанията

за това са по-големите количества

и по-ниската цена в сравнение с

богатите на растителни захари и

скорбяла култури, които в същото

време се явяват и суровина за основ-

ни хранителни продукти. Използва-

нето на лигноцелулозна биомаса е по-
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атрактивно и от гледна точка на

енергийния баланс и емисии.

Лигноцелулозната биомаса се

състои от три основни компонента

– въглехидратни полимери, наречени

целулоза и хемицелулоза, които мо-

гат да бъдат превърнати в захари,

и неферментираща фракция, нарече-

на лигнин, която може да бъде изпол-

звана за производството на елект-

ричество и/или топлина. Разликата

в етапите на процеса е, че лигно-

целулозната биомаса изисква по-

сложна хидролиза поради съдържани-

ето на целулоза и хемицелулоза.

Целулозата се състои от дълги ве-

риги гликоза, поради което са необ-

ходими по-сложни комплекси от ен-

зими  за разкъсването им. Това е

причината лигноцелулозният био-

етанол да е технически по-взискате-

лен и поради това - по-скъп.

Сред основните предизвикател-

ства пред производството на био-

етанол от лигноцелулозна биомаса

е подобряването на методите за

раздробяване на биомасата, така че

да бъдат подходящи за различни

видове биомаса. Към разработване-

то на ефективен процес на предва-

рителна обработка във връзка с

разрушаването на влакнестата

структура на биомасата.

До момента има няколко разрабо-

тени метода – механичен, топлинен,

химичен и биологичен, както и ком-

бинация от тях. Въпреки това, никой

от тях все още не е доказано подхо-

дящ поради високите разходи, ниски-

те добиви, производството на от-

падни продукти или нежелани стра-

нични продукти.

Друг важен момент за изследва-

не е свързан със сегашните високи

разходи и ниска продуктивност на

ензима целулаза (cellulase), който е

необходим за превръщането на це-

лулозата в гликоза при ензимната

хидролиза. Алтернативата киселин-

на хидролиза е подходяща, но за хид-

ролизирането на целулозни матери-

али, процесът е капиталоемък и има

негативен ефект върху добива на

захар.

Друга технология за производ-

ствата на биоетанол от дървесни

материали е газификацията на био-

маса, последвана от ферментация до

етанол, използвайки анаеробни бак-

терии. Това елиминира нуждата от

хидролиза за разрушаване на целулоз-

ните и хемицелулозните фракции на

биомасата. Освен това, в този про-

цес фракциите от лигнини също

могат да бъдат превърнати в ета-

нол. До момента обаче, развитието

на този процес все още е на лабора-

торен етап. Друг процес все още в

етап на разработване е газификация

на биомаса, комбинирана с катали-

тичен процес за производството на

биоетанол.

Предимства на
биоетанола

Като гориво биоетанолът има

редица предимства пред традицион-

ните горива. Той се произвежда от

достъпни възобновяеми енергийни

източници, а не от изчерпаеми ре-

сурси. Използването му води до ре-

дуциране на емисиите от парникови

газове. Известно е, че транспорт-

ната система е виновна за около 22%

от всички парникови газове. С изпол-

зването на биоетанола част от

тези емисии могат да бъдат нама-

лени. Също така смесването на био-

етанол с петрол може да допринесе

за удължаване живота на петролни-

те залежи, а също така да подобри

сигурността, намалявайки зависимо-

стта от страните-доставчици.

Производството на биоетанол би

подпомогнало и развитието на сел-

ското стопанство, поради необходи-

мостта от отглеждане на по-голя-

мо количество от подходящите за

производството на биоетанол сел-

скостопански култури. Биоетанолът

е биоразградим и в много по-малка

степен токсичен от изкопаемите

горива. В допълнение, използването

на биоетанол в определени конструк-

ции двигатели може да подпомогне

намаляването на количеството

въглероден монооксид, произвеждан

от превозните средства, което би

се отразило благотворно върху ка-

чеството на въздуха. Като предим-

ство на биоетанола може де се по-

сочи и лекотата, с която той може

да бъде интегриран в съществува-

щите горивни системи на транс-

портните средства.

Източник снимки: Профекс-Биопродукти
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ПРОИЗВОДСТВО НА ИТАЛИАНСКАТА ФИРМА

ПАРОГЕНЕРАТОРИ,
ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ,

КОТЕЛНИ ЦЕНТРАЛИ

ПАРОГЕНЕРАТОРИ,
ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ,

КОТЕЛНИ ЦЕНТРАЛИ

       последните години организирането на автоном-

но и независимо енергоснабдяване се превръща във все

по-привлекателна алтернатива за индустриалния сек-

тор. Възможността да се осигури независимост от цен-

тралната електроснабдителна мрежа, да се гаранти-

ра сигурност на електрозахранването, да се намалят

енергийните разходи са сред основните предимства на

подобни решения. Предлагат се различни варианти, като

за едно от най-перспективните решения се приема из-

ползването на когенератори, захранвани с газово гори-

во. Когенерацията е процес на едновременно производ-

ство на електрическа и топлинна енергия, поради кое-

то често когенерационните модули биват наричани мини

ТЕЦ. Използването им позволява автономно производ-

ство на електроенергия и топлина (фиг.1). Ефективно-

стта на използване на топлинните ресурси в когенера-

ционните модули е с 30-40 % по-висока в сравнение с

разделното производство на електроенергия и топли-

на. В зависимост от вида на двигателя газовите коге-

нерационни модули се подразделят на два основни вида

– когенерационни модули с бутални двигатели и когене-

рационни модули с газова турбина.

Когенератори с бутални двигатели
Когенераторите с бутални двигатели представляват

енергийни съоръжения, състоящи се основно от двига-

тел, генератор, произвеждащ електричество, пулт за

управление и контрол. Принципно, освен с газово гориво

като природен газ, биогаз и др., те могат да работят

и с течни горива като бензин и дизелово гориво. Поради

сравнително по-високата цена на дизеловото гориво

обаче, когенераторите, работещи с дизел намират по-

ограничено приложение.

Когенераторите, захранвани с газово гориво и рабо-

тещи с бутални двигатели могат еднакво ефективно

да се използват както като основен, така и като ре-

зервен източник на електроенергия. Специалистите

предупреждават обаче, че не е изключено стойността

на такива системи, използвани за резервно електрос-

набдяване, да се получи по-висока в сравнение с изпол-

зването на дизелгенераторите. От своя страна, дизел-

генераторите не се препоръчват за осигуряване на

постоянно захранване, поради което се счита за  по-

целесъобразно използването им в качеството на резер-

вни. При използването им като основен източник на

енергия, когенераторните модули следва да покриват

потребностите на обекта по отношение на електрое-

нергия и топлина. Резервните когенератори се използ-

ват предимно при аварийни ситуации, например при

прекъсване на основното електрозахранване.

Днес се произвеждат основно

два типа бутални двигатели
със самозапалване и с искрово запалване. Двигателите

със самозапалване могат да работят с дизелово гориво

и с природен газ, към който обикновено се добавя 5%

дизелово гориво за самовъзпламеняване на сместа. Пред-

почитаното гориво е природният газ поради по-добрите

му екологични характеристики. Двигателите с искрово

запалване могат да работят с чист природен газ, като

може да се използва и биогаз. Те са и двигателите, ко-

ито намират по-широко приложение при автономното

производство на електроенергия, поради лесната достъ-

пност на газовото гориво неговата по-ниска себестой-

ност и факта, че се явява екологично чисто гориво.

Мощността на газови когенератори с подобни двигате-

Газови
когенератори
Особености на използваните съоръжения

Газови
когенератори

В
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Фиг. 1.

ли може да варира от 100 kW до няколко десетки мега-

вата. По правило, ресурсът на такива системи е малко

над 200 хил. часа, а ресурсът до капиталовия ремонт се

колебае в пределите 55 - 60 хил. часа. Срокът на откупу-

ване на когенераторите с бутални двигатели е около 2-

3 години, но естествено този срок е обвързан и с конк-

ретните условия. Факторите, оказващи благоприятно

въздействие върху икономическата ефективност на тези

когенератори, са относително неголямата себестойност

на автономното производство на електроенергия; нама-

лените разходи за комуникации при нови обекти поради

отпадането на необходимостта от присъединяване към

външни елeктро- и топлопреносни мрежи, а при по-ста-

рите обекти отпадането на необходимостта от ремонт

на вече съществуващи мрежи; оползотворяване на полу-

чената топлина и др.

Оползотворяване на отпадната
топлина

Двигателят с вътрешно горене е топлинна машина,

в която енергията, получена от изгарянето на въглеродни

горива, се преобразува в механична работа. При произ-

водството на електроенергия се отделя немалко коли-

чество топлина. Тази топлина може да бъде използвана

за технологични цели, като например за производство-

то на пара с налягане до 1,5 МРа; за производство на

гореща вода за отопление и горещо водоснабдяване или

непосредствено в сушилни и други инсталации. Също

така, топлината може да бъде абсорбирана с цел полу-

чаване на охладена вода от система за охлаждане.

Количеството топлина, произвеждано от когенерато-

рите с бутални двигатели, зависи от електрическото

натоварване. При намаляване на електрическото нато-

варване (например през нощта) се намалява и обемът на

утилизираната топлина. Това е причината тези когене-

ратори не винаги напълно да покриват потребностите

на обекта от топлина. В тази ситуация пиковото топ-

линно натоварване се покрива за сметка на друг енерги-

ен източник, например газов водогреен котел.

За автономно енергоснабдяване на даден обект може

да се използват няколко когенератора. Тяхното количе-

ство и мощност се определят в зависимост от потреб-

ностите на всеки конкретен обект.

Варианти на изпълнение
Обикновено газовите когенератори с бутални двига-

тели се изпълняват като модулни бързосглобяеми кон-

струкции или се поставят в контейнери. При модулно-

то изпълнение когенераторите се поставят вътре в

помещението, като е възможно поставянето на кожух,

изпълняващ ролята на шумозаглушител. При контейнер-

ното изпълнение когенератора може да се постави на

открито. Контейнерите осигуряват шумозаглушаване-

то и топлоизолирането съгласно условията на експло-

атация на оборудването.

Всяко от тези изпълнения има своите силни и слаби

страни. Забелязва се обаче тенденция модулите контей-

нерно изпълнение да са предпочитани.

Ролята на горивото
Ключов момент за газовите когенератори с бутални

двигатели се явява съставът на горивото. Възможно е

за всеки отделен модел когенератор да има специфични

изисквания към горивото по отношение на качество и

състав. Определящи критерии се явяват метановото

число на газа, съдържанието на сяра, степента на де-

тонация, минималната и максималната топлина на из-

гаряне. Някои производители адаптират произвеждани-

те от тях когенератори с бутални двигатели за конк-

ретно гориво. Освен с природен газ, тези когенератори

могат да работят и с други газови горива като бутан,

газ от химическата промишленост, коксов газ, биогаз

и т. н., а това е важно с оглед поддържане на екологич-

ната безопасност.

Предимства
Характерно за когенераторите с бутални двигате-

ли е ниската им чувствителност към температурата

на околната среда, което дава възможност да се изпол-

зват в различни климатични зони. Допълнително тяхно

предимство е и възможността към когенератора да се

подава газ под относително ниско налягане - от 0,01 до
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0,04 MPa, което елиминира необхо-

димостта от използването на ком-

пресор.

Сред основните предимства на

когенеаторите с бутални двигате-

ли са и ниската себестойност на

произвежданата енергия; сравнител-

но недългият срок на откупуване на

инвестицията (обикновено около

две, три до пет години); независимо-

стта от външните електрически и

топлоснабдителни системи; надеж-

дността на системата; ниските

експлоатационни разходи; високият

КПД; високото качество на произ-

вежданата електроенергия; по-нис-

кото в сравнение с дизелгенерато-

рите съдържание на вредни веще-

ства в отработените газове. Раз-

ходът на гориво за киловатчас при

тези когенератори е по-малък в срав-

нение с други когенератори. Това се

дължи главно на това, че електричес-

кото КПД на буталните машини е

около 40%, а например на газовите

турбини е около 30%. В сравнение с

електростанциите с газови турби-

ни, мини ТЕЦ-овете с бутални маши-

ни изискват и значително по-малки

разходи за капитален ремонт.

Когенератори с газови
турбини

Газотурбинният модул представ-

лява силов агрегат, състоящ се от

газова турбина и механизми, осигу-

ряващи неговата работа. Мощност-

та на тези модули може да се движи

в границите от 1 до 300 MW. Изпол-

зването на газови турбини с много

малка мощност (под 5 MW), както и

на такива с много голяма мощност,

не се счита за особено рентабилно.

Обикновено, при реализирането на

автономно топло- и електрозахран-

ване, се препоръчва използването на

турбини с мощност около 5 MW.

Установено е, че при такава мощ-

ност се постига много добра ефек-

тивност на когенераторите. Също

така, монтирането на турбина с

мощност от порядъка над 200 - 250

MW в рамките на отделно предпри-

ятие се счита за нецелесъобразно,

тъй като трудно би могъл да се

намери потребител на подобна мощ-

ност. Срокът на откупуване обикно-

вено е около три-четири години.

Принцип на работа
Принципът на работа на газова-

та турбина не е сложен. С помощта

на компресор в горивната камера на

турбината се нагнетява газ, къде-

то той се смесва с въздух, образува

се горивна смес, която на свой ред

се възпламенява. Получените димни

газове с висока температура зад-

вижват лопатките на турбината.

Произведената механична енергия се

предава на генератор за генерира-

не на електричество. Изхвърляните

димни газове са със сравнително

висока температура от порядъка на

около 500 оС, което позволява те да

се използват като източник на топ-

лина. За тази цел турбината може

да се свърже с котел-утилизатор.

Ако се сравни количествено съот-

ношението на изработената топ-

линна енергия към електрическата,

то при газотурбинните когенерато-

ри тя може да се колебае в предели-

те на 1,5 към 1 до 2,5 към 1. При

използването на газовите турбини

само за производство на електрое-

нергия, коефициентът им на полез-

но действие е от порядъка на 25 -

35%, в зависимост от работните

параметри и характеристиките на

горивото. При комбинирано произ-

водство на електрическа енергия и

топлина ефективност може да дос-

тигне до над 80 %. Газовите турби-

ни се характеризират и с много

добри екологични параметри - про-

дуктите на горене на природния газ

не са токсични, лесно се разсейват

и не замърсяват околната среда.

Също така, газовата турбина не се

нуждае от водно охлаждане. Сред

предимствата на газовите турбини

са високата надеждност, облекчена-

та експлоатация, възможност за

производство на топлина с високи

параметри и други. Добре е да се има

предвид обаче, че работата на ко-

генераторите с газова турбина е

съпроводена с отделянето на значи-

телен шум, поради което се препоръ-

чва те да се разполагат на промиш-

лени площадки.

Експлоатационни
особености

Що се касае до експлоатационно-

то обслужване на газотурбинните

когенератори, то в условията на

ограничени инвестиции това може

да се окаже сложна задача. Необхо-

димо условие за осигуряването на по-

дълга и безпроблемна експлоатация

на когенератора е наличието на

добре подготвен висококвалифици-

ран персонал, тъй като и най-малки-

те на пръв поглед грешки могат да

доведат до повреди в оборудването.

Като основни недостатъци на

газовите турбини се посочват срав-

нително високото ниво на шум, кой-

то съпровожда работата на когене-

ратора и необходимостта за коге-

нератора да се предвиди отделна

сграда със сериозна звукоизолация.

Към недостатъците на когенерато-

рите с газова турбина може да се

отнесат и дългият процес на подго-

товка за стартиране на когенерато-

ра (от половин до два часа), а също

така и голямата сложност и висо-

ката стойност на ремонта. Освен

това, горивото за турбината тряб-

ва да се подложи на допълнително

подготовка под формата на свива-

не и компресиране. Също така, ако

се стигне до рязко повишаване на

натоварването, то агрегатът не е

в състояние бързо да набере мощ-

ност без да загуби скорост на върте-

не. При това е нужно да се следи

много внимателно разходът на гори-

во. Ако натоварването на когенера-

тора рязко падне, това води до на-

маляване на  к.п.д.-то и едновремен-

но с това нараства потреблението.

Използването на когенератори в

ролята им на алтернативни източни-

ци на енергия се приема за много

добро решение по ред причини. Напри-

мер, на етапа на строителство на

обекта отпада необходимостта от

прокарването на електрически кабел

и строителството на нови транс-

форматорни подстанции. Също така

не се налага да се прокарват топлоп-

роводи, да се строят нови и реконст-

руират стари котелни. На етапа на

експлоатация на обекта стойност-

та на автономното производство на

електроенергия може да е с до два,

три пъти по-ниска себестойност от

тарифите на местните енергийни

компании. В резултат, газовата елек-

тростанция може да се откупи за

няколко години експлоатация. Сре-

щат се и мнения, че с отчитането

на значителното намаляване на раз-

ходите за присъединяване на обекта

към електрическата и топлопренос-

на мрежа, срокът на откупуване може

да бъде и по-малко от една година.

Съвременните когенератори, рабо-

тещи с газово гориво, удовлетворя-

ват всички екологични норми, тъй

като природният газ се явява еколо-

гично чисто гориво.
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Инсталация за
обезвреждане и
оползотворяване
на сметищен газ

проекти, реализации

    роизводството на биогаз от

различни органични отпадъци пред-

ставлява значителен енергиен ре-

зерв, който макар залегнал в Енер-

гийната стратегия на България до

2020 година, все още не е намерил

своето широко популяризиране. Из-

вестен факт е, че при преработка-

та на отпадъците, в резултат на

анаеробната ферментация, енерги-

ята от органични компоненти може

да бъде частично възстановена и из-

ползвана чрез отделящия се биогаз,

чието съдържание на метан е около

80-85%. Според специалисти в обла-

стта, България разполага с добра ин-

фраструктура и подходяща рамка за

управление на отпадъците. Систе-

мата за разделно събиране и рецик-

лиране на отпадъците у нас, обаче,

все още не функционира достатъч-

но добре. Около 85% от генерирани-

те отпадъци се транспортират към

депата, a около 52% от общото

количество отпадъци са биоразгра-

дими. Площадките за депониране на

отпадъци са достатъчни и подходя-

щи за ситуиране на централи за

производство на биогаз.

Единственият засега проект от

този тип в България – инсталация за

обезвреждане и оползотворяване на

сметищния газ на депо Суходол, бе

открита в края на 2010 година от

столичния кмет г-жа Йорданка Фан-

дъкова. Основната функция на съоръ-

жението е от по-

стъпващия в когене-

ратора сметищен газ

да се произвежда

електро- и топлое-

нергия.

„Осъществяване-

то на настоящия про-

ект има голямо значе-

ние за Столична общи-

на, защото отговаря

на нейните задълже-

ния като собственик

на депото да обезв-

режда и оползотворя-

ва емитирания от сме-

тището газ“, комен-

тира ръководителят

на екип от Технически

университет – София

доц. Ивайло Ганев, раз-

работил концепцията

на уникалното съоръ-

жение. „С реализира-

нето на тази инстала-

ция газът ще се

превърне от проблем,

изискващ средства за

обезвреждането му, в ресурс, разра-

ботен с помощта на съвременна тех-

нология и носещ ползи не само за об-

щината, но и най-вече за жителите

на Суходол“, споделя той.

Екологично значение
От енергийна и екологична гледна

точка производството на електро-

и топлоенергия от сметищен газ е

единственият възобновяем енергиен

източник (ВЕИ), при който не само

няма вредни въздействия върху окол-

ната среда, а и състоянието й се

подобрява чрез намаляването на еми-

сиите  парникови газове. В момента

електроенергията се продава на елек-

троразпределителното дружество

ЧЕЗ. Инвестицията за инсталацията

е осигурена от бюджета на Столич-

Инсталация за
обезвреждане и
оползотворяване
на сметищен газ
Уникалното съоръжение на депо Суходол бе монтирано в края на 2010 г

Съоръжението бе открито от кмета на Столична община г-жа
Йорданка Фандъкова

П

Източник: Екоенерджи Технолоджи
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проекти, реализации

на община и е в размер на 1 млн. евро.

Очаква се инсталацията да се отку-

пи за около 3 години. Това е първият

в България реализиран проект за енер-

гийно оползотворяване на субпродук-

ти, получени от твърди битови от-

падъци.

Технически
характеристики

Главен изпълнител на проекта е

фирма Екоенерджи технолоджи, пред-

ставител на GE Jenbacher за Бълга-

рия. Инсталираната електрическа

мощност е 834 kW. Предвижда се в

бъдеще разширяване на инсталаци-

ята с монтирането на още един

модул. Предстои и разширяване на

настоящия проект в посока на опол-

зотворяване и на получената топ-

линна енергия за отопление на об-

щински и други обекти. Депото в

Суходол притежава необходимия

ресурс от сметищен газ. Инстала-

цията ще продължи да функционира

над 15 години след закриването на

депото – до изчерпването на отде-

ляния от него сметищен газ. При

пълно натоварване инсталацията

може да произвежда годишно по 6.5

млн. kWh. С други думи - това е елек-

троенергията, която се консумира

годишно от около 2500 домакинства.

Обезвреждане на
сметищния газ

Според експертното мнение на

доц. Ивайло Ганев, безспорно най-

голям е екологичният ефект от обез-

вреждането на сметищния газ чрез

изгаряне или чрез производство на

електроенергия от него, защото:

n Намаляват емисиите на парнико-

ви газове. Изгорелите газове са с

инж. Калин Киров, управител на фирма Екоенерджи технолоджи:

Предвиждаме разширение на обекта с още един
генератор

Какво e участието Ви в уникалния проект за обезвреждане и опол-
зотворяване на сметищния газ на депо Суходол?

Това е първият проект за оползотворяване на сметищен газ в Бълга-

рия. Нашето участие е свързано с изграждане на системата за пречистване

и оползотворяване на сметищния газ и производството на електрическа

и топлинна енергия.
Колко на брой и какъв тип са генераторите, монтирани там? Как-
ви са техните мощности?

На този етап генераторът е един брой тип JMS 312 с ел. мощност 834

kW. Предвижда се обаче доразвиване на газосъбирателната инсталация и

инсталирането на още един генератор.
От какво беше продиктуван изборът ви на точно тези елементи
за конкретния проект?

Изборът ни беше продиктуван от внимателен анализ, направен от на-

шите специалисти на количествата газ и неговата калоричност.
Каква е схемата на работа на монтираната от вас инсталация?

Схемата на инсталацията включва система за пречистване на сметищ-

ния газ от влага и сероводород, система за поддържане и регулиране на

налягането на сметищния газ, когенератор с принудително охлаждане, как-

то и повишаващ трансформатор, необходим за повишаване на напрежени-

ето на генерираната електрическа енергия и подаването и в мрежата на

ЧЕЗ.
Как оценявате цялостното значение на обекта в национален ас-
пект?

Като първи проект в България, реализацията му е изключително важна

за Столична община, както и за всички общини в България, тъй като по-

казва възможността за производство на зелена енергия от депата за

твърди битови отпадъци.
Колко време ви отне изпълнението на вашата част по проекта?

Реализацията на проекта изискваше пълен инженеринг – техническо про-

ектиране и съгласуване на проектите, изграждане, монтаж и пуск на ин-

сталацията. За извършване на всички тези дейности ни бяха необходими

повече от 12 месеца.

9 пъти по-малък парников ефект;

n Силно намаляват неприятните

миризми, отделяни от депото;

n Избягва се вероятността от

взривяване на депото;

n Запазва се почвеният слой от

унищожаване вследствие на реак-

цията му с метана.

„Тази инсталация ще обезврежда

над 3 млн. куб. метра сметищен газ

годишно“, допълва доц. Ганев, „а

намелените емисии парникови газо-

ве се оценяват на 32 хил. тона екви-

валенти емисии въглероден диоксид,

съгласно протокола от Киото“, ка-

тегоричен е той.
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Геотермални
приложения, проекти
и инсталирани
мощности в България

топлоенергетика

   ериторията на България е бога-

та на термални води с температу-

ра, варираща от 20 до 100 °C. Спо-

ред доклад, подготвен от предста-

вители на Геологически институт на

БАН, изворите с термална вода се из-

ползват към днешна дата предимно

за балнеология, отопление и клима-

тизация на помещения, парници, тер-

мопомпи, бутилиране на минерална

вода и безалкохолни напитки и дру-

ги. Някои от приложенията – балне-

ология и термопомпи бележат свое-

то стабилно развитие в процентно

отношение в периода 2005-2010 го-

дина. За този период използването

на геотермална енергия за отопле-

ние на сгради и парници е сравнител-

но нараснало, както и вече спомена-

тите термопомпи. Производство на

енергия от геотермални води, оба-

че, към момента няма. Тази информа-

ция се отнася предимно до държав-

ните и някои общински извори, бази-

рани на съществуващите разреши-

телни и концесионни договори, цити-

рани в доклада на БАН. Инсталира-

ният капацитет е от около 77.67 МW

(изключвайки термопомпите), а про-

изведената енергия 1083.89 TJ/ го-

дишно, което е около 30% по-малко в

сравнение с предходния 5-годишен

период. Стойността на 1 kW инста-

лирана мощност в няколко наскоро

изградени инсталации е около 600

EUR. Цената на произведена топлин-

Геотермални
приложения, проекти
и инсталирани
мощности в България

на енергия чрез термопомпи е около

2 EURcents/kWh. Употребата на

термопомпи въздух-вода все още

остава по-бързото решение при из-

граждането на нови сгради в срав-

нение с термопомпите вода-вода.

Според измененията на Закона за

водата от 2006 г., таксата за тер-

мална вода се формира не само на

база на използваното количество, а

и на база температурата на вода-

та. По този начин се насърчава ком-

плексното използване на ресурсите,

смятат от Геологическия инсти-

тут.

Геотермални проекти с
българско участие

Един от проектите, посветени на

изследването на геотермалните

ресурси в България - "Идентификация

на ключови пречки за оползотворява-

не на националните геотермални

ресурси в България и проучвания за

Велинград, Сапарева баня и други

геотермални отоплителни системи"

(Identification of key barriers for the

utilization of the national geothermal

resources in Bulgaria and site case

studies for Velingrad, Sapareva Bania

and other geothermal heating systems),

разработен съвместно с COWI,

Denmark. Той е финансиран без-

възмездно от Японския фонд за фи-

нансиране (Japanese Trust Fund). В

проучванията са включени 11 гео-

термални извора. По проекта са

заложени следните стойности: ин-

сталирана мощност от 14,89 MWt с

годишно топлинно оползотвовяване

37855 MWh в избраните геотермал-

ни райони. Инвестицията е на сто-

иност от 3 520 718 EUR, а периодът

на възвръщаемост за 7 от геотер-

малните извори варира от 2,4 до 8,5

години.

Друг актуален проект, за който

сп. Енерджи ревю публикува подроб-

на информация в своя пилотен брой

през 2010 година, е Remining Lowex.

Той се съфинансира по Шеста рам-

кова програма, приоритет Устойчи-

во развитие, глобални промени и

екосистеми, подприоритет Устой-

чиви енергийни системи - CONCERTO

II Координиране на енергийните по-

требности и снабдяването с възоб-

новяема енергия в интензивно разви-

ващи се общини, сред които и общи-

на Бургас.

Пречки за развитието на
геотермалната енергия

Основните настоящи пречки за

развитието на геотермалната енер-

гия в страната от последните 5

години остават същите, смятат от

БАН, а именно:

n липсата на преференциални усло-

вия за употребата на геотермал-

на енергия за производството на

електроенергия;

n липсата на контрол в процеса на

подготовката на бизнес планове;

n незадоволителното финансиране

на проектите;

Т
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топлоенергетика

n местните данъци и такси като

незадоволителен източник на

средства за общините;

n липсата на инвестиции и наличи-

ето на организационни проблеми,

които са все още най-големите

пречки пред развитието на гео-

термията в страната.

Характеристика на
термалните води

По информация, публикувана на

сайтовете на МОСВ и Националния

концесионен регистър, по-високо-

температурни извори са отчетени

в Южна България в сравнение със

Северна. Откритите извори в експ-

лоатация са също предимно в южни-

те територии, в сравнение със се-

верната част на България. Нещо

повече, около 20.5% от откритите

извори в Северна България се изпол-

зват, докато в Южна - около 14.5%.

Приблизително 72% от откритите

термални извори, експлоатирани от

държавата, са със сравнително нис-

ка температура на водата – до 50

°C. Дебитът на водата варира меж-

ду 1 - 20 l/s в 75% от източниците.

Най-високата температура (98 °C)

е измерена в Сапарева баня (Южна

България), докато най-високите де-

бити са концентрирани в Североиз-

точна България.

Използване на
термалните води в
България

Дебитът на използваните извори

е по-голям от 500 000 m3 годишно

(около 16 l/s) в само 5 региона от

страната: Разлог, Южна Средна

Гора, Сандански, Чепино и тези в

Северна България. В Северна Бълга-

рия са обобщени няколко термални

басейна, съсредоточени там. На фиг.

1 е представено приложението на

термални води в Северна и Южна

България. Най-голям е делът на бал-

неологията и на двете територии,

с по-голям дял в южна. Други прило-

жения като бутилирането на вода,

отоплението на сгради и парници са

с по-голям дял в южната територия

на страната, в сравнение със Север-

на България, където са слабо застъ-

пени. Основното използване на тер-

мални води там е от местните мор-

ски курорти: Златни пясъци, Албена,

Балчик и Каварна. Това е своеобраз-

но решение за тези региони, в кои-

то няма алтернативни източници на

питейна вода.

Въпреки все по-актуалната тема,

свързана с производството на енер-

гия от ВЕИ и поставените критерии

пред България до 2020 година, елек-

тричество от геотермална вода в

страната не се произвежда, се каз-

ва в доклада. Като основна причина

за това, учените от БАН посочват

сравнително ниските температури

на откритите извори – до 100 °C.

На практика обаче, само около 15%

от откритите термални извори в

България се използват. От друга

страна, обяснение за това би могло

да се даде от вече споменатия факт,

че 72% от тях са с температури по-

ниски от 50 °C, смятат от Геологи-

чески институт.

Използването на термални води за

отопление не отбелязва особен на-

предък, поради няколко причини. Тези

пречки са свързани с хармонизация-

та на новото законодателство в

областта, сложните и продължител-

ни процедури за получаване на раз-

решителни и издаване на концесии,

както и липсата на ивестиционен

интерес за изграждане на отопли-

телни системи. Повечето от изгра-

дените инсталации от този тип са

стари и не са в добро техническо

състояние.

Приложението на термопомпите

и по-специално помпите въздух-вода

продължава да се разраства предим-

но в частни домове и бизнессгради.

Трудно е да бъде дадена точна циф-

ра на тяхното участие, тъй като

малко компании публикуват информа-

ция за изградените от тях системи,

обобщават представителите на

БАН.

Източник: Геологически институт на БАН

Фиг. 1:
Използване на гео-

термалните извори
в Северна и Южна

България
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Зарядни станции
за електромобили

      акто е известно, акумула-

торната батерия е основен източ-

ник на електроенергия за задвижва-

не на електромобилите и за осигу-

ряване на нормалната работа на

всички бордови устройства и систе-

ми. След изчерпване на електричес-

кия й заряд, тя трябва да се преза-

реди. Презареждането на акумула-

торната батерия означава възста-

новяване на нейния първоначален

електрически заряд и, съответно, на

енергийната възможност за експло-

атация на електромобила. При “чи-

сто“ електрическите електромоби-

ли, това става технологично с

електрически ток чрез включване

към външен източник на електрое-

нергия. Всички електромобили са

оборудвани с бордови зарядни уст-

ройства, които преобразуват вход-

ното променливо напрежение от

външния източник в постоянно на-

прежение. Между електромобила и

външния източник на електроенергия

има техническо средство, наречено

зарядна станция, което адаптира

електрическите параметри на зах-

ранващата електрическа мрежа към

електрическите параметри на за-

рядното устройство на електромо-

била.

Презареждането е електрохими-

чен процес, който продължава опре-

делено време. „Продължителността

и качеството на процеса са в пряка

зависимост от капацитета на аку-

мулаторната батерия и отдавания

към нея електрически заряд. Ограни-

чително условие за скоростта на

презареждане е допустимият макси-

мален ток за съответния вид акуму-

латорна батерия. Например, ако

акумулаторна батерия с капацитет

200 А/ч, има ограничение за тока на

зареждане 20% от капацитета, т. е.

40 А, то тя трябва да се презареж-

да минимум 5 ч., без отчета на к. п.

д. на зарядното устройство. Ако

ограничението е 100% и повече,

тогава ограничението за времето

на презареждане се лимитира от

електропреносната мрежа и заряд-

ното устройство“, твърди г-н Мо-

рев, управител на фирма Транспор-

тна електроника 91, член на Индус-

триален Клъстер „Електромобили“.

В популярната практика зарядни-

те станции се класифицират като

станции на ниво 1, 2 и 3. Зарядните

станции ниво 1 и 2 условно се нари-

Зарядни станции
за електромобили
Видове станции и съвременни аспекти в технологичното
им развитие

К

иновации
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чат станции за конвенционален и

ускорен заряд. Те не са преобразува-

тели на променливо напрежение в

постоянно. Тези зарядни станции

осигуряват необходимото променли-

во напрежение за бордовото заряд-

но устройство на електромобила с

максимален товар 15 А за нива 1 и 3,

и 2 А за ниво 2. „Станциите от ниво

1 основно са предназначени за до-

машна (гаражна) употреба. Ниво 2

включва зарядни станции, предназна-

чени за обща употреба, които освен

адаптацията на електрическите

параметри на захранващата ел.

мрежа към електрическите и конст-

руктивни параметри на електромо-

била, осигуряват и изпълнението на

допълнителни функции като отчет

на потребяваната ел. енергия и ос-

тойностяването й; приемане на

поръчки за презареждане на елект-

ромобили; охранителни функции; ин-

формационни справки за електромо-

била и състоянието на акумулатор-

ната батерия; комуникационен диа-

лог с доставчика на ел. енергия или

оператора на зарядните станции и

други. Станциите от ниво 2 са под-

ходящи за обществено зареждане,

например на обществени паркинги,

паркинги на супермаркети, летища,

гари, метростанции, фирмени пар-

кинги и др. За ниво 1 и 2 не са необ-

ходими инвестиции в електропренос-

ната мрежа и наличните резерви в

електропреносната мрежа могат да

осигурят необходимата им ел. мощ-

ност за захранване“, допълва г-н Мо-

рев.

Станциите от ниво 3 са предназ-

начени за бързо зареждане. Време-

траенето е от 10 до 30 минути. Ос-

новното различие между ниво 2 и

ниво 3 е, че ниво 3 осигурява посто-

янно напрежение за презареждане на

акумулаторната батерия на елект-

ромобила. Според г-н Морев, необхо-

димата ел. мощност

за захранване на та-

кава зарядна станция

е приблизително от

50 до 400 kW в зависи-

мост от функционал-

ната електрическа

архитектура на за-

рядна станция – едно-

абонатни и многоабо-

натни. Това ел. осигу-

ряване, обаче, не може

да се осигури от на-

личната електропре-

носна мрежа и изграж-

дането на този вид

станции е съпроводено с ново про-

ектиране и строителство. Зарядни-

те станции от ниво 3 се оборудват

с буферни акумулаторни батерии за

поемане на пикови натоварвания. За

осигуряване на допълнителна ел.

енергия и намаляване на потребле-

нието на ел. енергия от захранваща-

та мрежа към тези зарядни станции

работят и системи за доставка на

ел. енергия от възобновяеми енергий-

ни източници. Характерно за заряд-

ните станции от 3 ниво е двупосоч-

ността на енергийния поток – от ел.

мрежата към акумулаторната бате-

рия и от акумулаторната батерия

към енергийната мрежа. Тази техни-

ческа възможност позволява на за-

рядната станция да стане клетка на

системата "смарт грид". Зарядните

станции от ниво 3 заменят от 8 до

20 станции от ниво 2. Те са предназ-

начени за поемане на големи потоци

потребители.

На настоящия етап зарядните

станции от ниво 2 са достатъчно

разработени технологично и софту-

ерно. Цената им се колебае между

2000 и 7000 американски долара“,

твърди г-н Морев. За зарядните

станции от ниво 3 има индустриал-

ни прототипи. „Тези станции са ин-

вестиционни съоръжения, които все-

ки производител изпълнява в зависи-

мост от конкретните инвеститор-

ски договорености. Цената варира

между 40 и 70 хил. долара. Икономи-

ческите анализи показват, че за

постигане на рентабилност или

жизнеспособен бизнес, надценката

на електроенергията, доставяна

чрез такива станции, трябва да е

около 50% - 70% за ниво 2 и около

120% - 160% за ниво 3, според сте-

пента на използване (колко часа в

денонощието и колко дни в година-

та ще се ползват), според цената на

станцията, разходите по инстали-

рането и други“, допълва той.

Съществуват зарядни станции

от ниво 2 и 3, които освен централ-

но електрозахранване имат инста-

лирани и слънчеви колектори и/или

вятърни генератори и буферни аку-

мулаторни батерии. Тези допълни-

телни източници на ел. енергия са в

различно съотношение спрямо по-
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треблението на ел. енергия от цен-

тралното ел. захранване за всеки

конкретен обект. По този начин се

осигурява енергийна автономност на

зарядните станции до определено

ниво на потребление. Тази практи-

ка за проектиране и изграждане на

енергийно автономни зарядни стан-

ции се налага като по-перспектив-

ната.

Ако зарядните станции осигуря-

ват зареждането на електромобили,

които са предназначени за експлоа-

тация в отговорни и рискови дейно-

сти, при проектирането на зарядна-

та станция трябва да се предвиди

100% резервиране на ел. захранване-

то или необходимия допълнителен

брой електромобили за горещ резерв,

както се практикува в подобни слу-

чаи за тези производства и дейнос-

ти.

Според мнението на експерта, ако

ползването на зарядните станции се

обвърже с предварителен годишен

абонамент и консумираната ел. енер-

гия се заплаща по номинални цени,

зарядната станция може да бъде

рентабилна. Технологията на произ-

водство на зарядните станции е

достатъчно известна и много от

тях се предлагат на пазара като

готови продукти. Това, което липс-

ва, са единни договорени междуна-

родни стандарти, на които зарядни-

те станции и техни елементи като

куплунги, кабели, цветове, специфи-

кации на напрежение и други, да

отговарят. Освен това липсват

регламенти за продажба на елект-

роенергия от такива станции, неси-

гурност по отношение на общински-

те инвестиции в такава (зарядна)

инфраструктура, неизвестна прави-

телствена политика по отношение

на инвестициите в зарядна инфра-

структура, тромав и скъп процес на

издаване на разрешителни за заряд-

ни устройства.

„Освен посочената по-горе тех-

нология за възстановяване на енер-

гийната обезпеченост на електро-

мобила, чрез включване към външен

енергиен източник съществува и

технология за смяна на акумулатор-

ните батерии на електромобила.

Смяната се осъществява автома-

тично на специализирани станции за

смяна на акумулаторните батерии

на електромобилите. Смяната ста-

ва за около 3 - 10 минути. За осъще-

ствяването й се изисква спазване-

то на следните ограничения - акуму-

латорните батерии да имат еднак-

ви механични и електрически харак-

теристики – тегло, размери, начин

на монтаж и присъединяване, напре-

жение, ел. свързване. Ако има разли-

чие се оборудват съответният брой

монтажни работни места. Станци-

ите за смяна са предварително обез-

печени със съответните батерии,

както и с места за зареждането на

свалените акумулаторни батерии.

Тази технология е много удобна за

собствениците на електромобили,

но цената й е доста висока. Освен

това, масовото й популяризиране е

неясно на този етап, защото поста-

вя сериозни конструктивни ограни-

чения пред производителите на елек-

тромобили“, допълва г-н Морев.

Въвеждането на електромобили-

те в масова употреба основно ще

бъде стимулирано от необходимос-

тта от намаляване на високия про-

цент парникови газове, отделян от

големите градове, и влиянието му

върху изменението на климата. За

обезпечаването на нормалната ра-

бота на електромобилите се нала-

га изграждането на адекватна инф-

раструктура от зарядни станции.

„Темповете на навлизането на елек-

тромобилите и изграждането на

съответната инфраструктура мо-

гат да се повлияят от участието на

централната и местна власт в за-

висимост от целите, които те си

поставят“, твърди г-н Морев. “При-

оритетните цели трябва да бъдат

насочени към подобряване на еколо-

гичната картина на определени гра-

дове, където е установено трайно

отклонение от нормите на допусти-

ма замърсеност. Също така биха

могли да се създадат екологични зони

за живеене и работа, туризъм и

отдих без автомобили с двигатели

с вътрешно горене (ДВГ). Трябва да

се използва предстоящата благопри-

ятна обстановка за изграждане на

инфраструктура за зареждане на

електромобили, за създаване на нови

работни места и производства,

обезпечаващи този процес с техни-

ческо оборудване и необходимото

строителство“.

С оглед на съществуващата в

страната урбанистична инфра-

иновации
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структура, при която преобладават

жилищни блокове в големите градо-

ве и липса на гаражи за домуване на

МПС, и относително концентрирано-

то застрояване, г-н Морев предлага

следния вариант на решение на

въпросите със строителството на

зарядните станции за един начален

етап до 2013- 2015 г: изграждане на

зарядни станции от ниво 2 към пар-

кинги за домуване, фирмени паркин-

ги, големи супермаркети и изгражда-

не на зарядни станции от ниво 3 –

не повече от 2 до 3 за градове като

Пловдив, Сливен, Русе, Плевен и 4-6

за София, Варна и Бургас.

В отговор на въпроса смята ли ,

че е възможно установяването на

единен световен стандарт по отно-

шение на производството и експло-

атацията на зарядните станции, г-

н Морев заяви: „На настоящия етап

има много технологични неясноти

относно перспективите на развитие

на акумулаторните батерии. Сега се

наблюдава процес на интензивни

търсения, съпроводени с огромни

парични инвестиции на НИРД. Това

се катализира и от търсенето на

заместители на петрола и намира-

нето на начини за съхранение на

произведената ел. енергия. Има све-

дения за разработка на литиеви

батерии на базата на нанотехноло-

гиите с енергийна плътност 2000

ВТЧ /Л и 45 000 цикъла заряд/разряд.

Считам, че ще се утвърдят стандар-

ти за физическото присъединяване

на акумулаторните ба-

терии към зарядните

станции; за комуника-

ционен протокол меж-

ду зарядната станция

и доставчиците на ел.

енергия и собственика

на електромобила; за

комуникационен про-

токол между зарядна-

та станция и електро-

мобила и за включване

и следене на работата

и управление на заряд-

ната станция, когато

е в мрежа към систе-

мата „смарт грид“ в

перспектива“.

Според прогнозни данни, за 2020 г

се очаква броят на електромобили-

те да достигне до 10% от годишно-

то производство в света – 6 млн.

електромобила. „С течение на годи-

ните, сегашните ограничения за из-

ползване на автомобили с ДВГ в

големите градове вероятно ще се

увеличат. Основният фактор е нис-

ката енергийна ефективност на ДВГ

- за 100 км пробег един автомобил с

ДВГ изразходва 66 КВтЧ при разход

6л/100 км, а при разход 12л за един

джип, енергийният разход е 132

КВтЧ. На електромобила са необхо-

дими 15 КВтЧ за 100 км (в тези 15

КВтЧ не е включен енергийният

разход за производство на ел. енер-

гията от електростанцията). На

настоящия етап първоначалната

цена на електромобила е по-висока

от 30% до 50 % спрямо цената на

автомобил с ДВГ на същото купе,

което е сериозен възпиращ фактор

за масовото му търсене. Към този

факт се наслагват и неизвестните

на този етап от експлоатацията на

електромобилите и липсата на раз-

вита зарядна инфраструктура. С цел

насърчаване на закупуването на

електромобили, в много страни на

Западна Европа, САЩ, Канада и Ав-

стралия се предлагат различни фи-

нансови и данъчни стимули, както и

непарични привилегии за ползващи-

те електромобили. За България на на-

стоящия етап навлизането на елек-

тромобилите е свободна територия.

Към горепосочените причини се до-

бавя и липсата на достатъчна ин-

формираност сред населението, как-

то и липсата на фирми, които да

предлагат електромобили. При една

добре организирана разяснителна

кампания, съпроводена с реално

присъствие на пътищата на пилот-

ни електромобили, ангажиране на

фирми с доставка на нови и фирми

за конверсиране на автомобили с ДВГ

в електромобили, предлагане на фи-

нансови инструменти за лизинг на

акумулаторна батерия и/или целия

електромобил, както и местни или

национални стимули за ползващите

електромобили, може да се очаква до

2013 г броят на електромобилите за

страната да достигне 2000-3000, и

до 2015 - 6000 броя“, заяви в заклю-

чение г-н Морев.

Източник снимки: CIRCUTOR, S.A., Coulomb Technologies, Inc.

иновации
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Изложба към 7-и Международен Конгрес

1-1 ЕКОЕЛ БГ

ЕКОЕЛ БГ е специализирана в

проектиране и изграждане на

фотоволтаични системи и
паркове, както и в поддръжка

и мониторинг по време на експлоатацията им.

Представя: На нашия щанд може да се запознаете с част

от екипа, участвал в строителството на ФВ паркове с

мощност над 5 MW. Фирмата ни е проектирала и изградила
над 20 ФВ системи - следящи, стационарни, на покрив и

земя. Предлагаме Ви консултации за всеки етап от разра-

ботването и реализирането на ФВ проекти.

1-2 СТС Солар

Цялостно проектиране и из-

граждане на соларни - фото-

волтаични електроцентрали.
Пускане в експлоатация, га-

ранционна и извънгаранционна поддръжка.

Представя: СТС Солар предлага както висококачествени

компоненти, така и цялостни решения за изграждане на

слънчеви електроцентрали. Основните направления включ-
ват различни видове продукти, а именно: соларни модули,

инвертори, оборудване за мониторинг и контрол, позици-

онери и конструкции за монтаж. Предоставяме безплатни

консултации по всички аспекти от планирането, доставка-

та, монтажа, узаконяването и експлоатацията на всяка
една слънчева електроцентрала на земя или покрив.

1-3 АЛУКЬОНИГЩАЛ

О ф и ц и а л е н

представител

на SCHUECO и JANSEN. Предлага: алуминиеви, пластмасови

и стоманени профили и обков за врати, прозорци, зимни
градини, окачени фасади, покривни конструкции, димопрег-

радни и пожарозащитни врати, соларни и фотоволтаични

сиситеми.

Представя: Pro Sol TF - тънкослойни стандартни модули,
които могат да се използват като: наклонена фасада със

системна рамкова конструкция, икономически изключител-

но ефективно решение за зали и промишлени халета; вен-

тилируеми фасади с топлоизолация; слънцезащита; индиви-

дуални системни решения.

1-4 ИНТЕЛСТАВ

Интелстав се специализира в
изготвянето на предпроект-

ни и прединвестиционни про-

учвания за проекти в област-

та на производството на електроенергия от възобновяеми

енергийни източници. Нашата мисия е да осигурим миними-
зиране на финансовия ресурс и вземане на оптимални реше-

ния при последващите процеси на реализация на проектите.

Представя: Интелстав ще представи на гостите на изло-

жението новите си проекти за вятърни и соларни паркове.

Ще се радваме да обсъдим новите технологии, прилагани при
определяне на потенциала на вятъра, както и за изчисление

на възвращаемостта на инвестицията, производството на

енергия от парка, изготвяне на икономически доклади и т. н.

Ще запознаем посетителите с последният си проект, целящ

да изгради първата в България база данни с показатели на
вятъра като скорост, посока, турбуленция. С този проект

се надяваме да улесним инвеститорите при избора на подхо-

дящо място за изграждане на вятърен парк и да спомогнем

за развитието на зелената енергия в страната.

1-5 Лонг Ман Холдинг

Лонг Ман Холдинг е българска ком-

пания, специализирана в развити-
ето, изпълнението и управление-

то на ветроенергийни проекти.

Фирмата предлага широка гама

от услуги в това направление

като концентрира дейността си в развитие и управление

на проекти, изграждане на вятърни паркове, технически и

административен мениджмънт, сервиз и поддръжка.

Представя: Консултантски услуги по развитие и управление

на ветроенергийни проекти. Цялостно изпълнение на ветро-
енергийни проекти, технически мениджмънт, сервиз и под-

дръжка.

1-6 ВЕРСОЛЕЙ

Изследване, проектиране,

производство, инженерно

внедряване, поддръжка, ре-

монт на оборудване и съоръжения в областта на фотовол-
таичната енергетика. Търговско представителство, по-

средничество и дистрибуция със соларни компоненти и

съоръжения. Анализи, консултиране и осигуряване на финан-

сиране за ВЕИ проекти

Представя: Фотоволтаични модули, инвертори, строител-
но-интегрирани PV елементи.

1-6a SOLAICO

Solaico е испански производител на фотоволтаични модули.

Заводът на компанията е разположен на 10 000 кв.м. и е с

10 MW годишна мощност. Компанията има търговска мре-

жа из целия свят с офиси в Чили, Франция, Мароко, Алжир и
Португалия.

Представя: Продуктите на Solaico са с отлично качество,

тъй като са произведени изцяло от автоматизирани ма-

шини. Технологията позволява производството на поли- и

монокристални модули (12 V и 24 V). Продуктовата гама
на компанията е в диапазона от 80 Wp до 300 Wp. Служи-

телите на Solaico са квалифицирани техници в областта

на соларните технологии. Соларните модули на Soalico са

сертифицирани по: TUV, IEC 61215 и IEC 61730. Модулите

на компанията могат да бъдат използвани както в сис-
теми за собствени нужди, така и в системи свързани в

мрежа.

1-7 Solarzentrum Allgau

Планиране, инсталация и

поддръжка на фотоволта-

ични централи; монтажна

система „VARIO“ - из-
дръжливост до 500 кг/м2;

собствен фотоволтаичен модул „WIOSUN“ с капацитет от

170 kW до 230 kW.

Представя: Най-новото изобретение от г-н Willi Bihler:

комбиниран модул „PV-Therm“, който беше награден с
„Federal Price 2008“ за забележителни иновационни пости-

жения в продажбите. Високо производителният комбини-

ран модул беше създаден като уникална съвкупност от

фотоволтаичен модул и термосоларен панел с ясната цел

за използване както на светлинната, така и на топлинна-
та енергия по-ефективно и гъвкаво.

1-8 Дей Енерджи

Дей Енерджи предлага решения,

продукти, изграждане и под-

дръжка от първа ръка. Компа-

нията гарантира качество и

рентабилност в рамките на пълния ВЕИ инвестиционен про-
цес. Основни партньори са Solon, Power One, ET Solar, LDK,

Canadian Solar, German Tech Future, Solpower, Yingli Solar.

Изложба към 7-и Международен Конгрес
Схема и участници в зала 1

Публикуваните визитни картички се базират на предоставена на издателството текстова и графична информа-
ция от страна на участниците на изложбата. Схемата е с актуалност към датата на затваряне на броя 29 март
2011 г. Редакцията не носи отговорност за евентуални промени и неточности в публикуваната информация.
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1-9 Егнатия България

Егнатия България е основа-

на през 2001 г. като строи-

телна компания, част от Ег-

натия Груп. Тя предоставя

решения „до ключ“ в област-
та на възобновяемите енер-

гийни източници, сгради и инфраструктура, телекомуника-

ционни мрежи, търговски обекти и офиси, външни ел.зах-

ранвания ниско и средно напрежение с повече от 950 изгра-

дени обекта. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008
от TUV Норд и е оторизирана в изграждането на всички

категории строежи от Българската строителна камара.

Представя: Решения „до ключ“ в областта на фотоволта-

ичните паркове и ветроизмервателните кули, включващи

следните дейности: проучване, придобиване, проектиране,
легализация, доставка на оборудване, строителство, ин-

сталация, оптимизация и поддръжка. Егнатия България

предлага ветроизмервателни кули с височина до 132 мет-

ра, както фиксирани или неподвижни устройства за фото-

волтаични паркове, посредством вертикалното производ-
ство на компанията.

1-10 PUK-WERKE KG Kunststoff-Stahlverarbeitung

Производител на системи за кабелни скари за строителна-

та индустрия. Освен това произвеждаме подови системи

и стойки за външен монтаж на фотоволтаици. PUK-WERKE

KG предлага консултации, планиране, производство и мон-

таж на строителната площадка.

1-11 Екоконцепт

Търговия: Внос и дистрибуция на

съоръжения за оползотворяване на

ВЕИ: съоръжения за автоматизирано

изгаряне на биомаса; слънчеви колек-

тори за топла вода и PV; ветрогене-
ратори и хидрогенератори. Инжене-

ринг: монтаж на съоръжения за изга-

ряне на биомаса; монтаж на слънчеви колектори и PV; мон-

таж на ветрогенератори и хидрогенератори. Услуги: кон-

султантска дейност; пълен енергиен одит; разработване
на мерки за постигане на ЕЕ; разработване на проекти за

използване на ВЕИ; оползотворяване на отпадъците и про-

изводството на топлина и ел.енергия от тях. Подготовка

на документи за кандидатстване за финансиране.

Представя: Камини, водогрейни котли на всички видове и

размери пелети, дървесен чипс, костилки, въглища, въглищен
прах с размер до 35 мм, както и едрогабаритно твърдо го-

риво, соларни системи, фотоволтаици, ветрогенератори.

1-12 Скай Солар България Ко

Скай Солар България Ко е ос-

нована през 2009 г. и развива

дейност в сектора на възоб-
новяемите източници на

енергия. По-конкретно в областта на слънчевата/фотовол-

таичната енергия (P/V). Компанията се явява продължение

и разширение на Sky Solar Group, която извършва дейност

в Европа, Азия и Северна Америка. Скай Солар предвижда
„Зелена енергия, Споделяне в световен мащаб“. За тази по-

зиция, Скай Солар е поела ангажимент да осигури надеждни

и ефективни решения от възобновяеми енергийни източни-

ци с ефективното управление, модерни технологии и каче-

ствени услуги. Нашата глобална визия заедно с нашите

силни местни екипи за изпълнение на проекти и техничес-

ките ни възможности ни нареждат сред водещите све-

товни доставчици на енергийни решения със соларни фото-

волтаици.
Представя: Фотоволтаични системи - внос и поддържане

на склад за готови за употреба висококачествени PV пане-

ли, инвестиции и развиване на PV проекти, интегриране и

разпространение на PV системи, инсталиране и конструи-

ране на PV проекти, поддържане и управление на PV паркове.
Осигуряваме гарантирана доставка на PV панели и гаран-

тиран качествен контрол.

1-13 Списание ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

Водещото у нас специа-

лизирано списание за

технологии и продукти
за енергетиката.

Сп. Енерджи ревю е периодично издание за актуална продук-

това, техническа и браншова информация в областта на

конвенционалната и ВЕИ енергетика, енергийната ефектив-

ност.
Разпространява се безплатно печатно и електронно до всич-

ки нива на управление и технически мениджмънт, инвести-

тори, специалисти, консултанти и експерти в конвенцио-

налната и ВЕИ енергетика. Списанието достига до специ-

алисти в области въгледобив; газов сектор, електроенер-
гетика, нефтопреработка, топлоенергетика, ВЕИ, ЕЕ и др.,

както и проектантски, монтажни, инженерингови и фирми

за поддръжка.

1-13 ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ (EnergyInfo.bg)

EnergyInfo.bg е ка-

талогът на фирми-

те-доставчици на
продукти и услуги за енергетиката в България. Комбинира-

но уеб + печатно годишно издание, включващо каталожна

информация за доставчиците в областите: Конвенционал-

на енергетика; ВЕИ енергетика; Енергийна ефективност.

1-16 SOLAREX ISTANBUL

Организатор на 4-тото между-
народно изложение Solar & PV

Tech в Турция. Освен това изда-

ваме списание, специализирано в

областта на соларите.

Представя: Solarex Istanbul е водеща соларна изложба в Тур-

ция, Истанбул, която привлича голям брой посетители и
изложители от Европа, Средния Изток и Азия.

1-17 ETEM Building Systems

Разработване, производство и продажба на алуминиеви и

pvc архитектурни строителни

системи.

Представя: Проектиране и про-
изводство на алуминиеви профи-

ли, намиращи приложение в изграждането на фотоволтаич-

ни конструкции.

1-19 ПРО ЕКО Строй

ПРО ЕКО Строй е компания, която предлага

цялостно проектиране и изграждане на фото-

волтаични съоръжения. Благодарение на дълго-
годишния си опит в тази сфера и контакти-

те си с водещи фирми в областта, фирмата

предлага доставки на компоненти за наземни и покривни

фотоволтаични инсталации.

Представя: ПРО ЕКО Строй извършва предпроектни проуч-

вания, цялостно проектиране, доставка на компоненти, мон-
таж и сервизно обслужване на фотоволтаични електроцен-

трали. С нас и нашия квалифициран персонал вие можете да

реализирате вашата наземна, покривна или островна ин-

сталация в кратки срокове и с високо качество. ПРО ЕКО

Строй притежава удостоверение от КАМАРАТА НА СТРОИ-
ТЕЛИТЕ, като строител трета категория за изграждане на

фотоволтаични централи до 5000 KWp.

1-20 Samil Power

Възобновяема енергия и фотоволтаични системи.

Представя: Samil Power е високотехнологична международ-

на корпорация, предлагаща водещи технологии за мрежови
инвертори. Samil Power разполага с първокачествено произ-

водствено оборудване и международен екип за научноизсле-

дователска и развойна дейност. Основният бизнес на фир-

мата е свързан с доставянето на различни висококачестве-

ни и надеждни соларни мрежови инвертори и енергийни
системни решения, които да посрещнат постоянно увели-

чаващите се глобални енергийни нужди.

1-20a IdeemaSun energy

IdeemaSun energy със седалище

в Германия е международен PV

системен интегратор. Порт-

фолиото включва развитие, планиране, финансиране, изпълне-
ние и експлоатация на слънчеви централи за дружества,

частни инвеститори, пасивни къщи или проектанти.

IdeemaSun energy GmbH предлага развитие, планиране, по-

купки и услуги при изграждане на централи, както и управ-

ление и техническо обслужване на големи проекти. Услуги-
те, които предлагаме са гъвкав и варират от разработва-

не на проекти, планиране, технически консултации до цяло-

стно опериране на слънчеви централи.

1-21 Хедж Консулт

Хедж Консулт е консултантска

компания, коята се занимава с про-
ектиране, разработване, управле-

ние на проекти в сферата на ВЕИ.

Предлагаме пълно техническо про-

ектиране на фотоволтаични централи, изготвяне на слънче-

во-енергиен одит, проекти за субсидии.

Представя: Възможности за кандидатстване за субсидии
по Европейските фондове, разработване на инвестиционни

проекти в сферата на ВЕИ. Цялостна техническа, икономи-

ческа и правна консултация в сферата на ВЕИ. Продажба на

готови проекти директно от собственик.

1-23 POLIS CONSTRUCTION

POLIS CONSTRUCTION е част от гру-
пата компании DATAKAT, основана на

българския пазар през 2001.

Основната сфера на дейност на компа-

нията е индивидуални решения "до ключ"

в сферата на строителството, телекомуникациите и възоб-
новяемите енергийни източници. Целта й е винаги да каче-

ствени и функционални инфраструктурни решения, максимал-

но пригодени за нуждите и изискванията на клиента.

POLIS CONSTRUCTION представя продукти на CLAVIJO, вклю-

чително и метални конструкции за фотоволтаични паркове.

за ЕЕ и ВЕИ за Югоизточна Европаза ЕЕ и ВЕИ за Югоизточна Европа



110 брой 1/2011  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

1-25 PowerWind

PowerWind е немска компания, която про-

извежда преобразуватели за вятърна енер-
гия с номинални мощности 900 kW и 2500

kW и доставя услуги, свързани с тези

продукти.

Представя: PowerWind 56 е вятърна тур-

бина с управляема стъпка на лопатите и
с променлива скорост, сертифицирана в

съответствие с IEC вятърен клас IIА и

DIBt WZ III. Тя е с номинална мощност 900 kW и ротор с

диаметър 56 м. Дизайнът на PowerWind 56 отговаря на

специфичните изисквания на развиващите се вятърни па-
зари.

PowerWind 90 е високо ефективна вятърна турбина с номи-

нална мощност 2500 kW и 90 m диаметър на ротора. Съглас-

но сертифициране IEC вятърен клас IIA и DIBt WZ III, турби-

ната е оптимално приложима за обекти със средна до ви-
сока скорост на вятъра. PowerWind 90 комбинира надежден

механичен инженеринг и с усъвършенствана силова елект-

роника.

1-27 Грийн Енерджи 3000

Грийн Енерджи

3000 специализира
като генерален

предприемач и ин-

веститор в проекти в сферата на ВЕИ, занимава се също

така с цялостната разработка и проектиране на фотовол-

таични и вятърни централи, с пласмент на модули, инвер-
тори и други соларни компоненти и предлага цялостен со-

ларен пакет за монтаж върху скатни покриви.

Представя: На изложението ще бъде представена нашата

собствена разработка на подконструкция за фотоволтаич-

ни покривни инсталации - GE20, която има много малко
собствено тегло и се поставя на покрива без допълнител-

но закрепване или пробиване на покривната хидроизолация.

1-28 Euro Alliance Engineering / FRANKI Grundbau

Евро Алианс Инженеринг и ФРАНКИ Грундбау са строителни

дружества, които са специализирани в областта на гео-

техническото и подземното строителство.

Представя: Евро Алианс Инженеринг е строителна група,

която чрез своите дъщерни дружества е специализирана в
областта на геотехническото и подземното строител-

ство. Евро Алианс Инженеринг изпълнява фундиране и укреп-

ване на инсталации за Енергийна ефективност, чрез изпълне-

ние на: шлицови стени; шпунтови стени; сондажни пилоти;

анкериране; отводняване; строителни изкопи; тунелни кон-
струкции. Компанията разполага със собствени бази за про-

изводство на: продукция от стомана; производство на

бетон. Евро Алианс Инженеринг предлага пълно проектира-

не и инженеринг на изгражданите от компанията проекти.

FRANKI Grundbau функционира в Германия в областта на
фундирането от 1932 г. През този период множество от

укрепителни и строителни изкопи бяха изпълнени в най-раз-

нообразни ситуации и условия на укрепване. Благодарение

на нашия богат опит в планирането и изпълнението на пи-

лотни укрепвания и строителни изкопи, както и богатата
гама от оборудване, всички възможни варианти бяха на раз-

положение на проектантите, които работеха заедно с

FRANKI Grundbau, когато строителството е от значение.

От средата на деветдесетте полето на дейност се раз-

шири към съседните ни страни в Европа. Днес FRANKI –
Group е представена в Европа с приблизително 300 работ-

ници в осем локации.

1-29 Верея Пласт

Внос и дистри-

буция на фото-

волтаични мо-

дули Phono Solar и вакуумно-тръбни слънчеви колектори
Ekoenergy. Проектиране, доставка, монтаж и сервиз на

фотоволтаични и слънчеви системи.

Представя: Верея пласт е официален представител за Бълга-

рия на Phono Solar Technology Co. - член на SUMEC Group

Corporation. Компанията е сред водещите китайски произ-
водители на моно- и поликристални фотоволтаични моду-

ли. От 2004 г. досега успешно са изградени няколко големи

проекта на фотоволтаични централи в Германия, Испания,

Италия, Чехия и Япония. С цел максимална защита на инте-

ресите на купувача, Phono Solar въвежда застраховка „От-
говорност за качеството на произведената продукция“. Ми-

сията на компанията е да осигури на клиентите си висо-

кокачествени PV модули на конкурентна цена.

1-30 Shanghai Alex Solar Energy Science&Technology

Alex Solar е

съвместно ки-

тайско-новозен-

ландско предприя-
тие с производ-

ствен капацитет през 2011 година от 600 MW за соларни

клетки и 1 GW за соларни модули. Фабриката и продуктите

успешно са сертифицирани по: ISO, TUV, CE, RINA, UL, CEC

and MCS. Освен собствената си гаранционна политика, фир-
мата предлага и гаранция за качество на продуктите си.

1-31 Wuxi High-New Technology Industrial Development Co.,Ltd

Произвежда, продава, инсталира и

сервизира соларни изделия. Развива

експортен бизнес със соларни про-

дукти.
Представя: Произведените от фир-

мата 70 MGV Heat Pipe Tube, 70 MGV

Direct-Flow Tube, 58 DGV Heat Pipe

Tube&Collectors, соларни отоплител-

ни системи под налягане, със Solar Keymark, SRCC, CE,
ISO9001 & ISO14000.

1-32 Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co.

Доставя висококачествени соларни

клетки, панели и системи.

Представя: Ningbo Qixin Solar Electrical

Appliance Co. е висококачествен про-

изводител на соларни клетки, панели
и системи с 5 фабрики в Китай и един

офис със складова база в Германия.

Компанията е с персонал 1000 души

и производствена мощност от 300

MW годишно. Моно- и поликристалните панели притежа-
ват сертификати TUV, IEC61215 & 61730, CE, CB, ETL-UL1703.

1-34 Global Wind Power

Global Wind Power е

водеща европейска

компания, разра-

ботваща вятърни

паркове. Друже-
ството е с датски произход и към момента има офиси в

Дания, България, Франция, Румъния и Германия. Обхватът

на дейност на Global Wind Power включва не само придоби-

ване на проекти за вятърна енергия, изпълнение и продажба

на крайни инвеститори, но и последващо техническо и
търговско обслужване за своите клиенти.

Представя: Global Wind Power е 100% собственост на дат-

ската компания, специализирана в разработването, прила-

гането и изпълнението на инвестиционни проекти за вятъ-

рни турбини. Фирмата доставя проекти за вятърни тур-
бини на датски и международни клиенти в частния стопан-

ски и институционален сектор. Фирмата е основана през

1999 г., а дъщерното дружество Global Wind Power

Deutschland GmbH в Германия е създадено през 2003 година.

През 2007 г. Global Wind Power започва разработване на
проекти в България и впоследствие открива дъщерното

дружество Глобал Уинд Пауър България ЕООД. Последните

инициативи, Global Wind Power Франция и Румъния, следват

през 2009 и 2010 година.

1-35 ГОМАПЛАСТ

ГОМАПЛАСТ е официалният търговс-
ки представител на ИЗОГОМАТЕРМ –

единственият производител в Бълга-

рия на термоизолационни и уплътни-

телни материали от разпенен кау-

чук със затворени клетки и граници
на приложение от -70° С до +130° С.

Представя: Основните групи продук-

ти от синтетичен каучук, които

предлагаме са: изолация за тръби, уплътнителни ленти,

уплътнителни профили, уплътнителни въжета, изолацион-
ни платна и самозалепващи уплътнители за дървена догра-

ма. ИЗОГОМАТЕРМ е идеалният материал за: изолация на

отоплителни системи, изолация на водопроводи, изолация

на хладилни и климатични инсталации, шумо- и звукоизола-

ция, уплътняване на фуги в строителството и др. Освен
стандартните черен и бял цвят произвеждаме изделията и

в: син, зелен, кафяв, червен, жълт, сив. Фирмата изработва

и уплътнителни ленти и профили по задание на клиента.

1-36 Ей И Ес Гео Енерджи

Ей И Ес е сред най-

голeмите компа-
нии в света в об-

ластта на традиционните и алтернативни източници на

енергия. До момента компанията работи в 28 държави на 5

континента. Ей И Ес осигурява над 29 000 работни места и

има инсталирани мощности над 43 000 MW, които произ-
веждат енергия за над 100 млн. души. През август 2006 г. Ей

И Ес и Гео Пауър създават компанията Ей И Ес Гео Енерджи

с цел да развие, финансира, построи и експлоатира ветро-

енергиен парк „Свети Никола“ с обща инсталирана мощност

156 Мвт. През Март 2010г. ВЕП „Свети Никола“ започна сво-
ята лицензионна дейност за производство на енергия от

вятър. Благодарение на проекта на Ей И Ес Гео Енерджи ще

бъдат спестени над 300 000 тона въглеродни емисии годиш-

но или около 6 млн. тона за следващите 20 години експлоа-

тация. Ей И Ес Гео Енерджи работи с грижа за опазването на
околната среда и визия за бъдещето. През Декември 2009г.

дружеството бе сертифицирано по ISO:14001 за опазване на

околната среда, а на следващата година системата по безо-

пасност и здраве на ВЕП „Свети Никола“  получи сертифика-

ция по стандарт OHSAS: 18001. Ветроенергиен парк „Свети
Никола“ получи наградата на списание ЕМЕА Файнанс за най-

устойчив проект на 2009 г., а Ей И Ес Гео Енерджи беше

отличена с приза „Инвеститор на 2009“ в енергийния сектор

от Българска Агенция за Инвестиции.

1-37 Шнайдер Електрик

Като глобален специа-
лист в енергийния ме-

ниджмънт с дейности в

над 100 държави, Шнай-

дер Електрик предлага интегрирани решения, за да направи

енергията безопасна, надеждна, ефективна, продуктивна и
екологична в различни пазарни сегменти. Компанията има

лидерски позиции в секторите: енергетика и инфраструк-

турата, индустриални процеси, сградна автоматизация и

центрове за обработка и съхранение на данни, както и

широко присъствие в жилищни приложения. С продажби на
стойност 19,6 млрд. евро през 2010 г., над 100 000 служи-

тели на компанията са посветени да помагат на хората и

организациите, да използват оптимално своята енергия.

Представя: Възможностите на Шнайдер Електрик за реа-

лизация на проекти до ключ за големи фотоволтаични цен-

трали, решения за слънчеви инсталации върху жилищни и
търговски обекти, автономни системи за захранване чрез

използване на ВЕИ. На щанда ще присъстват представите-

ли на Глобалния център за реализация на проекти (PEC) на

Шнайдер Електрик, които притежават богат междунаро-

ден опит в проектирането, изграждането и поддръжката
на фотоволтаични проекти.

1-37a Интерсервиз Узунови

Соларният отдел на Интерсервиз Узунови е създаден, за да

използва натрупаният опит от създаването на нови ком-

пании, управлението, развитието и строителството на

проекти в България. Kомпанията е построила свой собствен
соларен парк с мощност 5MWp в с.Равна Гора и извършва

дистрибуция на соларни панели SHARP и инвертори SMA,

покривни фотоволтаични ситеми от Solyndra както и пред-

лага цялостни решения за фотоволтачния пазар в България.

Представя: Изграден собствен соларен парк с мощност 5
MWp, фотоволтаични модули SHARP, инвертори SMA, фо-

товолтаични модули Solyndra, както и предлага цялостни

решения за фотоволтачния пазар в България. Компанията

е официален дистрибутор на SHARP за България и предлага

енергоспестяващи осветителни тела.

1-38 REC Solar Germany

Фирмата е една от най-голе-
мите световни производите-

ли на силиций (REC silicon) и

пластини (REC Wafers) за

слънчеви приложения. Фирмата е бързо развиващ се произ-

водител на слънчеви клетки и поликристални PV панели.
Представя: REC е водещо дружество в сферата на солар-

ната енергия с изцяло затворен цикъл на производство. То

е един от най-големите производители на поликристален

силиций и подложки за соларни приложения в света и бързо

развиващ се производител на соларни клетки и модули. REC
се ангажира и с дейности, свързани с разработката на про-

екти в определени сегменти от сферата на фотоволтаич-

ното производство. Основана в Норвегия, REC е междуна-

родна соларна компания с персонал над 4200 души в цял свят.

Приходите на REC за 2010 г. са близо 14 млрд. норвежки
крони.

Изложба към 7-и Международен КонгресИзложба към 7-и Международен Конгрес
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1-38 СоларЕнтърпрайз

СоларЕнтърпрайз

е търговец на со-

ларни модули, ин-

вертори, компоненти и цялостни системи в съответствие
с търсенето на българския пазар. Ние предлагаме пълна гама

от услуги за изграждане на фотоволтаични системи. От

консултация за покрив или земи, обстоен анализ, слънчев

одит, административна помощ, идеен проект, пълно про-

ектиране, бизнес план по мярка 311 и 312 до финансова
помощ, доставка и монтаж на слънчевата централа.

Представя: Ние сме доставчици на соларни модули, инвер-

тори, конструкции, компоненти и цялостни фотоволтаични

системи на българския пазар. Компанията предлага пълна гама

от услуги за изграждане на соларни системи за производ-
ство на електричество; от първоначална консултация до

включване в електроразпределителната мрежа. Нашата все-

обхватна корпоративна цел е да предложим слънчева енергия

на конкурентни цени в дългосрочен план. Ние предлагаме гъвка-

ви технологични решения, които са поддържани от нашата
ефективна и надеждна логистична подготовка. Всичко това

съчетаваме с широк спектър от консултантски услуги по

отношение на системната оптимизация и финансиране под

формата на интегриран пакет от услуги.

1-39 Севатех

Пълно проектиране и изграждане на

фотоволтаични електроцентрали.
Генерален мениджмънт върху про-

цеса на узаконяване и изграждане -

консултации, разработка, проекти-

ране, изграждане, поддръжка. Реше-

ния за финансиране на проекти в
сферата на ВЕИ.

Представя: Технологични решения за изграждане на фото-

волтаични електростанции. Соларно улично осветление. Ин-

тегриране на фотоволтаични инсталации в покриви и фаса-

ди. Софтуер за дизайн на фотоволтаични инсталации във
всички негови части. Собствени решения за монтажни кон-

струкции на покрив и земя.

1-40 SunEnergy Europe

SunEnergy Европа е

международен дос-

тавчик на фото-

волтаични систе-
ми, проектира мащабни проекти за фотоволтаични систе-

ми и предлага пълна гама от услуги в областта на фото-

волтаиката. Като търговец на едро за цялостни фотовол-

таични системи ние предлагаме висококачествени продук-

ти на нашите партньори. Включително и усмивката!
Базиран в Хамбург SunEnergy Europe е бързо развиващ се,

международен доставчик и търговец на едро на фотовол-

таични системи. Компанията вече е приключила множество

европейски проекти, в качеството си на основен изпълни-

тел (инженеринг, доставка, строителство). Има дългого-
дишен опит в проектирането на големи фотоволтаични

наземни и покривни системи, и предлага пълна гама от

услуги от планирането до въвеждането в експлоатация и

управление на слънчеви централи.

SunEnergy Europe е доставчик и експертен търговец на едро
както за цялостни фотоволтаични системи, така и за ви-

сококачествени соларни модули и фотоволтаични елемен-

ти. Компанията е успешна в международните продажби и

проекти, благодарение на сътрудничеството си със широ-

ка мрежа от местни партньори.

1-42 SMART SOLAR

SMART SOLAR е водеща компания във фотоволтаичната

индустрия. Осигурява пълно проектиране на бъдещи солар-

ни паркове. Извършва изграждане, строителство и конт-

рол на фотоволтаич-

ни системи. Предла-
га гаранционно и из-

вънгаранционно об-

служване.

Представя: Специа-

листите на Smart
Solar ще отговорят на всички въпроси, свързани с професи-

оналната реализация на вашите проекти. Ще имате възмож-

ността да се запознаете с дейността на компанията по

изграждане на текущи проекти. Smart Solar ще ви консулти-

ра детайлно относно конструкции, панели по тип: вид и

мощност, проектиране и изграждане на електроинстала-
ции и схеми. Крайната цел на нашия екип е да осигури мак-

симално производство от инсталираната мощност.

1-43 Невен-ЗИГ Солар

Невен-ЗИГ Солар е българо-германско предприятие за про-

ектиране и изграждане на фотоволтаични съоръжения за

производство на екологично електричество от слънчева
енергия. Нашите компетенции и ан-

гажименти обхващат всички проце-

си, необходими за изграждането на

фотоволтаична централа до ключ.

Представя: Представяме Ви наши-
те изключителни предимства, кои-

то ни отличават: повече от 40

години производствен опит и науч-

ни изследвания в сферата на соларната енергия; затво-

рен цикъл на производство - от силициевата суровина

до цялостен модул - на доказаната на световния пазар

марка SUN EARTH; над 200 MW годишно инсталирани мощ-

ности в Европа; гаранция за качество и надеждност от
Германия. Най-новият продукт - електроскутер „Etropolis

е вече и на българския пазар. Следващата стъпка е въвеж-

дането на електро-мобили, за чиито производство през

2011г. се изгражда нов завод, който ще произвежда 150

000 електромобили годишно.

1-43a Слънчатка

Проектиране, инженеринг и доставка на

соларни инсталации, произведени в

Sonnenkraft Австрия, и Ufe Solar, Герма-

ния. Високо европейско качество от

европейски производители.
Представя: Соларна инсталация, про-

изведена от SONNENKRAFT, Австрия,

фабрично тествана и комплектована,

отговаряща на всички европейски стандарти и изисквания.

1-43b Велбой

Велбой е производител и доставчик на

посадъчен материал от пауловния – най-
бързо растящият дървесен вид на пла-

нетата. Освен това извършваме про-

учвания на терени и цялостно изгражда-

не на плантации. Предлагаме консулта-

ции и обгрижване на масиви от паулов-
ния.

Представя: Пауловния като доходна алтернатива за из-

граждане на плантации за дърводобив и биомаса в пустее-

щи земи. Възможност за изграждане на плантации във вет-

ропарковете. Поради съчетанието на икономическа ефек-
тивност със способността, да абсорбира 10 пъти повече

въглероден двуокис и да отделя толкова пъти повече кис-

лород от други дървесни видове, пауловния може да се ока-

же зеленият ключ към разрешаването на проблема с гло-

балното затопляне.

за ЕЕ и ВЕИ за Югоизточна Европаза ЕЕ и ВЕИ за Югоизточна Европа
Участници в зала 1 - продължение
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1-43c Интеграл 2005

Проектиране и производство на следящи

слънчеви колектори за битова гореща вода

- Focus 42, следящи стойки за PV панели –

Astrotrack 3K.

Представя: Интеграл 2005 съвместно с
Бисер Системс проектира и пусна в произ-

водство през 2007 г. първия по рода си под-

вижен концентриращ слънчев колектор за битова гореща

вода Focus 42. Колекторът фокусира слънчевите лъчи, сле-

ди автоматично слънцето и се защитава от прегряване.
Самопочиства се от прах, листа, лед и сняг. Управлява

бойлера. През 2008 г. фирмата разработи съвместно с 3К

АД, Варна, подвижна стойка за фотоволтаични панели

Astrotrack 3K. Стойката се отличава с простота и надеж-

дност на конструкцията и изключително лесен монтаж. Не
е необходим фундамент.

1-44 Fronius Solar Electronics

Fronius разработва и произвеж-

да високотехнологични инвер-

тори, подходящи за слънчеви

системи от всякакъв мащаб.

Също така предлага компоненти за професионалнен систе-
мен мониторинг.

Fronius ще представи най-новата си продуктова група Fronius

CL. Новата Fronius CL серия централни инвертори е разра-

ботена с цел осигуряване на непрекъсната висока произво-

дителност. Тази серия осигурява максимална възвръщае-
мост и най-висока системна стабилност, дължаща се на

комбинацията от високопроизводителна електроника и

уникален модулен дизайн, базиран на Fronius MIXTM концеп-

ция. Серията Fronius CL с класове на мощност от 36, 48 и

60 kW е напълно подходящa за фотоволтаични системи до
няколкостотин киловата.

1-46 PV Enterprise Sweden

Доставчик както на соларни модули за

големи електроцентрали, промишлени сгра-

ди и частни домове, така и на цялостното

оборудване. Всичко под един покрив!

Представя: Пълната гама от соларни модули и инвертори
на компанията.

1-47 Vision Consulting

Пазарни и бизнес ана-

лизи, европейски и

трансатлантически

програми за финансиране, обучение на специалисти, транс-
фер на технологии, представителство на фирми.

Представя: Фирми, представени от нас на изложението -

Bohm Solar equipment technology GmbH, Германия, Narva

Lichtquellen GmbH & Co. KG, Германия. Продукти, представе-

ни от нас на изложението – иновативни вакуумни и хийт-
пайп тръби от Нарва, Съоръжения тип Търн Кий на Бьом

Солар за производство на соларни модули и панели.

1-48 КРЕЙН

Производство на поли-, моно- кристални модули и фото-

волтаични off-grid приложения.
Представя: Монокристални модули  245 Wp. и 150 Wp. Со-

ларен навес.

1-49 Solea

Solea разработва, пла-

нира и изпълнява до

ключ соларни системи

за инвеститори. Га-

рантира максимална производителност чрез висококаче-
ствени продукти и работен процес. Оперира в цяла Европа

и поддържа бази в Италия, Гърция, Чехия и т.н.

Представяме нашите фиксирани и проследяващи системи

за съоръжения на открито или върху покриви, произведени

от нашата компания. Нашите Solea PV модули (моно- и
поликристални) са в идеално продължение с нашите инова-

тивни монтажни системи.

1-50 К. Чепъков

Фирмата предлага мал-

ки вятърни генератори,

фотоволтаични (PV) со-

ларни панели, хидротурбини за производство на електрое-
нергия, инвертори, соларни контролери, акумулаторни ба-

терии и пълна гама аксесоари за всички продукти.

Представя: Малки вятърни генератори, фотоволтаични

(PV) соларни панели, хидротурбини за производство на елек-

троенергия, инвертори, соларни контролери, акумулаторни
батерии, крепежни елементи и  ел. конектори за фотовол-

таични (PV) соларни модули и пълна гама аксесоари за всич-

ки продукти. Фирмата ще представи в детайли инверто-

рите Victron и соларните контролери Phocos, на които е

официален представител за България.

1-51 SME WIND

SME WIND е българска компания, специализирана в провеж-
дането на метеорологични измер-

вания за целите на разработване-

то на вятърни енергийни проекти.

Предлагаме доставка и монтаж на

оборудване за измерване и оценка на
вятърния ресурс, както и услуги

свързани с експлоатацията на оборудването и анализ на

данни от измерванията.

Представя: SME WIND е обединение на няколко специализи-

рани компании за производство, монтаж и поддръжка на
ветроизмервателни мачти с височина до 125 м, както и

консултации в областта на инвестиционния процес на раз-

работване на проекти за вятърни централи. Дружеството

доставя и монтира цялата гама ветроизмервателно обо-

рудване за оценка на вятърния ресурс и други метеороло-
гични параметри на средата. Предлагаме анализ и обработ-

ка на данни от измервания със специализирани софтуерни

продукти за целите на изготвяне на предпроектни проучва-

ния за строителството на вятърни електроцентрали.

Компанията разполага с история от над 400 изградени
измервателни станции, като списъка с клиентите ни включ-

ва почти всички водещи инвеститори в отрасъла.

1-52 Електро-соларни системи

Изследване, про-

учване и изготвя-

не на слънчево-
енергиен одит на терени. Проектиране, доставка и изграж-

дане на фотоволтаични електроцентрали. Фирмата под-

готвя всички необходими документи за кандидатстване по

мерки 311,312 от ПРСР, включително и бизнес план.

Представя: Технически решения във връзка с изграждане на

фотоволтаични системи, предвид натрупания ни опит, фо-

товолтаични модули и инвертори предимно от европейски

производители, консултантски услуги във връзка с евро-

субсидирането.

1-53 Solar Integrated Technologies

Solar Integrated Technologies е

известен пионер и лидер в

търговските, индустриал-

ните и институционални

слънчеви приложения. Като глобален доставчик "до ключ",
Solar Integrated Technologies съчетава различни технологии в

разработването на най-добрата фотоволтаична система

за специфични нужди с максимална надеждност и произво-

дителност.

Solar Integrated Technologies доставя "до ключ" фотоволтаич-
ни решения за големи покриви с малък наклон. Като основен

изпълнител (за инженеринг, доставка и строителство), ком-

панията поема отговорност за цялата верига от оформяне

на документацията, изготвяне на проекта и инженеринга до

покупката, строителството, опериране и поддръжката.
Нашите услуги по развитието на проект варират, от под-

бора на място, до оценката на модели за финансиране и оп-

ределяне на подходящи инвестиционни партньори.

Като дъщерно дружество на Energy Conversion Devices, ние

тясно си сътрудничим с партньорите на United Solar от
сектора за строителни материали, което ни позволява да

предлагаме индивидуални решения със стандартни компо-

ненти на конкурентни цени за всеки отделен покрив.

1-55 juwi Solar

юви е едно от водещите в света

предприятия в сферата на възобно-

вяемите енергийни източници. От
1996 г. Насам фирмата планира, про-

ектира, финансира и оперира съоръжения за използване на

регенеративни енергийни източници.

Представя: юви е едно от водещите в света предприятия

в сферата на възобновяемите енергийни източници. От 1996
г. Насам фирмата планира, проектира, финансира и оперира

съоръжения за използване на регенеративни енергийни източ-

ници. Юви-групата е основана през 1996г. От Матиас Вилен-

бахер и Фред Юнг. Заедно двамата председатели са развили

предприятието от „бюро от двама души за развитие на
проекти за вятърни паркове“ до една група действаща в цял

свят с повече от 1 000 назначени работници и приблизител-

но 800 милиона евро годишен оборот. Освен в соларни, био-

и вятърни енергийни източници, юви се специализира и в

добиване на енергия от водни и геотермични източници. До
момента юви е инсталирала 450 ветрогенератори произ-

веждащи общо над 700 МВ, докато в соларния бранш е пост-

роила повече от 1 500 съоръжения с обща мощност над 700

мегавата. Централата на фирмата се намира в Германия и

разполага с офиси във Франция, Италия, Испания, Чехия, Гърция,
Полша, Индия, Великобритания, САЩ и Коста Рика. Заедно със

своя силно мотивиран екип, Виленбахер и Юнг също имат

една обща цел: захранване с енергия от чисто регенеративни

източници - 100% отдаденост на 100% възобновяеми енер-

гийни източници.

1-56 ИДС Солар

ИДС Солар, част от IDS
Group Швейцария, е високо-

технологична и иновативна

компания с голям опит в об-

ластта на електрически

конвертори за възобновяе-
ми енергийни източници. За

фотоволтаични проекти фирмата предлага решения от 100

kW до 1,5 МW.

Представя: ИДС Солар представя гама централни соларни

инвертори SOLO с мощност от 100 до 500 kW, присъеди-
нителни табла SOLO Smart String Box и табло за монито-

ринг и управление ICC за фотоволтаични инсталации. Ин-

верторите SOLO гарантират висока ефективност на пре-

образуване и осигуряват работа в голям диапазон на зах-

ранващото DC напрежение. Реализираният добив от всеки
инвертор и/или инсталация може да бъде наблюдаван от

клиента чрез осигурен достъп до webportal на IDS. Присъе-

динителните табла осигуряват всички изисквания и защи-

ти към тях, както и мониторинг на тока на всеки от

стринговете. Таблото за мониторинг и управление ICC
реализира както контролни функции (контрол на темпера-

турата в помещението и на трансформатора, контрол на

нивото на налягане на газа в трансформатора и др.), така

и управляващи функции (управление на вентилатори при

повишаване на температурата в помещението) и комуни-
кационни функции за дистанционен мониторинг и контрол

на цялата система.

Участници в зала 1 - продължение
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13 април - Финансиране на проекти за ЕЕ и ВЕИ
n Устойчиви и отговорни инвестиции, интегриране на критериите

ОСОК в инвестиционните практики

n Публично-частни партньорства за финансиране на проекти за ЕЕ и

ВЕИ

n Схеми по ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013 за внедряване на про-

екти по ЕЕ и ВЕИ

n Финансиране на проекти за ВЕИ по Програма за развитие на селски-

те райони

n Финансиращи структури за проекти за ВЕИ в Югоизточна Европа:

Ситуацията на пазара

n Подкрепа за градовете и регионите при подготовка на проекти за ус-

тойчива енергия с финансиране от Европейската инвестиционна банка

n Представяне на програма Solar Express на банка Ex-Im

n Solyndra - новата форма на соларните инсталации

n Ключови фактори за успешно реализиране на фотоволтаични проекти

n Прилагане на механизми за сътрудничество в практиката

Енергийна ефективност, децентрализирано производство на енергия

n Съвременно състояние на енергийната ефективност в България

n Двигатели в системите за комбинирано производство на топлинна

и електрическа енергия

n Използване на отпадната топлина за сушене на биомаса, по-специ-

ално утайки от отпадни води

n Преглед на концепцията за децентрализирана енергия и резултати

от някои проучвания на WADE

n Стандартът за пасивни къщи – ситуацията в Белгия

n Магистърска и квалификационна програма за мултидисциплинарни гру-

пи по приложение на Европейската директивата за енергийни харак-

теристики на сградите

n Дейности по енергийна ефективност в Сърбия

n Устойчива архитектура в България: 2020минус9

14 април - Енергия от отпадъци
n Тенденции в развитието на енергията от отпадъци в Европа и раз-

ширението на ЕС

n Най-новите технологии в изгарянето на отпадъци

n Съвременно състояние на производството на енергия от отпадъци

в Канада: политически възможности и предизвикателства

n Добри практики и технологии в областта на енергия от отпадъци

в Япония

n Немският опит в процесите за топлинна обработка на отпадъците

n Енергията от отпадъци в контекста на управление на ресурсите

n KOMPOFERM-Systems – технологии за микробиологично третиране

на отпадъци в България – представяне на завода във Варна

n Производство на биогорива в резултат на вертикална интеграция

в преработвателната индустрия

n Производство на горива и електричество от биомаса и отпадъци

n Управление на отпадъците и енергия от отпадъци в Словения

n Плазмена система за регенерация на ресурсите – градове без боклук

– индустрия без отпадъци

n Съвременно състояние на управлението на отпадъци в САЩ и пречки

за изграждането на нови заводи

n Общински проекти за управление на отпадъците и получаване на енер-

гия от отпадъци в Полша

n Управление на отпадъците и пещи за изгаряне на отпадъци

n Потенциални стимули и настоящи пречки пред производството на

енергия от отпадъци

14-15 април - Rising Opportunities "Solar Balkans
2011", организиран от SolarPVconsulting, Българска
фотоволтаична асоциация и Виа Експо

15 април - Как и защо общините трябва да
спечелят от развитието на ВEИ

БГВЕА: Общините и проектите за възобновяема енергия - ползи и мо-

дели за сътрудничество

СПЕЕ БГ: Възможностите на общините да развиват проекти по вне-

дряване на ВЕИ в обществени сгради и частни домове

АПЕЕ: 100% енергийно независими общини до 2020 г.

15 април - Нисковъглеродни общини – кметовете имат възможно-

сти, безплатен семинар за представители на местните и регионал-

ни власти, организиран от LG Action

n Тенденции и възможности за ускоряване на темповете на внедрява-

не на устойчивата енергия в градовете на Югоизточна Европа

n Значението на мрежата от местни власти за подкрепа на страте-

гията за устойчива енергия

n Бургас и опитът от Споразумението на кметовете

n Добри практики по енергийна ефективност: първото нискоенергий-

но основно училище в Словения

n Оптимизиране на йерархията на отпадъците за извличане на енер-

гия

n Опитът на град Забер в енергията от възобновяеми източници

n Други представители на местни власти (кметове, Асоциация LG) от

страни в Централна и Източна Европа, които изпълняват проекти

за устойчива енергия

n Ключови лектори от Асоциация LG и представители на държавни вла-

сти

15 април - Електричество от ВЕИ и интелигентни
мрежи
n Интегриране на вятърната енергия в енергийната система на Румъ-

ния

n Гарантиране на ефективност в цялата интегрирана соларна верига

n V112-3.0 MW на Vestas и взаимодействието й с мрежата

n Новата технологична оферта на фирма Gamesa за българския пазар

n Сътрудничеството с общините и ползите от вятърната енергия

за местните общности. Интелигентни мрежи: ИКТ и инвестициите

в Интелигентни мрежи

n Нормативно-правно регулиране на интелигентни мрежи

n Визията на EURELECTRIC (Асоциация на електрическата индустрия в

Европа) за бъдещите пазарни платформи на интелигентните мрежи

n Проекти за интелигентни мрежи в Енергиен Кластър в Бавария

n Пилотен проект на SMART GRID - развитие на концепцията за интег-

риране на PV в разпределителна мрежа ниско напрежение

n Усъвършенстване на измерванията и повишаване целите за енергийна

ефективност в интелигентните мрежи. Опитът от проектите SEE-

Hydropower и IEE – SmartRegions

За пълната програма на Конгреса, моля посетете www.viaexpo.com

Нови бизнес решения от 30 държави на
7-ия Международен конгрес за енергийна
ефективност и възобновяема енергия

13-15 април, ИЕЦ, София

Нови бизнес решения от 30 държави на
7-ия Международен конгрес за енергийна
ефективност и възобновяема енергия

13-15 април, ИЕЦ, София
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2-58 Сименс

Сектор „Енергетика“ на

концерна SIEMENS е све-

товен лидер в предлага-
нето на комплексния спектър от продукти, решения и ус-

луги в областта на производството, преноса и разпределе-

нието на ел.енергия както и в добива, преработката и

транспорта на първични горива нефт и газ. В областта на

ВЕИ SIEMENS е със следния предмет на дейност: вятърни
турбини, генератори (морски и надземни), вкл. сервизиране,

соларни паркове, ВЕЦ и др. През 2011 г. оборотът на сектор

„Енергетика“ на SIEMENS възлиза на 25,5 млд. евро, a нови-

те поръчки - на 30,1 млд. евро. Направление Индустриaлна

автоматизация и Задвижващи технологии (Industry
Automation and Drive Technologies) непрекъснато установява

нови стандарти в областта на технологиите за автома-

тизация и днес e единственият производител в световен

мащаб на цялостен спектър от продукти и системи за

управление на производства и процеси. Със своите над 100
000 продукта и технологични познания във всички индуст-

риални сектори, направление Индустриaлна автоматизация

и задвижващи технологии предлага на своите клиенти на-

деждно партньорство за повишаване на конкурентоспособ-

ността и непрекъснато подобряване на производителнос-
тта в дългосрочен план.

Представя: Цялостни решения за енергийна ефективност

на производствени процеси. Продукти и системи за енер-

гиен мониторинг и мениджмънт. Информационен щанд за

инвертори SINVERT за фотоволтаични системи и енергий-
но-ефективни двигатели EF1 и EF2.

2-59a Schrack Technik

Ние сме водеща, търговс-

ки-ориентирана австрийс-

ка марка, специализирана в

областта на енергетика-

та и системите за данни. Нашата дейност се фокусира
върху продукти и решения за енергийна оптимизация, си-

гурност, пренос на данни и комфорт.

Представя: Фотоволтаично оборудване, оборудване за

нисък волтаж, MCCB, MCB, приложения, контактори, реле-

та, терминали, шинни системи, ключове, измервателни
релета, бутони, мрежови технологии.

2-59c Polytechnik Luft-und Feuerungstechnik

Polytechnik е сред воде-

щите производители в

Европа на котли и го-

ривни системи, използ-
ващи биогорива. Компанията има над 40-годишен опит и е

известна с високото си качество в изпълнението на ин-

сталации „до ключ“.

Представя: Горивните системи на Polytechnik използват

топла/гореща вода, пара или термично масло като топло-
носител, в зависимост от типа гориво и съдържанието на

вода в него, и са с топлинна ефективност от 300 kW до 30

000 kW системи. Горивните системи на Polytechnik генери-

рат технологична топлина и пара, топло- и електроенер-

гия. Електроцентралите на компанията са с изходна мощ-
ност от 200 kW до 20 000 kW.

2-59d КПВ Солар България

КПВ Солар България, Варна, планира,

разработва и реализира фотоволтаич-

ни проекти „до ключ“ за инвеститори.
Представя: услуги - от икономически-

те прогнози и детайлното планиране

до придобиването на всички необходими специфични за

страната права и договори - за високопроизводителна елек-

троцентрала с кратък срок на амортизация и атрактивна
възвръщаемост на инвестицията. В областта "реализира-

не на проекти"„ КПВ поема изграждането на инсталации "до

ключ" включително и цялото оборудване. В това отноше-

ние КПВ акцентира на използването на висококачествени-

те фотоволтаични модули с марката KIOTO. За така пост-
роените съоръжения, ние извършваме мониторинг и гаран-

тираме за целия период на експлоатация и обслужване всич-

ки функции на фотоволтаичната електроцентрала и нейна-

та производителност. Тази пълна онлайн диагностика, в

сътрудничество с нашите местни специалисти, осигурява
безпроблемна и оптимизирана по отношение на печалбата

експлоатация.

2-59g Sackl Anlagenbau

Sackl Anlagenbau предлага на всеки кли-

ент индивидуално решение - от кон-

султиране и планиране, реализация и

внедряване, до поддръжка и сервиз.
Основните области на нашата корпо-

ративна дейност включват: възобно-

вяема енергия, производство по дого-

вор, автомобилна индустрия, пещи, автоматизация, инже-

неринг и строителство.
Представя: Възобновяема енергия: Биомаса - Планиране,

строеж, монтаж „до ключ“ от Sackl Anlagenbau. Преработ-

ка: сортиране на отпадъци. Предлагаме цялостни решения

в следните области: планиране на сгради, бетонни пост-

ройки и индустриални сгради, планиране на мощности, про-
изводство, монтаж и въвеждане в експлоатация. Пречи-

стване на вода - системи за пречистване на вода, системи

за канализационно третиране.

2-59k STRABAG

STRABAG е една от

водещите европейски
компании в областта

на строителството. Стартирайки своята дейност от

Австрия и Германия, повече от 75 500 служители осъще-

ствяват различни по мащаб проекти по цял свят. Като

разпределя ресурсите и висококвалифицираните си специа-
листи във всички сегменти, компанията гарантира, че дори

най-сложните идеи се реализират бързо и ефективно. Бла-

годарение на новаторската многостранна гама от продук-

ти и първокласно ноу-хау, STRABAG Group има лидерска

позиция в почти всички области на строителството. От
първата копка до крайното предаване на обекта, STRABAG

е компетентен партньор за интелигентни решения в обла-

стта на инфраструктурата, промишлеността и особено в

сегмента на технологиите околната среда.

Представя: надеждно партньорство в следните дейности:
технологии за опазване на околната среда: депа за твърди

отпадъци, сортиращи линии, линии за компостиране и ана-

еробно разлагане, маханично и биологично третиране на

отпадъци, инсталации за изгарянето им; фотоволтаика:

разработване на проекти (избор на локация, разрешителни,
собственост), реализация (планиране, монтаж, пуск) и ек-

сплоатация на фотоволтаични централи (поддръжка и услу-

ги, гаранция за управление); отпадъци: събиране и транс-

порт, почистване на улици, зимна поддръжка, прилагането

на публично-частни проекти.

2-59l Erema Engineering Recycling Maschinen und Anlagen

Erema проектира, разработва и произвежда екструдери с

автоматични сита и пелетиращи системи за рециклиране

на термопластични отпадъци, PET рециклиращи инстала-

ции, агломератори с продължителен режим на работа.

Erema е най-големият доставчик на рециклиращо оборудва-
не в световен мащаб. Продуктовата гама се състои от

различни по големина машини, за да се покрие целият диа-

пазон от 10кг/ч до 2500 кг/ч. Различните машинни системи

позволяват да се откликне на индивидуалните нужди на

клиента.

2-60 К. А. ТЕХНОЛОДЖИ

Официално представителство на Amandus
Kahl, Германия. Доставка на цялостни инста-

лации за производство на пелети от дърво,

слама и друга отпадна биомаса. Рециклиране

на битови отпадъци и автомобилни гуми.

Представя: Продуктова програма на фирма
Amandus Kahl. Технологични новости в сфе-

рата на пелетопроизводството.

2-63 ВАП Хидро

Хидроенергийно оборудва-

не: проучване, оценка, кон-

струиране, производ-
ство, доставка, монтаж,

пуск в експлоатация, управление на пълно електромеханич-

но оборудване за водноелектрически централи.

Представя: Водни турбини: Пелтон, Францис и Каплан с

мощност на агрегата от 0 до 100 MW. Пълни решения за
малки водноелектрически централи до 10 MW: турбина, зат-

вор, генератор, управление, електрическа част. Запорни хид-

равлични съоръжения: радиални затвори, плоски затвори,

сферични шибъри, дросел клапи, иглени затвори.

2-65 ЧАОРИ ВС СОЛАР

Доставка на PV модули. Цялостен инженеринг на соларни

паркове.
Представя: доставка на соларни панели CHAORI и конст-

рукции за изграждане на соларни паркове: наземни и покрив-

ни – собствена.

2-66 БулСпейс

БулСпейс предлага цялостни реше-

ния за фотоволтаични паркове и

малки слънчеви електроцентрали
– оценка и избор на терени, пълно

проектиране, избор и доставка на

оборудване, изграждане, мониторинг и поддръжка. БулСпейс

доставя над 400 висококачествени прудукта на изгодни

цени: автономни фотоволтаични централи, фотоволтаич-
ни панели, инвертори, монтажни конструкции, соларни кон-

тролери, акумулатори, горивни клетки, диодно осветление.

Представя: БулСпейс е официален представител на

RAABVILL - Унгария, DIEHL AКO – Германия, и T-SOLAR –

Испания. Предлага изключително изгодна технология за
фотоволтаични централи до ключ. Нашите електроцент-

рали с високоефективни фотоволтаични модули изискват

три пъти по-малка площ и имат по-висока производител-

ност в сравнение с конвенционалните на пазара. Съвмест-

но с RAABVILL проектира, доставя и изгражда електроцен-
трали с тънкослойни панели. Големите аморфно-Si панели

(всеки с площ над 5 м2, маса 120 кг., мощност 500 Wp ) в

комбинация с централни инвертори и оптимизирани носе-

щи конструкции са най-изгодната технология за паркове с

мощност над 1 MWp.

2-67 Юпитер Метал

Фирма Юпитер Метал е специали-

зирана в производство, доставка

и монтаж на метални конструкции,

стомано-решетъчни стълбове за

електропреносната мрежа, мачти
и антени, метални конструкции за подстанции, заземител-

ни колове, метални многоетажни паркинги, силози и бунке-

ри, студено огънати профили, горещо поцинковане.
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Представя: Произвежданите от нея горещопоцинковани ме-

тални стационарни конструкции за монтаж на фотовол-

таични и други соларни инсталации, като ще изложи мос-

три. Фирмата има възможност за производство на горе-
що поцинковани метални конструкции за фотоволтаични

системи по спецификация на клиента. На изложението ще

присъстват специалисти от фирмата, които ще могат да

отговарят детайлно на всички технически въпроси на кли-

ентите.

2-68 Евродизайн БГ

Проектиране, доставка и изграждане на

мрежови и автономни фотоволтаични сис-

теми. Пускане в експлоатация, гаранционна

и извънгаранционна поддръжка.

Представя: Фирма Евродизайн БГ предлага
висококачествени компоненти за изгражда-

не на фотоволтаични системи - модули, инвертори, конст-

рукции, кабели и конектори. Предлагаме цялостни решения

за изграждане и пускане в експлоатация на фотоволтаични

системи: проучване, консултиране, одитиране, проектира-
не, доставка и монтаж на оборудване, кандидатстване за

субсидиране.

2-69 ЕЛЕКТРО КОМ

Инженерно-търговска дей-

ност в областта на елект-

рически и технологични ин-

сталации. Пълен инженеринг
в областта на възобновяемите енергийни източници.

Представя: фотоволтаични модули, Германия, фирма-про-

изводител BAUER Solarenergie; водни турбини за МВЕЦ,

Италия, фирма-производител GEA ORENGINE; когенератив-

ни модули, Италия, фирма-производител TERMOGAMMA.

2-70 ЕНЕРГИЯ ОТ СЛЪНЦЕТО

ЕНЕРГИЯ ОТ СЛЪНЦЕТО от

1994 г. проектира, плани-

ра, строи и поддържа фо-

товолтаични инсталации

предлага архитектонични
решения на изключително високо ниво и осъществява евро-

пейски проекти; една от десетте най-добри компании в

изграждането на инсталации; системен интегратор и

търговец на едро с около 300 работника във филиалите си

в Испания, Гърция, Италия, Франция, Чехия, Словакия и САЩ,

както и с др. потенциални партньори.
Представя: електроцентрали - проектиране, планиране,

строителство, финансиране; търговия на едро - търговия

със системни компоненти собствена разработка; търго-

вия с модули и цялостни системи; производство - разви-

тие на собствени продукти и производство; услуги – тех-
ническо ръководство, ремонт и поддръжка на фотоволта-

ични електроцентрали.

2-71 Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България

Компанията е известна

като един от най-голе-

мите производители на
силови трансформатори и високоволтова апаратура. Съче-

тавайки модерен дизайн, напреднала технология и богат

производствен опит, нашите изделия работят безпроблем-

но в повече от 40 страни по света. Повече от 70% от

трансформаторите в експлоатация в електро-енергийна-
та система на България са наше производство.

Представя: Като представител на Hyundai Heavy Industries –

Корея от края на 2009 година, ние предлагаме на нашите

клиенти и оборудване за проекти, свързани с възобновяеми

енергийни източници: фотоволтаични моно- и поликристал-
ни модули; фотоволтаични инвертори; вятърни генератори.

2-72 EUROSOL

Фотоволтаични решения и компоненти; продажба на едро;

проектиране; монтаж на системи за всички приложения.

Представя: Фотоволтаични модули, инвертори, монтаж-

ни стелажи EUROSOL.

2-72 Мотто Инженеринг

Мотто Инженеринг е млада, иноватив-
на компания, специализирана в проекти-

рането и изграждането на соларни си-

стеми както за автономно ползване

(off grid), така и за свързване към елек-

тропреносната мрежа (on-grid). Нашите услуги са свързани
с цялостното изпълнение на един соларен проект: предпро-

ектни консултации, слънчево-енергийни одити, идейни фо-

товолтаични проекти, инвестиционни проекти, изгражда-

не и монтаж, гаранционен и следгаранционен сервиз. Солар-

ните проекти разработваме съвместно с нашата парт-

ньорска фирма Eurosol, която през последните 10 години е

изградила над 1500 фотоволтаични централи в цялa Европа.
Представя: Соларните модули на световноизвестните фир-

ми Solon, Sharp, Schott Solar и Yingli и висококачествените

инвертори Powador на немските ни партньори Kaco New

Energy. Посетителите ни ще могат да видят различни ек-

спонати на соларни панели и инвертори и да разговарят
лично с наши колеги от България и Германия.

2-73 Ви Джи Еф

Интегрирани покривни фотоволтаич-

ни системи. Природосъобразни стро-

ителни решения. Изолационни систе-

ми за строителството.
Представя: Интегрирани покривни

фотоволтаични системи. Фотовол-

таични керемиди и мембрани напълно интегрирани в скат-

ни и плоски покриви без допълнителна конструкция. Гъвка-

ви, леки, с високо КПД и добра производителност при ниски
нива на светлината. Иновативни, дълготрайни, с висока

архитектурна стойност.

2-73a AUTRIAL BULGARIA

AUTRIAL предоставя цялостни елек-

трически инженерни решения: кон-

тролни панели, проектиране, произ-

водство, програмиране, монтаж,
пуск и поддръжка. Специалисти в об-

ластта на възобновяемата енергия, енергийната ефектив-

ност, пречиствателните станции, охлаждане, ядрена енер-

гетика и нефтохимическия сектор.

Представя: Примерни контролни панели и нестандартни
електрически инженерни решения.

2-74 China Electric Equipment Group (CEEG)

China Electric Equipment Group (CEEG) е един от най-големи-

те производители на трансформатори и фотоволтаични

панели в Китай, доставяйки до повече от 1,000,000 клиен-

та по света. CEEG предлага всички продукти за фотовол-
таици и произвежда блокове, пластини, клетки, модули и

системни решения.

Представя: Нашите SE соларни модули. Революционен про-

дукт – Selective Emitter TM Solar Module. Същият размер на

модула, същото работно време - 10% повече производи-

телност.

2-75 Алема солар

Алема солар може да е вашият

партньор в цялостния процес от

изграждането на ФЕЦ (слънчеви

централи), като предлага най-

съвременни технически решения за:
проектиране, доставка, изгражда-

не, монтаж и поддръжка на слънчеви централи върху сгради

и върху земя до ключ,както и последващото им управление

и съдействие за работа със съответните електроразпре-

делителни дружества; изготвяне на бизнес планове и про-
екти за ФЕЦ по европейски програми; посредничество при

покупко-продажба на соларни паркове; финансиране на про-

екти за ФЕЦ и получаване на сертификат за инвеститор.

Представя: американските соларните модули SunPower–

19,6% КПД, както и всички фотоволтаици, произведени на
на територията на САЩ. Съдейства получаването на фи-

нансиране по програмите на американската EX-IM Bank за

отпускане на директен кредит за изграждане на фотовол-

таични електроцентрали с американско оборудване. Конк-

ретна програма за изграждането на фотоволтаични парко-
ве, разположени извън територията на САЩ с американско

оборудване за срок на изплащане до 18 години. В проектите

работим освен американски панели, също така и с герман-

ски, испански, китайски, тайландски и японски партньори.

Имаме редица реализирани проекти по европейските про-
грами, където можем да сме партньор в целия процес или

частично при реализирането на проектите.

2-76 ФИЛКАБ

Комплексни достав-

ки на всички компо-

ненти и материали

за изграждането на
фотоволтаичен парк. Проучване, анализ и оценка на проекта.

Оптимизиране, проектиране и изграждане на ФЕЦ, пускане в

експлоатация и последващо обслужване и поддръжка.

Представя: Фотоволтаични панели, производство на Q.Cells.

Инвертори на SMA. Кабели ниско, средно и високо напреже-
ние. Конектори, инструменти, кабелни превръзки.

2-77 КРИС 94

Пълен електроинженеринг на

вятърни паркове; изграждане на

трафопостове, ел. табла и

съоръжения СрН и НН;външни и

вътрешни ел. инсталации на об-
ществени и промишлени обек-

ти. Търговия с ел. апаратура НН и СрН; електроматериали;

кабели; кабелна арматура; заземителни устройства и аксе-

соари.

Представя: Основната насока на развитие на Крис 94 е
изграждането на ВЕИ проекти. Фирмата е една от водещи-

те в областта на ветроенергетиката. Крис 94 е и офици-

ален представител на Carlo Gavazzi за България - предлагаме

средства за автоматизация, контрол и мониторинг; агре-

гати за ВЕИ и система за изграждане не енергиен ме-
ниджмънт.

2-79a БалБок Инженеринг

БалБок работи в областта на управлението на опасни, ра-

диоактивни и неопасни отпадъци от 1990 г. Дейността му

включва третиране на отпадъци, научно-изследователска

работа, проектиране, разработване на програми и норматив-

ни актове, издателска дейност и консултантски услуги.
Представя: На изложението „Save the Planet“, освен приори-

тетите в дейността ще бъде представена марката SILO

- модерна и удобна система за събиране на отпадъци, коя-

то елегантно се вписва във всякаква околна среда. Тя по-

зволява постигане на чистота и максимално икономично
оползотворяване на пространството, като ефективност-

та й е значителна в сравнение с традиционните варианти.

От 2011 г. БалБок Инженеринг е изключителен дистрибу-

тор на тези финландски продукти за България.

2-80 .A.С.А. България

Вече 17 години .А.С.А.
България е сред водещите

фирми в България за уп-

равление на отпадъци,

като обслужва над 650

хиляди души в населените места на 13 общини. Дейността
й обхваща всички операции, свързани с третирането на

комунални, промишлени и строителни отпадъци. Фирмата

гарантира високо качество на целия диапазон от услуги

посредством висококачествена специализирана техника.

Представя: На изложението ще представим новостите в

предлаганите от нас услуги - сметосъбиране; транспорти-
ране на битови, строителни и промишлени отпадъци; раз-

делно сметосъбиране; улично почистване – ръчно/машинно

метене и миене; зимна поддръжка на уличната мрежа и

териториите за обществено ползване; поддръжка на депа

за битови отпадъци; почистване и поддържане на паркинги
и гаражи.

2-81b ПрофисБГ

Водещият каталог в България за доставка до врата на съдо-
ве за отпадъци, кошчета и пепелници за външна и вътреш-

на употреба, настилки, метални гардероби, шкафове за до-

кументи, оборудване за почистване, стелажи, палети, скла-

дова техника, колички, помпи, пречиствателни станции, сор-

бенти за масла и химикали.

2-85 ПАУЕРСКРИЙН-БЪЛГАРИЯ

Пауерскрийн-Бълга-
рия е един от най-го-

лемите доставчици

в страната на ма-

шини и съоръжения

за третиране на
отпадъци с реализирани повече от 10 проекта за прера-

ботка и рециклиране на строителни и твърди битови

отпадъци, както и на отпадни промишлени води от мин-

ната и добивната индустрия. Фирмата проектира и из-

гражда цялостни системи за рециклиране на различни
видове отпадъци.

Представя: Фирма Пауерскрийн-България е представител

на водещи производители на оборудване за третиране и

рециклиране на отпадъци като: Powerscreen International -

мобилни и стационарни инсталации за третиране на стро-
ителни отпадъци; Eurec Technology - цялостни системи за

механично третиране на различни видове отпадъци; Кiverco

- цялостни решения за рециклиране на строителни от-

падъци; Matec - цялостни системи за третиране на от-

падни промишлени води от минната и добивната индуст-
рия.
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2-86a HEILIT Umwelttechnik

HEILIT Umwelttechnik като дъщерно дру-

жество на STRABAG SE е водеща инже-

нерингова компания, опазваща околната

среда, както в Германия, така и в други

държави. Наша сила са комплексните
инженерингови решения за опазване на

околната среда, включително планиране-

то и техническото проектиране. Дългогодишният ни опит,

квалифицираното управление и персонал, както и специали-

стите и съвременният машинен парк са в основата на
завършването в срок на висококачествените строителни

проекти и в съответствие с техническите стандарти.

Представя: Гамата от продукти и услуги включва земни

работи, хидротехническото строителство, строителство

на депа, възстановяване на замърсени почви, проектиране,
изграждането и експлоатацията на инсталации за трети-

ране на отпадъци. За периода 2003 - 2007 г. HEILIT

Umwelttechnik съвместно с местни партньори построи три

нови депа за отпадъци в България в градовете Русе, Сили-

стра и Созопол в съответствие с технологичните стан-
дарти на Европейския съюз.

2-86b Прайм Инженеринг / Hofstetter

Основната ни дей-

ност е внос, достав-

ка, инсталация и под-

дръжка на технически

съоръжения, свързани с проекти за опазване на околната
среда като пречиствателни станции за отпадни и питейни

води, депа за обработка на битови отпадъци, както и за

широк спектър от промишления сектор.

Представя: Представя продуктите на своя партньор швей-

царската фирма Hofstetter - световен лидер в производство-
то на оборудване за депа за преработка на твърди битови

отпадъци.

2-88 ОПТИ към Посолство на Р. Полша в София

Отдел за Промоция на Търговията и Инвестициите насърча-

ва бизнес отношения помежду Полша и България. Нашата

мисия е не само да предлагаме помощ на полските друже-

ства, но и да осигурим подкрепа на българските компании,

които се интересуват от внос на полски стоки и услуги,

както и от инвестиции в нашата страна.
Представя: Полски дружества производители на еко тех-

нологии. На нашият щанд ще бъде представена информация

за продукти и решения на полски фирми от бранша на възоб-

новяема енергия, енергийна ефективност, управление на во-

дите и на отпадъците, както и рециклиране.

2-88a ПроКредит Банк

ПроКредит Банк обслужва приоритетно малки и средни фир-

ми и физически лица. Предоставя отлично обслужване и го-

лямо разнообразие от продукти и услуги. ПроКредит Банк

е част от група от 21 банки, които работят в Източна

Европа, Латинска Америка и Африка.

Схема и участници в зала 5
и на открити площи

Представя: ПроКредит Банк предлага специализирани про-

дукти и услуги за малките и средните предприятия. Един

от тях е кредит Енергийна ефективност за фирми. Основ-

ното му предимство е възможността фирмите кредито-
получатели да получат до 15 % безвъзмездна помощ, без-

платна енергийна оценка от страна на консултантите по

програмата, и да постигнат положителен ефект за бизне-

са и околната среда. ПроКредит Банк отпуска бизнес кре-

дит Енергийна ефективност от 10 000 и 2 500 000 евро със
срок за изплащане до 15 години. Банката предлага опцията

за частично предсрочно погасяване със средствата от без-

възмездната помощ без такса и минимум 20% спестена

енергия в резултат от реализирането на проекта.

2-89 TITECH

TITECH е пионер в авто-
матизацията на сорти-

рането на отпадъци.

Предизвикателството

пред нас е не само оползотворяването на отпадъците, но

и oсигуряването на чисти суровини за преработка и произ-
водство на енергия - при това икономично. Иновативното

сензорно оборудване сканира, разпознава и идентифицира

различни материали по-добре и по-бързо отколкото всяка

ръчна обработка или какъвто и да било друг механичен

процес.
Представя: TITECH предлага широка гама от сензори със

съвременни разпознаващи технологии за идентифициране и

разделяне на голямо разнообразие от материали. Тези сен-

зори не позволяват дори на най-малките частици да преми-

нават през детекторната решетка, а големите обекти
могат да бъдат сканирани още по-прецизно. Използвайки

технологията на TITECH в сортировъчния процес, означава

увеличаване на капацитета, качеството и ползите. Наши-

те високопрецизни сензори и иновативни решения подобря-

ват ефективността на заводите ни чрез доставката на
по-чисти суровини, по-голяма продукция и по-устойчиви ре-

зултати, от една страна, и пестене на работна ръка, вре-

ме и пари, от друга.

2-90 ЕТИ БЪЛГАРИЯ

ЕТИ България е дъщерна фирма на

ETI Elektroelement - Словения. Пред-

лага висококачествени продукти:
предпазители НН и ВН, автоматич-

ни прекъсвачи, контактори и реле-

та, дефектнотокови защити ,защи-

та от пренапрежение. Най-актуалният продукт е защита

на фотоволтаични инсталации.
Представя: Словенската фирма ETI Elektroelement е добре

позната на европейския пазар със своята над 50 -годишна

история и качество и е сред утвърдените лидери в произ-

водството на бързодействащи, високомощни керамични

предпазители, както и електроапаратура НН.
Най-новите разработки на ETI Elektroelement включват сред-

ства за защита на фотоволтаични системи, като предпа-

зители, разединители и катодни отводители DC изпълне-

ние, както и типови табла за защита на стринговете на

фотоволтаичните панели.

Изложба към 7-и Международен КонгресИзложба към 7-и Международен Конгрес
2-90 LUMENIA

LUMENIA е търговска мар-

ка. Разполага с необходимо-

то ноу-хау и опитa на две

компании вече установени

в ЕС - STRIPS  и ENG s.r.l. STRIPS, Словения. Специализирана
в разработката и производството на електронни и LED

решения. B ENG Италия специализирана в машиностроене-

то и оптичен дизайн на осветителни системи.

Представя: Улично LED осветително тяло с изключително

качествени Филипсови светодиоди и алуминиев корпус на
тялото. Светлотехническите параметри са отлични и ико-

номията на енергия е най-важната характеристика, на коя-

то ЕС акцентира с нормативни документи.

2-92 РОСИМА

РОСИМА е специализирана

фирма за проектиране, дос-

тавка и монтаж на огради,
оградни системи и съоръжения. Ние сме изключителни пред-

ставители на световните лидери в тази област -

BETAFENCE и TENAX. На ваше разположение е екип от висо-

коквалифицирани специалисти.

Представя: Компанията ще има удоволствието да пред-
стави висококачествени оградни системи и периметрова

защита на соларни и ветрови паркове.

2-93 АПЕКС СОЛАР

Доставка и инсталация на

слънчеви термични и фо-

товолтаични (PV) систе-
ми. Дизайн, компютърна

симулация и мониторинг

на слънчеви енергийни системи. Технико-икономическа оценка

на инвестицията и анализ на спестените вредни емисии в

околната среда. Разработка и управление на проекти за
изграждане фотоволтаични електроцентрали.

Представя: Компоненти за изграждане на фотоволтаични

системи - PV модули, инвертори, BOS материали като кон-

струкции за монтаж на панели върху покриви и на земя,

следящи апарати (тракери), кабели и апаратура за включва-
не на централите към електропреносната мрежа (ниско,

средно и високо напрежение) и защита.

2-96 Greentech Engineering Solutions

Компанията е специализирана в

цялостно изграждане и управление

на фотоволтаични проекти. Об-

хват на дейности: предварител-
но проучване, анализ, проектира-

не, снабдяване с материали, уп-

равление на строителните процеси, технически надзор,

включване в националната електроразпределителна мрежа,

мониторинг.
Представя: Проектите, които са в процес на изграждане

посредством директна видео връзка с тях; мониторинг на

проекти в процес на управление; PV модули, инвертори и

метални конструкции на фирмите: SMA и RefuSol - инвер-

тори, Sadef - метални конструкции, CEEG – PV модули.

5-100 АРЕИ България

Проектира, изгражда и поддържа

енергийни обекти, работещи със

слънчева и вятърна енергия. Създа-

ва автономни захранвания с горив-

ни клетки и хибридни системи
включващи различни ВЕИ обвързани

с интелигентни контролери и зах-

ранвания. Използва само специали-

зирани технологии като SOLYNDRA

за PV върху покриви и SUNTECH за теренни паркове, горивни
клетки EFOY на SFC Energy и вятърни генератори на

Renewable Devices. Съвместно с БАН и ТУ разработва кон-

тролери и зарядни станции.

Представя: Единствените в света цилиндрични PV модули

предназначени за монтиране върху покриви на американска-
та фирма SOLYNDRA. Най- безопасните и практични водо-

родни горивни клетки с директно преобразуване на мета-

нол в електричество на германската фирма SFC Energy AG,

най-безшумните и чувствителни вятърни генератори SWIFT

на Британската Renewable Devices както и мониторингови
системи за ВЕИ и някои съвместните разработки с ТУ Со-

фия.
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5-102 CINK Hydro Energy

Вашият доставчик на

оборудване за малки

ВЕЦ до 3 MW единич-

на мощност.

Представя: Напълно автоматизирани хидроагрегати за про-
изводство на електрическа енергия от малки ВЕЦ, базирани

на CROSSFLOW , PELTON, FRANCIS и KAPLAN  турбини, с

микропроцесорно управление, защити и автоматика, и ав-

томатични машини за почистване на решетки.

5-103 ТМФ Груп

ТМФ Груп е световен лидер в предоставянето на независи-

ми счетоводни, административни и управленски услуги с
87 офиса в 67 държави. Като част от ТМФ Груп, ТМФ

България обединява международното ноу-хау с богатия си

опит на местно ниво за да подпомогне чуждестранните

инвеститори, опериращи в България.

Представя: Нашата дългогодишна история и опит в пре-
доставянето на счетоводни услуги, услуги по управление

на човешките ресурси и административно-правни услуги

позволяват на нашите клиенти да се фокусират върху това,

което правят най-добре – да развиват бизнеса си в съот-

ветствие с изискванията на съответната държава. През
последните пет години, ние съсредоточихме работата си

в усъвършенстване на услугите ни с цел подпомагане на

силно развиващия се сектор, свързан с възобновяемите

енергийни източници. Към днешна дата ние предоставяме

такива услуги в 15 държави, обслужвайки над 40 клиента и
управлявайки повече от 130 SPV’s. Клиентите ни от този

сектор се възползват от нашето разбиране на комплекс-

ните процеси в бранша, както и опита ни с различни стра-

ни в работния процес (фирми, подизпълнители, инженери,

одитори, данъчни консултанти, правителствени предста-
вители) с цел спазване на изискванията и разпоредбите на

местното законодателство.

5-104 ЛИНТЕК

Фирма Линтек е с

двадесетгодишeн

опит в областта
на силовата електроника. Основната дейност на компани-

ята е фокусирана върху доставката, комплексния инжене-

ринг и сервизното обслужване на предлаганите продукти,

системи и комплексни решения.

Представя: Когенерационни системи (CHP) за висока енер-

гийна ефективност с двигатели на природен газ и биогаз;
комплексни решения за изграждане на фотоволтаични пар-

кове - фотоволтаични инвертори AURORA с ефективност

над 97%, събирателни табла DC и AC. Соларни климатични

системи DAIKIN Altherma с високотемпературни термопом-

пи въздух/ вода 80 градуса.

5-110 Хидроенергийна Компания

Строителство и развитие

на проекти за фотоволта-

ични и водни електроцент-

рали. Хидроенергийна Ком-

пания извършва всякакъв вид строително-монтажни дей-
ности свързани с изграждането и въвеждането в експлоа-

тация на фовотолтаични и водни електроцентрали.

Представя: Хидроенергийна Компания е опитен и надежден

партньор при изграждането на фотоволтаични и водни елек-

троцентрали. От 2002г. насам сме разработили проекти
за МВЕЦ и фотоволтаични централи с общ капацитет над

40 МВ, като сме изградили 16 МВ от тях. В сферата на

фотоволтаиката предлагаме разработка на проекти, про-

ектиране, строителство и монтаж и въвеждане в експло-

атация на съоръженията (включително подготовка на те-
рен, набиване и монтаж на поддържащи конструкции и

модули, AC и DC окабеляване, ел. захранване 20 кВ и 110 кВ).

В хидроестроителството предлагаме изграждане на елек-

тропроводи и водопроводи, строителство на водовземни

съоръжения, напорни тръбопроводи и сградоцентрили. В
дружеството работят 75 опитни специалисти в сферата

на строителството.

5-111 Eltek Valere Deutschland

Eltek Valere е водеща све-

товна компания за преоб-

разуване на енергия с око-

ло 2500 служители по цял
свят. Работейки в областта на преобразуване на енергия

за телекомуникациите и промишлеността, Eltek Valere е

участва активно и в сферата на електромобилност и възоб-

новяемите енергийни източници.

Представя: Eltek Valere представя пълно портфолио ин-
вертори за фотоволтаичния пазар. Нашата продуктова

гама включва от малки инвертори от 2 kW до централни

инвертори до 500 кW и комплектни трансформаторни

станции с мощност от 1 MW. На това изложение пред-

ставяме един напълно нови малки инвертори HE-t, които
са световен лидер в ефективността на трансформатор-

ни инвертори.

5-115aЕЛПРОМ ТРАФО СН

Заводът про-

извежда пълна-

та гама три-
фазни маслени трансформатори с мощност от 25 kVA до

7500 kVA. Разработени са и различни серии, в зависимост

от загубите на празен ход Ро и на късо съединение Рk, в

съответствие с международния стандарт EN 50464-1:

2007. Произвежданите стандартни серии маслени транс-
форматори работят при честота f=50Hz (60Hz), темпера-

тура на въздуха до 50 °C и надморска височина до 1000. По

желание на клиента могат да се правят и модификации.

Представя: Произвежданите от Елпром Трафо СН, гр. Кю-

стендил, серия трифазни маслени тринамотъчни транс-
форматори с галванично разделени намотки ниско напреже-

ние, използвани при добив на енергия с фотоволтаици са

високо ефективни, имат добри технико – икономически

показатели, интегриран производствен процес и практи-

чески приложения във изграждането на фотоволтаични
централи. Трансформаторите са трифазни, тринамотъч-

ни, маслени за външен монтаж или вентилирано помещение

при климатични условия, като: надморска височина до 1000

м над морското равнище; максимална околна температура

40 °С; референтна температура 75 °С.

5-125 Чойс Енерджи

Чойс Енерджи e фир-
ма, чиито услуги

покриват целия сек-

тор от услуги, каса-

ещи развитието на

фотоволтаични
електроцентрали и вятърни паркове. Ние осигуряваме кон-

султиране, проектиране, строителството и финансиране-

то на проекти в сферата на възобновяемите енергийни

източници, както и доставка на оборудване и елементи,

необходими за същинското изграждане на мощностите в
тази сфера. Фирмата набира проекти, които да предложи

на своите корейски партньори.

Представя: Компанията ще представи на изложението про-

ектите, по които понастоящем работи; набора от услуги,

които предлага, както и организациите, партньорите и
финансовите институции, с които работим в сферата на

подготовката на инвестиции в сферата на възобновяеми-

те енергийни източници и последващото изграждане на про-

изводствените мощности.

5-126 MARTINEZ-ECHEVARRIA

Martinez-Echevarria притежа-

ва богат опит в областта
на проектите за възобно-

вяеми енергийни източни-

ци и предоставя правно

консултиране във фазите

на разработване, изграждане и експлоатация на проекти;
действия от административен характер - отчуждаване,

ресурси, административно регулаторни становища; фир-

мени операции и покупка на дружества, проекти или рабо-

тещи станции; подготовка и/или преразглеждане на дого-

вори в сферата на разработването, изграждането или ек-
сплоатацията на проекти; извършване на due diligence на

проекти или дружества, собственици на проектите; съве-

ти и консултация относно финансиране; процесуално пред-

ставителство в тази област.

Представя: Екипът на Martinez-Echevarria притежава бо-
гат опит относно проекти за възобновяеми енергийни

източници на испански, италиански, датски, белгийски и

други инвеститори; като предоставя правна помощ и кон-

султации по различни правни, технически, лицензионни и

данъчни аспекти на инвестициите в енергийния сектор.
Компанията има широка мрежа от офиси в 12 държави:

България, Румъния, Сърбия, Турция, Бразилия, Мароко, Пор-

тугалия, Италия, Великобритания, Франция и Испания.

Турско-Българска Търговско-Индустриална Камара

Турско-Българска Търговско-Инду-

стриална Камара /ТБТИК/ е доб-
роволна, независима, неправител-

ствена бизнес организация, има-

ща за цел подобряване на търгов-

ските и икономическите взаимоотношения между Републи-

ка Турция и Република България. В Камарата членуват около

100 български и турски фирми.

Германо-българска индустриално-търговска камара

Германо-българската индустриал-

но-търговска камара (ГБИТК) е
част от системата на германс-

ките външнотърговски камари по

света и си сътрудничи тясно с

индустриално-търговските кама-

ри в Германия. Главната организа-
ция на тази мрежа е Асоциацията

на германските индустриално-

търговски камари (DIHK) в Берлин. ГБИТК има важна роля

в насърчаване на германските външноикономически връзки.

Представя: германските икономически интереси като
същевременно с това информира и рекламира Германия

като място за инвестиции, както и предоставя информа-

ция за германската икономика и нейните партньори в

България. Действа като свързващо звено между икономи-

ките на двете държави. Целта на ГБИТК е да разкрива
нови възможности за бизнес пред германски, български и

международни клиенти и да отговоря на техните високи

изисквания с богат набор от услуги. Организира посеще-

нието на икономически делегации в България (в това чис-

ло министри на германски провинции). Съдейства за сре-
щи между германски и български фирми, които имат

желание да стъпят на германския (съответно на българ-

ския) пазар. Камарата подпомага също така изграждане-

то на множество български щандове на германски пана-

ири.

Oткрита площ – 24b Power-One

Power-One е лидер във висо-
коефективните „зелени“

енергийни решения. Фокуси-

райки се върху възобновяе-

мите енергийни източници,

компанията се превърна във
втория по големина в све-

та производител на фото-

волтаични инвертори. Освен това, Power-One е в десетка-

та на най-големите доставчици на силови преобразувате-

ли и решения за управление в енергетиката. Компанията е
сред малкото в бранша, които притежават продуктова

гама, позволяваща задоволяване на всички потребности при

изграждането на високонадеждни енергийни системи и обек-

ти с продукти, както в постояннотоковата, така и в про-

менливотоковата област.
Представя: Фотоволтаична станция, готова за инстали-

ране, с инвертори, трансформатор и КРУ 20 kV - стандар-

тна, устойчива на метеорологични въздействия и пожаро-

устойчива конструкция (произведена в България), оборуд-

вана с централни инвертори AURORA, с необходимото НН
и СрН оборудване, включително опция за контролно/търгов-

ско мерене и трансформатор собствени нужди.

Oткрита площ – 24а SUNSET Energietechnik

SUNSET е немски произ-

водител на соларни па-

нели с повече от 30 го-

дини опит в областта
на соларните техноло-

гии. Чрез своята иноваторска дейност компанията доп-

ринесе за признаването на  слънчевата енергия като ре-

ална алтернатива на конвенционалната енергия. През този

период SUNSET натрупа значимо ноу-хау и създаде све-
товна мрежа от дъщерни дружества и производствени

обекти напр. в Австрия, Франция, Италия, Гърция, Малта,

Турция, Намибия, Украйна, Египет, Сингапур, Малайзия и

Хонг Конг.

Представя: Компетенциите като доставчик на соларни
системи за производство на електричество включват

планиране, аранжиране, инженеринг, придобиване и изграж-

дане на соларни системи с всякаква мощност, независи-

мо от използваната технология – моно- , поликристал-

на или тънкослойна било то като автономни или присъе-
динени към мрежата, полеви, самонасочващи се или по-

кривни соларни системи. Компанията притежава опит и

в производството на панели съобразени с индивидуално-

то желание на клиента както и ОЕМ панели. SUNSET е и

производител и на соларни термални системи за  топла
вода и парно отопление както и системи за отопление

на плувни басейни за хотели, болници, многофамилни

сгради и други индустриални или професионални прило-

жения. Наред с това компанията предлага и соларни

сондажни помпени системи, богата гама от инвертори
и малки вятърни турбини.

за ЕЕ и ВЕИ за Югоизточна Европаза ЕЕ и ВЕИ за Югоизточна Европа
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