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Нов електронен модул управлява до 15 едноосни тракера
Фирма Бисер Системс завърши работа по нов електронен модул BS-

15PV за едновременно управление на до 15 едноосни тракера Astro Trask
3K, съобщиха от офиса на компанията. Тракерите се произвеждат в
България от фирма Интеграл 2005 и се използват във фотоволтаичните
централи, изграждани от 3К, Варна, в редица обекти в цялата страна. „С
българския тракер и новото управление се постига икономически най-
изгодното инсталиране на подвижни колектори, като се скъсява срокът
на възвръщаемост на инвестицията с 25%“, категорични са от компани-
ята.

Монтираха хибридна фотоволтаична система в ТУ - София
В началото на м. април т. г. фирма Евродизайн БГ достави, монтира и

пусна в експлоатация хибридна фотоволтаична система за научни изслед-
вания и лабораторни упражнения в катедра Силова електроника на Факул-
тета по електронна техника и технологии в ТУ - София, съобщиха от
компанията. „Инверторите SМA Sunny boy 1200 и Sunny Island 2224, акуму-
латорните батерии, комуникационното оборудване и системата за мони-
торинг с Internet връзка са разположени в лаборатория 1430 на катедра
Силова електроника“, споделят от Евродизайн БГ. „Върху покрива между 2
учебни зали са разположени 6 броя монокристални фотоволтаични модули
Sharp 175 Wp, с обща инсталирана мощност 1050 Wp. Модулите са монти-
рани върху контейнери с баласт, при което се спазва изискването за
ненарушаване на покривната хидроизолация. Възможно е системата да се
разширява чрез свързване на допълнителни фотоволтаични модули, ветро-
генератор, дизелгенератор и горивни клетки“, допълват те.

От компанията информират, че системата дава възможност за обуче-
ние и изследвания при работа в режим, синхронизиран с обществената
електропреносна мрежа и в режим на остров – изолиран от мрежата с
регулируеми постояннотоков и променливотоков товари.

Средствата за реализация на системата са от национално съфинанси-
ране от Фонд Научни изследвания към МОМН за проект по 7-ма Рамкова
програма на Европейската комисия „Изследователски инфраструктури за
разпределени енергийни източници (DERRI).“

Предстои пускането на линия за монтаж на соларни панели
Приключи първият етап от инсталирането на производствената линия

за монтаж на соларни панели на италианския производител Р.Energy във
фабриката за тяхното асемблиране на Джи Ел Би България, съобщиха от
компанията-инвеститор. „До края на м. май т. г. ще приключи и вторият
етап и линията ще бъде пусната в експлоатация. Непосредствено след
финализирането персоналът на фабриката ще получи пълно обучение за
производството на панели. Успоредно с това, продуктът GLB255 бe сер-
тифициран от италианската лабораторията ЕuroTest като съответстващ
на стандарт CEI EN 61215 (2006)“, информират представители на Джи Ел
Би България.

Серийното производство на компанията е предназначено за изграждане-
то на собствена фотоволтаична централа с инсталирана мощност 1.2
МWp и инженеринг на малки покривни и наземни соларни системи, припом-
нят от офиса на Джи Ел Би България.

IDS става част от Woodward
На 21 март т. г. официално бе анонсирано, че компаниите IDS Group и

Woodward се сливат. Woodward е независим конструктор, производител и
доставчик на услуги за енергиен контрол и решения за оптимизация, изпол-
звани по целия свят при реализацията на инфраструктурни проекти. Дей-
ността на компанията със седалище във Форт Колинс, Колорадо, САЩ, е
насочена към сектори като отбранителна промишленост, производството
и разпределението на електроенергия, транспорта.

Швейцарската IDS e водещ производител в иновативните силови елект-
ронни системи, с приложение предимно в областта на вятърната енергия и
изграждането на фотоволтаични паркове. Освен това, продуктите на IDS се
използват в нефтодобива, добива на газ, съхранението на електроенергия и
нейното разпределение, както и в редица промишлени приложения.

„Компанията IDS ще бъде идеалното попълнение в портфолиото на
Woodward, добавяйки технологии за вятърната енергетика и фотоволта-
иката. Нейните наложили се продукти, завоюваните пазари и клиенти ще
допринесат за утвържаване на позициите на Woodward в областта на
силовата електроника“, коментират от американската компания.
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Интеграл 2005 изцяло обнови установка за производство на БГВ
Наскоро фирма Интеграл 2005 обнови изцяло тестовата установка за

онлайн наблюдение на работата на система за битова гореща вода с
колектори Фокус-42, съобщиха за сп. Енерджи ревю от офиса на компани-
ята. „В производствената база са инсталирани образци на новия модел,
вече серийно производство Фокус-42А, изцяло с алуминиев корпус и значи-
телно по-лек“, информират представители на фирмата.

„Тръбната система е нова, изградена с PPR тръби. Данните се излъчват
в реално време от гр. Тервел и се наблюдават по Интернет. Фирмата
продължава да води ежедневни записи на работата на системата, като в
Excel файлове се записват всички измерени температури, както и измере-
ната падаща слънчева енергия. Параболичен концентриращ колектор Фокус-
42 със система за насочване на слънцето доказано постига средно годишно
25% повече добив на битова гореща вода“, заявяват от Интеграл 2005.

Парадайс Електрик Консулт разработва нов подобрител за заземяване
Парадайс Електрик Консулт представи нов подобрител за заземяване с

търговско име Зевс, за подобряване на съпротивлението на заземителни-
те уредби, съобщи за сп. Енерджи ревю маг. инж. Ернесто Нориега Сте-
фанов, управител на компанията. Продуктът беше сертифициран от SGS
в края на април. „Изкуствената почва е елегантно решение при проекти-
ране и изграждане на заземителни уредби на места с неподходящ състав
на почвата. В последно време все по-често се изграждат PV системи и
вятърни паркове край морето, където почвата е песъчлива и с висок про-
цент скална маса. Единственият начин да се подобри значително действи-
ето на заземителната уредба е електродите да бъдат заобиколени от
изкуствена почва. Подобрителят за заземяване Зeвс е с висока проводимост
и ниско специфично съпротивление, което ефикасно намалява съпротивлени-
ето на заземителните уредби. Препоръчително е да се използва при богати
на скална маса и песъчливи почви. Изкуствената почва Зевс не съдържа
бетон и бентонит, които при сухи условия поради преминаване на висок ток,
причинен от мълния или от късо съединение, могат да намалят обема си и
влажността около заземителните електроди и заради това да се намали
тяхната ефективност“, разказва маг. инж. Стефанов.

Откриха PV парк Равна гора, предстои покривна инсталация с модули Solyndra
На 10 май т. г. официално бе открит фотоволтаичният парк в землището

на с. Равна гора, община Аврен. Негов инвеститор е компанията Интерсер-
виз Узунови. Паркът е изграден на обща площ от 309 дка, от които 200 дка
са използвани за разполагането на фотоволтаични модули с инсталирана
мощност 5 MWp. „Към съоръжението има издадени всички необходими нор-
мативни документи според българското законодателство“, уверяват от
компанията-инвеститор. На 15 април т. г. соларният отдел на Интерсервиз
Узунови и производителят на фотоволтаични панели за изграждане на по-
кривни системи Solyndra подписаха споразумение за проектиране, доставка
и изграждане на покривна инсталация с обща мощност 1 MWp с панели
Solyndra на покривите на българска логистична компания Биомет в Севлиево.
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   а 14 април т. г. в Метрополитън

хотел, София, се проведе техничес-

ки семинар за инсталатори на солар-

ни модули, организиран от фирма

REC (Renewable Energy Corporation).

Мероприятието бе част от 7-мото

международно изложение за ЕЕ и ВЕИ.

Целта на семинара бе да запознае

участниците с това как се произ-

вежда, развива и оптимизира солар-

ната енергия, както и какво е необ-

ходимо за изграждането на соларни

паркове.

„Фирма REC е основен организатор

на събитието, но за да бъдат привле-

чени по-голям брой инсталатори за

семинара, компанията използва по-

мощта на Българска фотоволтаична

асоциация“, коментират от компани-

ята. В рамките на събитието, г-жа

Керстен Шмидт, ръководител проек-

ти и мениджър за Източна Европа,

представи REC като важна част от

цялостната верига по изграждането

на едно соларно съоръжение.

След това семинарът продължи с

лекция на продуктовия мениджър на

компанията г-н Клаус Хофмайстер,

в която той представи същността

на фотоволтаиката и по-специално

спецификите на модулите с марка-

та REC.

„Основните теми на събитието

бяха посветени на добавената стой-

ност на фотоволтаичните проекти,

модулните технологии, техните спе-

цифики, контрол на качеството и

гаранциите по изграждането на про-

екти, както и някои инсталационни

специфики. Друг акцент на семина-

ра бе проучването и изборът на ло-

кация за изграждането на даден

соларен парк и необходимостта от

определено слънцегреене“, разказ-

ват организаторите.

„За да придобием по-добро впечат-

ление по отношение на интереса на

посетителите, изпратихме до тях

анкета, за да преценим доколко е било

полезно то. Резултатите показаха,

че участниците проявяват голям ин-

терес към REC като компания и към

продуктите ни“, допълват от REC.

От компанията споделиха, че плани-

рат организирането на подобно съби-

тие през есента на тази година.

Семинар за инсталатори на
соларни модули организира REC
Семинар за инсталатори на
соларни модули организира REC
Н
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Поддържаме успешно
авторитета на фирмата
и предлаганите продукти

интервю

Арх. Чернев, представете накрат-

ко дейността на компанията, на ко-

ято сте управител, и продуктите

на SCHÜCO, които са част от пор-

тфолиото ви, на читателите на сп.

Енерджи ревю. Кои са най-актуал-

ните сред тях?

Фирма АЛУКЬОНИГЩАЛ е частна
австрийска фирма със седалище във
Виена и 150-годишна история. Пред-
метът на дейност е търговия със
стоманени, алуминиеви и пластмасо-
ви системни конструкции за остък-
ляване със съпътстващ широк
спектър от консултантски услуги
към клиентите си – фирми за догра-
ми, архитекти, строителни предпри-
емачи и инвеститори. Повече от 50
години има лицензен договор с немска-
та фирма SCHÜCO за представител-
ство на марката и продажба на про-
дуктите за Австрия, Унгария, Румъ-
ния, България и всички бивши югослав-
ски републики. SCHÜCO е технологи-
чен световен лидер в бранша, разви-
ващ две основни направления – алуми-
ниеви и пластмасови профилни систе-
ми за остъклени врати, прозорци,
покриви и фасади – и соларна техни-
ка (фотоволтаика, соларни системи
за подгряване на вода, термопомпи).
Освен SCHÜCO, фирмата е предста-
вител и на швейцарската фирма
JANSEN – производител на стомане-
ни профилни системи за остъклява-
не. В България фирмата ни има офис
от 1995 година. АЛУКЬОНИГЩАЛ е
утвърден лидер в бранша, предлагащ
качествени продукти от най-висока
класа. На пазара продаваме успешно
почти целия спектър от продукти на
двете марки. Известни сме също
така като доставчик на остъклени-
те конструкции на редица знакови об-
ществени и частни сгради в цялата
страна.

Кои техни качества ги правят

конкурентни на пазара?

Всички продукти, носещи марките
SCHÜCO и JANSEN, са плод на огром-
на развойна дейност, извършвана в
модерни собствени изпитателни
центрове преди да бъдат пуснати в
производство. Техническата доку-

ментация към тях е изключително
подробно разработена. Компромиси
в замисъл, сигурност, надеждност и
качеството са непознати. Точно с
това марките са популярни навсякъ-
де по света. В България, противно на
тенденциите за приравняване на
качеството към действителността
ни и за съжаление, ниската покупа-
телна способност, поддържаме ус-
пешно авторитета на фирмата и
продуктите, които представяме.

Кои са реализираните проекти с

продуктите на SCHÜCO и JANSEN

в България? По какви актуални про-

екти работите към момента?

Трудно може да се опишат всички,
но ще спомена някои по-известни от
тях – терминалите на летище София
и Пловдив, президентството на Р
България, националния стадион Васил
Левски, централна автогара София,
редица банкови централи, търговски
центрове, редица известни хотели,
емблематични офис сгради като
Мегапарк, Бизнес център София, Русе,
Варна, както и небезизвестната офис
сграда на Риск Инженеринг с първа-
та в България интегрирана фотовол-
таична остъклена покривна конст-
рукция – 55 kW. В момента работим
по доставката на материали на ня-
колко големи жилищни и офисни сгра-
ди в страната.

Наши клиенти – фирми за догра-
ма, излизат успешно и на външния
пазар чрез нашите продукти. В мо-
мента доставяме продукти за обек-
ти, изпълнявани от български парт-
ньори в Германия, Англия, Холандия,
Испания, Италия, Белгия, Австрия.

Какво е мнението ви за развитие-

то на българския ВЕИ пазар с оглед

на изпълнението на националните

цели за 2020 година?

Вече няколко години терминът
„енергийна ефективност“ набира все
по-голяма популярност в общество-
то ни. До 2020 година остават по-
малко от девет години. Приетият
наскоро нов Закон за енергията от
ВЕИ, въпреки някои охлаждащи инве-
ститорските страсти промени по
отношение на предшественика си,

ще изиграе съществена роля. Относ-
но използването на възобновяеми
енергийни източници смятам, че
бъдещето им специално в строител-
ството е гарантирано, имайки пред-
вид и Европейската директива за
енергийна ефективност на сгради,
според която всяка новопостроена
сграда след 2020 година трябва има
нулев енергиен баланс, а това без
помощта на ВЕИ е непостижимо.
Въпреки това, мисля, че държавата
ни все още не е достатъчно актив-
на по отношение на развитието на
пазара на ВЕИ чрез въвеждане на
подходящи стимули за по-широко
навлизане на енергийно ефективни-
те решения в строителството.

В каква посока виждате бъдещето

на соларната енергия в България и

какво е мястото на покривните

фотоволтаични системи в него?

Въпреки че загатнах в предния
въпрос, ще добавя следното: в Евро-
пейския съюз повече от 40% от еми-
сиите на въглероден двуокис, виновен
за промяната на климата, произлиза
от сградния фонд. Повече от 30% от
въглеродните емисии на сградите се
падат на фасадните им обвивки в
това число и покривите. Става ясно
каква е отговорността и на после-
дните в сградната енергийна ефек-
тивност. Относно използването на
ВЕИ, вече има достатъчно решения
и концепции за интегриране на таки-
ва технологии и във фасадите, освен
инсталирането им на покриви.

Поддържаме успешно
авторитета на фирмата
и предлаганите продукти

арх. инж. Климентин Чернев, управител на
АЛУКЬОНИГЩАЛ, пред сп. Енерджи ревю
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60% от инсталираните
вятърни турбини в
България са Vestas

интервю

Г-н Мариников, кога е създадена

Вестас България и каква е основ-

ната й дейност?

Като пионер и глобален лидер в
областта на вятърната енергия,
Vestas започва дейност на българс-
кия пазар от самото създаване на
вятърната индустрия тук. В начало-
то проектите се водят от офиси-
те ни в Австрия, Германия и Белгия,
а от създаването на Вестас Бълга-
рия през 2008 г. и директно от Бълга-
рия. Търговският офис на фирмата е
в София, а колегите ни от отдел
Проекти и сервиз са във Варна, в
непосредствена близост до вятър-
ните паркове по крайбрежието. По-
настоящем в страната сме около 40
човека и продължаваме да растем.

Кои са основните предимства на

вятърните турбини с марката

Vestas?

Във Vestas се стремим към
съвършенство в овладяване на сила-
та на вятъра в продължение на по-
вече от 30 години. Това обяснява до
голяма степен защо нашите турби-
ни са от най-ефективните на паза-
ра. През 2008 г. открихме най-голе-
мия научно-изследователски и разво-
ен център в областта на производ-
ството на вятърна енергия.

Цената на вятъра остава предви-
дима и стабилна - това създава най-
силния и предвидим финансов модел
за компаниите и правителствата,
загрижени за енергийната сигур-
ност. За Vestas увереността, че
нашите турбини работят най-ефек-
тивно, така както са проектирани,
е ключов елемент за гарантиране на
възвръщаемостта на инвестиции-
те. За да постигнем това, инвести-
рахме в създаването на най-съвре-
менния център за наблюдение на
производителността и ранна диаг-
ностика (VPDC), чрез който следим
работата на над 15 000 вятърни
турбини в целия свят (около 20% от
всички инсталирани).

Глобалните ни производствени
възможности гарантират кратки
срокове на доставка, значително по-
бързо от тези при конвенционални-
те електрически централи. В зави-

симост от размера на парка, за пе-
риод от 8 до 24 месеца, той може да
бъде създаден, да заработи и да
започне да връща инвестициите.

Една Vestas вятърна турбина V90-
3.0 MW произвежда за година също-
то количество електроенергия като
13 000 барела петрол, но без вредни
емисии. Дори и с отчитане на въздей-
ствието върху околната среда на
суровините, използвани за производ-
ството й, транспортa, обслужване-
то и демонтирането, една Vestas V90-
3.0 MW турбина е въглеродно неут-
рална само 6,6 месеца след започва-
не производство на енергия. Допъл-
нителен плюс е, че 80% от всяка
турбина, подлежи на рециклиране.

Кои са най-значимите реализирани

проекти в България с ваше участие?

Кои са местните ви партньори?

Горди сме, че един от най-големи-
те ветроенергийни паркове на Бал-
каните, 156 MW Св. Никола, е изгра-
ден с наши турбини. През 2010 г.
изпълнихме първия си комплексен
проект "до ключ" в България.

На етапа на разработване на про-
ектите се стараем да си сътрудни-
чим с всички професионални българс-
ки и международни фирми и възможно
най-рано да изградим основите на
стабилно и коректно партньорство.
На етап изграждане на парковете
също се стремим към изграждане на
дългосрочни бизнес отношения с ме-
стни и чуждестранни специалисти в
областта на инфраструктурата на
парковете като строителни и инже-
нерингови компании, електрически
инсталатори, монтажници, транс-
портни агенции и т. н.

Какви са плановете на Вестас

България за бъдещ пазарен растеж?

Ние сме тук, за да дадем приноса
си към развитието на пазара на ВЕИ
и да растем заедно с клиентите си,
следвайки развитието на бизнеса и
страната по пътя към достигане на
целта от 16% дял на енергията от
ВЕИ до 2020 г. и по-нататък. За да
се постигне това, разбира се, на
първо място трябва да има подходя-
ща пазарна среда, подкрепена от
държавните стимули посредством

законодателната и административ-
ната рамка, както и с развитието
на инфраструктурата на преносна-
та мрежа. По официални данни в края
на 2010 г. Vestas е с около 60% дял
от инсталираните турбини в Бълга-
рия и ние сме решени да повишим
пазарното си присъствие в бъдеще.

Как ще коментирате ситуацията

на българския енергиен пазар в мо-

мента?

Наскоро приетият нов закон за
ВЕИ е явна крачка назад по пътя към
постигане на целите за дял на енер-
гията от възобновяеми енергийни
източници и силно негативно посла-
ние към инвеститорите в този сек-
тор. Законът поставя високи финан-
сови бариери пред предприемачите
чрез въвеждане на такса за присъе-
диняване към мрежата от 50 000лв
(≥5MW) и елиминира предвидимост-
та на финансовия модел на проекти-
те. Смяна на етапа, на който се пре-
доставя преференциалната тарифа
за изкупуване на енергията за след
построяването парка (акт 15) и
премахване на ограничението от 5%
максимална граница на годишно ре-
гулиране на тарифа, определено ще
направи проектите неспособни да
получат банково кредитиране и ще
подтикне повечето инвеститори да
потърсят друго, по-предвидимо мя-
сто за инвестиции. Един добър при-
мер в това отношение е съседна
Румъния, която само за една година
успя да надмине България и да при-
влече чуждестранни инвестиции
чрез развитие на мрежата високо
напрежение и по-благоприятно зако-
нодателство.

60% от инсталираните
вятърни турбини в
България са Vestas

Павел Мариников, директор продажби за България,
пред сп. Енерджи ревю



12 брой 2/2011  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

Гарантираме успешно
изпълнение, сигурност и
спокойствие на инвеститорите
във фотоволтаични централи

интервю

Инж. Димитров, представете

накратко дейността на

Greentech Engineering Solutions на

читателите на сп. Енерджи

ревю.

Greentech Engineering Solutions е

създадено през 2010 г. като съвме-

стно дружество между компании с

опит в сферата на възобновяемите

енергийни източници и управление на

проекти за фотоволтаични центра-

ли. Ние сме EPC Contractor (Engi-

neering, Procurement, Construction),

което означава, че нашите експер-

ти покриват пълната гама от услу-

ги, необходими за създаването и из-

граждането на соларни проекти -

предварителното проучване и анали-

зи, проектиране, доставка на всич-

ки необходими елементи, управление

на строителството и технически

надзор, включване към електричес-

ката мрежа и цялостно управление

на централите.

Какви допълнителни услуги

предлагате на своите клиенти?

Като мениджърска компания, има-

ме опит във финансовото консулти-

ране, бизнес планирането и избора на

схема за финансиране на фотоволта-

ични проекти.

Предлагаме комплексна система

за мониторинг на фотоволтаични

централи, която позволява динамич-

на диагностика на проблемите и

авариите в реално време и с отда-

лечен достъп. Предлагаме и догово-

ри за експлоатация на соларни пар-

кове, включително поддръжка и охра-

на.

С цялата тази палитра от услу-

ги, ние гарантираме успешно из-

пълнение, сигурност и спокойствие

на инвеститорите във фотоволта-

ични централи. Това ни

прави надежден партньор,

чийто обхват на отговор-

ности далеч надхвърля тези

на повечето български фир-

ми и строителни компании.

Кои са вашите основ-

ни партньори в проек-

тирането и изгражда-

нето на фотоволтаич-

ни паркове?

Нашите международни

партньори са водещи производите-

ли в областта на енергетиката и

включват: Mitsubishi Corporation – Япо-

ния, Hyundai Heavy Industries - Репуб-

лика Корея, SMA Solar Technology –

Германия, Hill & Smith - Великобрита-

ния, RefuSol – Германия, Tatasteel - Ве-

ликобритания, SADEF NV - Белгия, HIS

Solarsysteme – Германия, и Canadian

Solar - Канада.

Компанията ни е и официален ди-

стрибутор на CEEG China Electric

Equipment Group - най-големият про-

изводител на силови трансформато-

ри и фотоволтаични модули в Китай.

Работим също така и в тясно

сътрудничество с Централната

лаборатория по слънчева енергия и

нови енергийни източници при БАН,

където се извършват задълбочени

изследвания, оценка и планиране на

водна, слънчева, вятърна и геотер-

мална енергия.

Кои са успешно реализираните

обекти с ваше участие? Бихте

ли споделили впечатленията си

относно проблемите в отдел-

ните етапи по изграждането на

соларни проекти в България?

През последните 8 месеца изграж-

даме Солар Парк Мокреш с инстали-

рана мощност 4.1 MWp. Строител-

ството на тази централа започна

през 2010 г. и е първият голям про-

ект на компанията ни. Тази центра-

ла е и една от най-големите на

територията на България, която е

свързана в разпределителната мре-

жа 20 kV. До момента сме изградили

и включили 3 MW, а в процес на из-

граждане е и последната част от

проекта.

По какви актуални проекти ра-

ботите в момента?

В процес на изграждане е Соларен

парк с. Вълчедръм - 2 MW и Соларен

парк с. Йерусалимово - 5 MW, с кои-

то до края на годината ще достиг-

нем въвеждане в експлоатация на над

10 MWp мощности.

В каква посока планирате раз-

витието на дейността на

Greentech Engineering Solutions?

Изключително се гордеем с раз-

витието на компанията ни, за пос-

ледните месеци успяхме да спече-

лим доверието на добри и сериозни

партньори и инвеститори за таки-

ва проекти. За в бъдеще намерени-

ята ни са насочени към изграждане

на соларни централи в България, но

и разширяване на услугите към

Сърбия, Македония, Гърция, Турция и

Украйна.

Гарантираме успешно
изпълнение, сигурност и
спокойствие на инвеститорите
във фотоволтаични централи

инж. Сашо Димитров, изпълнителен
директор на Greentech Engineering Solutions,

пред сп. Енерджи ревю
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Българският ВЕИ сектор ще
претърпи голямо развитие
за постигане на целите

интервю

Г-н Синтас, в предварителния ни

разговор споменахте за бурното

развитие на фотоволтаичния пазар

в Испания до 2008 година. Кои са

факторите, довели до испанския

фотоволтаичен бум? Какви мерки

предприе държавата за контрол на

свръхпроизводството на енергия?

Испанският фотоволтаичен бум

до голяма степен беше следствие от

предоставяните изключително ат-

рактивни преференциални цени за

тази енергия. Това доведе до голямо

нарастване броя на проектите, ре-

ализирани в Испания. Към края на 2008

г. в Испания имаше инсталирани

3.300 MW, което предполагаше над-

хвърляне на целта с 400 MW, заложе-

на от актуалния План за ВЕИ за 2010

г. Развитието през 2008 г. се реали-

зира посредством инсталации, раз-

положени на земята, като голяма

част от централите са с мощност

от няколко мегавата.

По отношение на поставената

цел за контрол на свръхпроизвод-

ството, испанското правителство

прие серия от постановления, чрез

които се ограничават преференци-

алните цени за енергията, произве-

дена от фотоволтаичните центра-

ли. Последната приета мярка дори

ограничи производственото време

на инсталациите.

Какви позитиви за бизнеса в обла-

стта на ВЕИ донесе промяната в

законодателството в Испания? А

какви отрицателни последствия се

наблюдават там?

От една страна, трябва да отбе-

лежим, че в Испания имаше положи-

телни нормативни изменения, които

улесниха проектирането и изгражда-

нето на централите, а също така и

включването на енергията в елект-

роразпределителните мрежи.

Като положителен ефект от нор-

Българският ВЕИ сектор ще
претърпи голямо развитие
за постигане на целите

Рафаел Синтас, директор на офиса на
Мartinez-Echevarria в Кордоба, отговарящ за

правно-енергийния отдел на кантората,
пред сп. Енерджи ревю

мативните изменения, които пред-

виждат намаляване на премиите,

може да се отчете постигането на

по-голяма ефективност на разходи-

те по проектиране и изграждане. В

много случаи тези разходи бяха све-

дени до 50% в сравнение с цената на

проектите, разработени до 2008 г.

Отрицателен ефект от норма-

тивните изменения, освен намалява-

нето на рентабилността на инста-

лациите, е и намаляването на нор-

мативната сигурност и интензив-

ност, която съществуваше. Между

2007 и 2010 бяха приети четири

постановления, които определят

политика на намаляване на тарифи-

те и ограничаване на производстве-

ните часове на инсталациите. Нега-

тивният ефект беше засилен допъл-

нително от неизвестността, съще-

ствуваща в Испания преди приема-

нето на последната норма през де-

кември 2010, което доведе до създа-

ването на редица слухове, които

парализираха инвестициите.

Друг важен негативен ефект е

ограничаването на производствени-

те часове на централите, които

вече имат назначена преференциал-

на цена.

Как се промени отношението на

банките към финансирането на ВЕИ

проекти? Склонни ли са те да фи-

нансират нови проекти и при как-

ви условия?

Когато нормативната рамка в

Испания беше стабилна, банките до

голяма степен подкрепяха финансира-

нето на фотоволтаичните проекти.

Несигурността по отношение регу-

лирането на преференциалните цени

във фотоволтаичния сектор през

последните две години доведе до

значително забавяне финансирането

на подобен вид проекти. И днес това

финансиране е почти прекратено.

Към настоящия момент е изключи-

телно трудно да се получи банково

финансиране за развитието на фото-

волтаични проекти. Дори в малко

вероятния случай такова финансира-

не да се осъществи, условията по

финансирането ще бъдат много по-

неизгодни за предприемача, отколко-

то условията, предоставяни във вре-

мето на стабилна законова рамка.

Какви са постигнатите резултати

от Испания към 2010 година по

отношение на националните цели

на страната към 2020 година?

Испанското правителство е в

процес на завършване на новия План

за възобновяемите енергийни източ-

ници (ПВЕИ) 2011-2020, който да за-

мени ПВЕИ 2005-2010. Той най-веро-

ятно ще бъде представен през вто-

рата седмица на месец май и одоб-

рен в края на юли. Новият план е раз-

работен на основата на идеята да

„поддържа твърд ангажимент към

развитието на чистата енергия,

като част от един енергиен модел,

който се стреми да запази устойчи-

вото си развитие“. Заложено е уве-

личение с близо 60% на дела на ВЕИ,

като се очаква той да покрие 20,8%

от търсенето. Актуалният процент

е 13,2. Въпреки това, в Националния

план за действие относно възобновя-

емите енергийни източници

(НПДВЕИ), правителството предвиж-

да до 2020 г. да се достигнат 22,7%.

Това би означавало да се надхвърли с

почти 3% квотата от 20%, фиксира-
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интервю

на от Директива 2009/28/CE на Ев-

ропейския парламент и Съвета от 23

април 2009 г.

Какъв е интересът на компанията,

която представлявате, към българ-

ския пазар и какви перспективи

виждате за неговото развитие?

Какви услуги са част от вашето

портфолио?

Правна кантора MARTINEZ –

ECHEVARRIA (MEPF Law offices) опе-

рира в България повече от шест

години. Този факт, заедно с големия

опит, който кантората има за про-

екти, свързани с ВЕИ, както в Испа-

ния, така и в други страни, опреде-

лят качеството на предоставяните

правни услуги както за проектира-

щите проектите, така и за фирми-

те, извършващи строителство на

инсталации за произвеждане на елек-

трическа енергия от различните

видове ВЕИ; доставчици на съоръже-

ния и т. н. Всичко това трябва да

бъде разглеждано в перспектива

потенциалното развитие на пазара

на ВЕИ в България, като последствие

от заложените от ЕС цели.

Услугите, които MARTINEZ –

ECHEVARRIA предлага във връзка със

сектора на ВЕИ, обединяват юриди-

ческите консултации и правни съве-

ти по време на различните етапи на

развитие на проектите, подготовка

на административни документи, из-

вършване на дружествени операции

и покупко-продажба на проекти, под-

готовка на договори за предоставя-

не на услуги, свързани с извършване-

то на инженерните дейности по про-

екта и договори за реализация на про-

ектите, процесите по изготвяне на

due diligence; съдействие и консулта-

ции по отношение финансирането на

проектите и др.

Какви положителни предпоставки

виждате за развитието на българ-

ския пазар?

На първо място, българският сек-

тор на ВЕИ ще претърпи голямо раз-

витие, с цел постигане целите, по-

сочени от Европейския съюз. Към

това можем да прибавим, че Бълга-

рия има възможността да се поучи

от опита на други страни, които по-

рано са достигнали голям прогрес в

областта на ВЕИ. Това включва по-

знаване на възможните грешки, с цел

да не бъдат допускани, а също така

и възможност да се поправят разли-

чията както от нормативно, така и

от практическо естество, появили

се при развитието на ВЕИ в други

държави.

Също така, трябва да се има пред-

вид, че е от първостепенно значение

България да предостави оптимални

естествени условия за развитието

на определени технологии за произ-

водство на електрическа енергия

посредством използването на ВЕИ,

каквито са вятърната енергия, фо-

товолтаичната енергия и биомаса-

та.

Какви препоръки бихте дали на

българския ВЕИ пазар - дали да се

заложи на сигурна законова рамка

или да бъде фиксирана изгодна пре-

ференциална тарифа?

От голямо значение е както съще-

ствуването на стабилна норматив-

на рамка, така и наличието на пре-

ференциални тарифи, които да позво-

лят достатъчно развитие и

възвръщаемост на инвестициите. В

тези условия изключително важно е

наличието на политическа и админи-

стративна подкрепа, която обаче

трябва да бъде реална, а не просто

деклариране на намерения. Съгласу-

ването на всички тези условия е

това, което създава доверие в инве-

ститорите както на национално,

така и на международно ниво, и по-

зволява правилното развитие на ВЕИ

пазара.
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проекти, реализации

  еализацията на топлофикацията

на биомаса в град Ихтиман е извърше-
на в периода юни 2009 - януари 2010

г. Изградената ТЕЦ е въведена в

експлоатация през месец февруари
2010 г., а стойността на цялостна-

та инвестиция в нея е около 4 млн.
евро. Към централизираната топлоп-

реносна мрежа в момента са присъе-

динени 26 абонати, голяма част от
които публични или общински сгради.

Реализацията на
проекта

е свързана с разбирането ни за
необходимостта от диверсификация

на енергийните източници за произ-
водство на топлинна и ел. енергия.

Това е породено от несигурността

на доставките на вносни енергоно-
сители (на което бяхме свидетели

през зимния сезон на 2009 г.), а също
така и на високата цена, която зап-

лащаме всички ние като потребите-

ли“, споделя г-н Любомир Тодоров,
изпълнителен директор на Био Пауър

- компанията, на която е поверено
управлението и експлоатацията на

обекта, и допълва: „Успешно финали-

зираният проект е в резултат на
обединените усилия на немалко фир-

ми. Изграждането на системата,
например, е реализирано от българо-

австрийската фирма БКЕ-Бългериън

Каринтиън Енерджи, преименувана в
ТЕЦ Ихтиман. Доставчик на основ-

ното оборудване е австрийска ком-
пания, а топлопреносната мрежа бе

положена от фирма Черита. Друга

важна предпоставка за изграждане-
то на тази ТЕЦ е комбинацията от

наличие на съвременна технология за
производство на енергия от биома-

са (дървесен чипс) и наличието на

свободна местна суровина. Не по-ма-
ловажен за реализацията на този

проект е критерият за необходимо-
стта от опазването на околната

среда и чистотата на въздуха“,

разказва г-н Тодоров.

Внедрени технологии
По думи на изпълнителния дирек-

тор на Био Пауър, основното гене-

риращо съоръжение в отоплителна-

та централа е един котел за пиро-
лизно изгаряне на биомаса (дървесен

чипс) - 3 MW. Трасето на топлопре-
носната мрежа е с основно оборуд-

ване предварително изолирани тръби

и компоненти, камери, шахти със
спирателна арматура. Внедрени са

индивидуални абонатни станции, в
които има монтирани ултразвукови

топломери за отчитане на данните.

„Технологичният процес в отопли-
телната централа включва: подава-

не на горива към котела; организа-
ция на изгарянето на горивото в

пещната камера; отвеждане на дим-

ните газове; подаване на вода за
подгряване в котела; отвеждане на

подгрятата вода; подаване на до-
бавъчна вода за попълване на загу-

бите в мрежата (ако има такива);

омекотяване и намаляване на кисло-
родното съдържание на водата“,

описва схемата на работа в топло-
фикацията той.

Предимства на
топлофикацията на
биомаса

Като основни предимства в този

проект Любомир Тодоров посочва:

n до 50% по-ниски цени на услугата
в сравнение с другите възможно-

сти за отопление (природен газ,
дизелово гориво, газьол);

n по-голям комфорт на отопление с

възможност за регулиране на ото-
плението във всяка стая;

n изгарянето на дървесна маса при
високоефективна технология по-

добрява екологичната обстанов-

ка в града, защото не се изхвърлят
сажди, пепел и други причините-

ли на смог;
n елиминирането на възможността

за кражба на течни горива от

общинските и държавни учрежде-
ния;

n допълнителна заетост на мест-
ното население, ангажирано с до-

ставката на суровина (дървесен

отпадък).

Управление на
инсталацията

„Котелната инсталация за биома-

са е оборудвана с техника за авто-
матично управление и регулиране.

Важните вериги на регулиране и
управление на инсталацията за био-

маса са: захранване с гориво посред-

ством плъзгаща се щанга тип SST;
подвижен блок за захранване на ко-

тела с гориво, тип DTC; регулиране
на понижено налягане (разреждане);

регулиране на температурата в

горивната камера; регулиране на ре-
циркулацията на димните газове;

регулиране на съдържанието на кис-

лород; регулиране на мощността;
охлаждане на механичната скара;

предварително подгряване на
първичния въздух на горенето; регу-

лиране на горящия слой; отделяне на

пепелта; блокиране на съоръжение-
то с регулирано изключване; разпре-

деление на топлината/регулиране на
мрежата“, изрежда последователни-

те автоматични процеси в инста-

лацията.

Значение на обекта за
град Ихтиман

„С изграждането на ТЕЦ Ихтиман

се постигна кумулативен ефект за
населението и за общината като

цяло“, категоричен е Любомир Тодо-
ров. „Значително се подобри чисто-

тата на атмосферния въздух в гра-

да, спестяванията на общината за
един отоплителен сезон от присъе-

динените общински обекти е около
500 хил. лв. и са факт значително по-

ниски цени за отопление на частни-

те потребители“, обобщава ползи-
те той.

В заключение г-н Тодоров припом-
ня, че България има нов закон за го-

рите, както и нов закон за ВЕИ, като

и двата закона насърчават развити-
ето на проекти за ВЕИ от дървесна

биомаса.

Топлофикация
на биомаса Ихтиман
Топлофикация
на биомаса Ихтиман
Р
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Проучване на сп. Енерджи ревю

Еxtensive study by Energy Review Magazine

Българският
фотоволтаичен пазар
Българският
фотоволтаичен пазар

The Bulgarian PV marketThe Bulgarian PV market
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Списанието на българската енер-

гетика ЕНЕРДЖИ РЕВЮ инициира

първото по рода си проучване на фо-

товолтаичния пазар у нас. Екипът на

редакцията представя моментното

състояние на фотоволтаичния биз-

нес в България чрез мнения, комен-

тари и анализи на експерти в обла-

стта, данни от различни институ-

ции, преглед на предлагането, бази-

ран на мащабно допитване до фир-

ми производители, интегратори и

търговци, консултанти и експерти.

Като резултат от проучването

предлагаме на читателите си някол-

ко статии, части от които предста-

вяме и на английски език, даващи в

цялост обща моментна снимка на па-

зара у нас, актуална към края на май

2011 г.

Първата част обхваща ПАЗАРЕН

АНАЛИЗ на фотоволтаичния бизнес

в България към момента, включващ

данни, графики, статистика и ин-

тервюта.

Във втората част представяме

БЪЛГАРСКОТО ПРОИЗВОДСТВО и

мястото на българските производи-

тели на соларно оборудване: панели,

Българският фотоволтаичен пазар – проучване на сп. ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
инвертори, монтажни системи. Ком-

паниите са представени чрез типо-

ва информация за дейността и ма-

щабите им. Поместени са и интер-

вюта с представители на някои от

българските компании-производите-

ли.

Следва  ПРЕГЛЕД НА ПРЕДЛАГАНЕ-

ТО У НАС на продуктите на водещи-

те световни имена във фотоволта-

иката. То е базирано на интервюта

с производителите или на официал-

ни данни, публикувани от съответна-

та компания. В него участват произ-

водители на: соларни клетки и моду-

ли, инвертори и монтажни системи,

както и някои от най-изявените сис-

темни интегратори и търговци у нас.

За да бъде пълна картината, пред-

ставяме ключовите в страната PV

проекти – реализирани или в процес

на реализация. Предлагаме на чита-

телите информация за 30 проекта у

нас, базирана на данни, предоставе-

ни от техните инвеститори или

изпълнители.

Проучването на българския фото-

волтаичен пазар, инициирано и реа-

лизирано от сп. ЕНЕРДЖИ РЕВЮ,

The magazine of the Bulgarian power industry ENERGY REVIEW initiates

the first of its kind study on the Bulgarian photovoltaic market. The editorial

team presents the current state of the photovoltaic business in Bulgaria

through reviews, comments and analysis of experts in the field, data from

various institutions, review of the offerings, based on extensive inquiries to

manufacturing companies, system integrators and distributors, consultants

and experts. As a result of the study we offer our readers several articles,

parts of which are translated in English, which as a whole shows the current

picture of the market in Bulgaria as of the end of May 2011.

The first part covers MARKET ANALYSIS of the present photovoltaic

business in Bulgaria, presented in data, graphs, statistics and interviews.

In the second part we present THE BULGARIAN MANUFACTURING and

the position of the Bulgarian producers of solar equipment: panels,

invertors, mounting systems. The companies are presented with

information about their field and scale of activity. Interviews are included

with the representatives of some of the Bulgarian manufacturers.

Follows the review of the leading international photovoltaic company’s

business in Bulgaria. Based on interviews with the producers or official

data published by the given company. Presented are the manufacturers

of: solar cells and modules, invertors and mounting systems as well as

some of the most prominent system integrators and wholesalers.

To paint the picture full, we present the key PV projects in Bulgaria –

carried out or in the process of realization. We offer our readers information

about 24 projects in Bulgaria, based on data, submitted by their investors

or contractors.

The study on the Bulgarian photovoltaic market, initiated and carried

out by ENERGY REVIEW magazine does not claim full completeness.

It is supported by the Bulgarian Photovoltaic Association – tie-up of

more than 100 companies of the solar industry operating in the country.

The idea of the leading technical magazine for the RES power industry

in Bulgaria is the results of the study by the relative representation of

the industry to provide a systematic view of the market. As being the

first of its kind of activity made up until now for the photovoltaic market

in Bulgaria, it carries its own advantages as well as disadvantages. The

data published in the study is current for the period of its gathering –

between 15 April and 25 May 2011. All of the brands and trade marks

mentioned in the study as well as the pictorial material belong to their

respective owners. The publishing house does not engage in quoted

posts and positions, and is not responsible for the accuracy of the data

and information presented.

The Bulgarian PV market – extensive study by Energy Review Magazine

няма претенциите за абсолютна

изчерпателност. То се подкрепя от

Българската фотоволтаична асоци-

ация – сдружение на над 100 компа-

нии от соларния бранш, работещи у

нас. Идеята на водещото техничес-

ко списание за ВЕИ енергетика в

България е резултатите от проуч-

ването чрез относителна предста-

вителност да предоставят на бран-

ша систематизиран поглед върху

пазара и сравнителна яснота. Бидей-

ки първото по рода си мероприятие,

правено досега за фотоволтаичния

бизнес в България, то носи и предим-

ствата, и недостатъците на нача-

лото.

Данните, публикувани в проучва-

нето, са актуални към периода на

събирането им - между 15 април и 25

май 2011 г. Всички марки и търгов-

ски имена, споменати в проучване-

то, както и използваният илюстра-

тивен материал, принадлежат на

съответните им собственици. Ре-

дакцията не се ангажира с цитира-

ни мнения и позиции, както и не носи

отговорност за достоверността на

подадените данни и информация.

PV системи
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Фотоволтаичният
пазар в България

„Производството на електриче-

ство от фотоволтаици може да се

превърне в значим и конкурентоспо-

собен източник за европейския енер-

гиен пазар“, заключението е напра-

вено в проучването, проведено от

Европейската асоциация на фото-

волтаичната индустрия (EPIA),

съвместно с консултантската ком-

пания за стратегически ме-

ниджмънт A.T. Kearney. България

следва тези тенденции, особено с

оглед на поставените индикативни

цели за 16% от брутното крайно

потребление на електричество, про-

изведено от ВЕИ, към 2020 година.

Развитието на соларната индус-

трия в България се изразява основно

в изграждането на наземни фотовол-

таични паркове, които да бъдат

присъединени към националната

електропреносна мрежа. Друг ас-

пект на добиване на енергия от

слънцето в България е изграждане-

то на соларни инсталации под фор-

мата на покривни системи, което

въпреки че се счита за много перс-

пективно от пазарна гледна точка,

не се развива заради регулаторни

усложнения.

Слънцегреене – анализ на
обективните
възможности

По данни на Министерството на

икономиката, енергетиката и ту-

ризма (МИЕТ), потенциалът на

слънчевата радиация на територи-

ята на България е значителен, но се

наблюдават относителни разлики в

интензивността на слънчевото

греене по региони. Анализът на

данните показва, че в териториал-

но отношение България може да се

раздели на три слънчеви зони, като

средната годишна продължител-

PV системи

Фотоволтаичният
пазар в България

The advance of solar industry in Bulgaria finds expression mainly in

construction of ground-based photovoltaic parks that must be integrated

with the national electric grid. Another aspect of solar power energy generation

in Bulgaria is the construction of solar roof installations. Although it is thought

to be very perspective from market point of view, it is not developed due to

regulatory implications.

Installed Capacity in Bulgaria in Figures

According to the report of the Minister of Economy, Energy and Tourism,

the peak of RES energy production was reached in 2010 - it amounts to

5.509 GWh and owes to the increased production of all RES power plants.

For three years of active construction of PV power stations (which started

in 2007), in 2010 the total installed capacity reached 21.4 MW. These power

plants are reported to have achieved the greatest increase in terms of capacity

in 2010. It is approximately four times bigger than the capacity observed in

the previous year – 2009. According to the data of the Ministry of Economy,

Energy and Tourism the PV capacities installed in Bulgaria by May 2011

equals 28 MW. Some of them are constructed on recultivated terrains, and

others – on former agricultural lands. One MW of installed capacity needs

on the average about 25 dK, i.e. the total built-up area of all the solar parks

in Bulgaria today is about 700 dK or 70 hectares.

Legislation

The Law on Energy and Renewable Energy Sources has been in force

since the end of April 2011 and its presence is expected to remove at least

some of the unknown variables from the investment equation. However, the

law disappointed many PV contractors. The amendments to the Law for

Preservation of the Agricultural Lands that followed, restricting the utilization

of lands from first to fourth category for construction of solar parks, turn the

present existence of the PV sector in Bulgaria into a key moment for its

development and into a decisive factor in terms of achieving country’s goals

by 2020.

For more information about the Law on Energy and Renewable Energy

Sources and the amendments to the Law for Preservation of the Agricultural

Lands read Milena Yanuzova’s expert comment on page 26.

Funding

Funding for RES projects, and in particular for the construction of PV parks,

is another important aspect requiring some attention as the underlying rate of

planned projects relies on the support of banks and other financial institutions.

Almost all the large banks and financial institutions in Bulgaria present financial

instruments for RES projects. RES funding depends on a number of factors,

as it is the situation with other young markets in the region. The most important

among them is the cost-effectiveness of the project. EU programmes also offer

different possibilities for funding for RES projects.

The Photovoltaic Market in Bulgaria

„The basic rule, as far as such funding is concerned, is the project ability

to generate stable and promising streams of payments. In order to ensure

this funding institutions recognize a number of risky factors. They also take

into consideration the presence of a clear legal framework“

Martin Mayr, Representative of UniCredit Leasing, Austria

„A number of schemes have been realized within priority axes 1 (Sustainable

and Integrated Urban Development) and 4 (Local Development and Co-

operation) of the Operational Programme „Regional Development“. Their

projects are directly connected to energy effectiveness and RES incorporation

in Bulgaria“

Nikolay Danchev, Ministry of Regional Development and Public Works



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 2/2011 21



22 брой 2/2011  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

ност на слънцегреенето е около

2150 часа и представлява около 49%

от максималното възможно

слънцегреене. Първият е централен

– източен регион, който заема 40%

от територията на страната и 30%

от населението. Областта покри-

ва планински райони и се характе-

ризира с променливост на микрокли-

матичните условия. Североизточ-

ният регион заема 50% от терито-

рията на страната и 60% от насе-

лението. Областта покрива селско-

стопански райони и индустриална-

та зона, както и част от централ-

ната северна брегова ивица. Трети-

ят регион е обединение на югоизто-

чен и югозападен и заема 10% от

територията на страната и 10% от

населението. Областта покрива

южната брегова ивица.

Използване на
потенциала на
слънчевата енергия

При анализиране перспективност-

та на потенциала на слънчевата

енергия за производство на ел. енер-

гия са взети предвид редица факти.

МИЕТ прави уговорката, че при раз-

глеждане възможностите за произ-

водство на ел. енергия от слънчева

енергия, в размери, които да са по-

големи от необходимите мощности

за задоволяване на собствените

нужди и да позволяват на производи-

теля участие на пазара за зелени

сертификати с така произведената

енергия, трябва да се отчете тех-

ническата възможност за инстали-

ране на системите за трансформи-

ране. По данни на министерството,

77% от територията на страната

се заема от горския фонд и обработ-

ваемата земя, както и от терито-

рии, защитени от закона като при-

родни резервати, военни бази и др.,

от което се прави предположение-

то,  че около 3% от територията на

страната теоретично може да бъде

използвана. Направеният извод е, че

потенциалът на фотоволтаичните

системи е силно ограничен от цена-

та на елементите й, които могат

да бъдат конкурентни и да имат

принос в енергийния баланс на Бълга-

рия, ако се предвидят субсидии за

тези технологии или цените на кон-

венционалните източници нараснат

значително.

Инсталираните в
България мощности в
цифри

Според доклада на министъра на

икономиката, енергетиката и туриз-

ма, през 2010 г. е произведено най-

голямото количество електрическа

енергия от възобновяеми източници,

което възлиза на 5 509 GWh и се

дължи на увеличено производство от

всички централи на ВЕИ.

За трите години, в които актив-

но са били изграждани фотоволта-

ични електрически централи (стар-

тирано през 2007 г.), през 2010 г.

общата инсталирана мощност е до-

стигнала 21,4 MW. При този вид цен-

трали е отчетено и най-голямо уве-

личение в мощността през 2010 г.,

спрямо предходната 2009 г. – близо

четири пъти. По данни на МИЕТ, към

май т. г. в България има инсталира-

ни 28 MW фотоволтаични мощности.

Някои от тях са изградени върху ре-

култивирани терени, други - върху

бивши земеделски земи. Средно за 1

MW инсталирана мощност са нужни

около 25 декара, т. е. общата площ,

която соларните паркове заемат

днес, е около 700 декара, или 70 хек-

тара.

„Основно правило при подобно финансиране е

способността на проектите да генерират

стабилни и надеждни парични потоци. За да

гарантират това, финансиращите институ-

ции отчитат редица рискови фактори, като

взимат под внимание и наличието на ясна

законова рамка.“

Мартин Мейр, предствител

на UniCredit Leasing, Австрия

„По приоритетни оси 1 (Устройство и ин-

тегрирано градско развитие) и 4 (Местно

развитие и сътрудничество) на Оперативна

програма за регионално развитие са реали-

зирани редица схеми, проектите по които

са пряко свързани с енергийна ефективност

и внедряване на ВЕИ в България.“

Николай Данчев, Министерство на

регионалното развитие и благоустройството

PV системи
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Развитието на фотоволтаиката в България е забележително или пък

изключително скромно. Зависи от гледната точка и от контекста, в

който поставим темата. Ако разглеждаме само регионалния пазар, то

тогава фотоволтаиката у нас може да се счита за добър пример.

България се нарежда в топ 3 на региона по инсталирани мощности

От държавите в Югоизточна Европа, единствено в Словения и Гърция

има сравнимо или по-добро пазарно развитие, т. е. инсталирани мощ-

ности от фотоволтаици, за които си струва да се говори. Погледнати

от този ъгъл, в България събитията вероятно се развиват задоволи-

телно. Ако през 2009 г. инсталираните мощности за пръв път надми-

наха 1 MWp (благодарениe на един по-голям проект), то през 2010 г.

вече имахме около 10 MWp, а в средата на 2011 г. по неофициални данни

в България вече има соларни системи с обща мощност над 30 MWp. За

статистиците ръстът е впечатляващ. За практиците и екологично

настроените граждани, развитието е крайно незадоволително.

Първенството в Европа принадлежи на Германия

Какво ни показва широкият контекст? Към средата на 2011 г. в

Германия има над 20 000 MWp инсталирани соларни мощности. В Ита-

лия – около 8000 MWp, в Испания и Чехия - между 1500 и 4000 MWp, в

Белгия – около 500 MWp. Въпреки различната скорост на развитие и

сътресенията, които преживяха тези пазари, трябва ясно да заявим,

че те създадоха много работни места и положиха основите за разви-

тие на иновативна икономика в сектор ВЕИ. Особено впечатляващ е

примерът на Германия, където политиците не се подведоха нито по

желанията на индустрията за задържане на атрактивни преференции

при устойчив ръст на новите мощности, нито по желанието на кри-

тиците на ВЕИ и фотоволтаиците, които настояваха за твърде голя-

мо намаление на преференциалните тарифи. Благодарение на балансира-

на и подкрепяща политика на няколко поредни правителства, ВЕИ сек-

торът в тази страна създаде над 700 хил. работни места, почти

половината от които в сферата на фотоволтаиката.

Укрепването на производството зависи от устойчивия местен пазар

България не е Германия. „Шампионите“ във фотоволтаиката през

следващото десетилетие няма да носят марката BG. Въпреки това,

страната има своите шансове за покриване на определени ниши в

сферата на производството на компоненти и услуги, особено в обла-

стта на ICT (информационни и комуникационни технологии). И в момен-

та в страната се произвеждат соларни модули, инвертори и редица

други компоненти и инструменти, необходими за изграждането на една

фотоволтаична система. За да могат тези производства да укрепнат

и да са конкурентоспособни в надпревара с глобалните лидери, е необ-

ходимо да има устойчив местен пазар, т. е. в България да има визия за

развитие на инвестиционни

проекти в рамките на следва-

щите 3-5 години. Това би по-

могнало на местните компа-

нии да използват своите кон-

курентни предимства и да се

развият първо у нас, после и в

съседните държави, където

соларният бизнес все още про-

хожда (Румъния, Сърбия,

Хърватска, Турция). Същото

важи и за българските компании, които изграждат или желаят да из-

граждат фотоволтаични централи – ако имат ранен старт у дома, те

лесно биха могли да излязат на регионалния пазар, където да предложат

своите доказани и оттам – банкируеми услуги.

Инвестиционният интерес към България е голям

Въпреки скромното си развитие, фотоволтаиката у нас има и някои

големи плюсове. Първият от тях е, че тук все пак се случва нещо,

въпреки наглед неблагоприятната среда. Това означава, че секторът

има потенциал да разцъфне, когато се създадат необходимите за това

условия. Вторият плюс е, че някои местни компании направиха добри

визитки и дори успяват да печелят от дейността си в соларния бранш.

Именно тези компании имат най-добри шансове да заемат сериозни

позиции на нововъзникващите пазари в съседните на България държави.

Разбира се, ако успеят да изградят добра организационна структура.

Третият голям шанс за страната ни е, че що се отнася до фотовол-

таика, светът наистина е малък. Много от водещите международни

компании имат представители у нас или биха желали да развиват съвме-

стни проекти с местни фирми. В момента интересът към страната

ни е голям и това е огромен шанс. Сътрудничеството на български

компании с някои от глобалните лидери в бранша неминуемо ще доведе

до трансфер на ноу-хау и добри практики, а защо не и до създаването

на нови съвместни производства.

Фотоволтаичният пазар се нуждае от политическа подкрепа

Макар желанието за съставяне на позитивна картина, развитието на

фотоволтаиката в България е белязано от големи дефицити. Негативи-

те могат да бъдат поставени в графа „Регулации и политическа подкре-

па“. Такива в България се забелязват трудно. След повече от година и

половина чакане, вече има нов Закон за енергията от възобновями източ-

ници (ЗЕВИ), който би трябвало да подкрепя развитието на ВЕИ и в това

число на фотоволтаичната индустрия. Внимателният прочит на закона

обаче показва, че той е написан в доста негативен дух и е изтъкан от

ограничения. Още по-смущаваща е ситуацията по отношение на Закона

Фотоволтаичният сектор у нас има потенциал за развитие
при подходящите условия

Законодателство
От края на април т. г. Законът за

енергията от възобновяеми източ-

ници (ЗЕВИ) е факт и наличието му

следва да доведе до премахването на

поне няколко неизвестни от инвес-

тиционното уравнение. Последвали-

те промени в Закона за опазване на

земеделските земи, ограничаващи

използването на земи от 1 до 4 ка-

тегория за изграждането на солар-

ни паркове, превръщат настоящето

на фотоволтаичния сектор в Бълга-

рия в ключов момент за неговото

развитие и решаващ за постигане-

то на целите пред страната към

2020 г. Повече за Закона за енерги-

ята от възобновяеми източници

четете на стр. 26 в коментара на

Милена Янузова, адвокат, експерт по

ВЕИ.

Никола Газдов,
председател на Българска фотоволтаична асоциация

PV системи
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за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), който е ярък пример за дис-

криминация спрямо фотоволтаичната технология. Както е видно от

заглавието му, ЗОЗЗ е мотивиран от желание за опазване на земеделс-

ките земи. Според авторите, това се постига чрез забрана за изгражда-

не на фотоволтаични системи върху земеделски терени от 1 до 4 кате-

гория, освен в случаите, в които произведената електрическа енергия се

използва за собствени нужди. Този запис е абсурден и показва, че целта

The advance of photovoltaics in Bulgaria is either remarkable or too simple. It

depends on the point of view or the context, we put this topic in. If we solely

explore the regional market then Bulgaria’s photovoltaics could be considered a

good example.

Bulgaria is Among Top 10 Countries in the Region in Terms of Capacities

Installed

Among the countries in South-east Europe only Slovenia and Greece possess

market development, comparable or better than Bulgarian, i.e. installed photovoltaic

capacities that worth mentioning. From this viewpoint, events in Bulgaria probably

advance in a satisfactory way: in 2009 the installed capacities exceeded 1 MWp

for the first time (thanks to a bigger project), in 2010 we already had about 10

MWp, and in mid-2011 – according to unofficial data – there are already solar

systems with total capacity of over 30 MWp. For statisticians this growth is

impressive. For practicians and ecologically disposed people the advance is

totally inadequate.

The Leadership in Europe Belongs to Germany

What does the wide context show us? By mid-2011 in Germany over 20 000

MWp of solar capacities have been installed. In Italy – they are about 8000

MWp, in Spain and the Czech Republic – between 1500 and 4000 MWp, in

Belgium – about 500 MWp. Despite the different speed of advance and the

perturbations these markets suffered, we must clearly declare that they created

lots of new jobs and laid the foundations for the development of innovative

economy within the RES sector. The example of Germany is extremely impressive,

where politicians were not mislead either by industrial wishes for keeping the

attractive preferences at a sustainable growth of new capacities, or by the wish

of RES and photovoltics critics, who insisted that a great decrease in preferential

tariffs should be done. Thanks to the balanced and supportive policy of several

consecutive governments, the RES sector in this country created over 700 000

jobs, almost half of them being into the photovoltaic branch.

Consolidation of Production Depends on the Sustainable Local Market

Bulgaria is not Germany. The „Champs“ in photovoltaics in next 10 years won’t

bear the BG trade mark. Nevertheless, the country has a good chance of covering

some niches in the sphere of components production and servicing, especially

in the ICT area (Information and Communication Technologies). Even now in the

country are manufactured solar modules, inverters and a number of other

components and instruments, necessary for the construction of a PV system.

In order these manufacturers to consolidate and be competitive in the contest

with global leaders they need a sustainable local market, i.e. Bulgaria must have

a vision about the development of investment projects within the next 3-5 years.

That would assist local companies to utilize their competitive advantages and

Финансиране
Финансирането на ВЕИ проекти

и в частност изграждането на фо-

товолтаични паркове е друг важен

аспект, изискващ внимание, тъй

като основният процент от плани-

раните проекти разчитат на по-

мощ от банки и други финансови ин-

ституции. В България почти всич-

ки големи банки и финансови инсти-

туции представят финансови ин-

струменти за проекти във ВЕИ

енергетиката. Както и на други

млади пазари в региона, ВЕИ финан-

сирането зависи от редица факто-

ри, сред които основен е въпросът

за рентабилността на проекта.

Разнообразни възможности за фи-

нансиране на ВЕИ проекти се пре-

доставят и по линия на европейс-

ките програми.

The Photovoltaic Sector in Bulgaria Possesses the Potential to Advance in Proper Conditions
Nikola Gazdov, Chairman at the Bulgarian Photovoltaic Association

initially develop at home, then in the neighbouring countries, where solar business

still learns how to walk (Romania, Serbia, Croatia, Turkey). The same applies to

Bulgarian companies constructing or wishing to construct PV power stations –

if they get an early start at home, they could easily step out at the regional

market, where they would offer their proven and therefore bankable services.

Investment Interest in Bulgaria is Big

Despite its modest advance, photovoltaics in Bulgaria has some big advantages,

the first one being the fact that at least something is happening here – regardless

of the seemingly unfavourable environment. This means the sector possesses

the potential to bloom whenever they create proper conditions. The second

advantage is that some local companies made good business cards and even

succeed in benefiting from their activity in the solar branch. These companies

have the best chances to gain serious positions at the new emerging markets

in neighbouring countries of Bulgaria. Of course, if they succeed in building a

good organizational structure. As far as photovoltaics is concerned, the third big

chance for our country is the fact that it truly is a small world. A lot of leading

international companies have their representatives in Bulgaria or would like to run

joint projects with local firms. Currently, the interest in our country is big and

that’s a great chance. The cooperation between Bulgarian companies and some

of the global leaders in this branch will inevitably lead to transfer of know-how

and good practices, and why not to the establishment of new joint productions.

Photovoltaic Market Needs Political Support

Regardless of the wish for the creation of a positive scene, the advance of

photovoltaics in Bulgaria is marked by sufficient deficiencies. Disadvantages could

be entered in the Regulations and Political Support space. It’s hard to see any in

Bulgaria. After 1.5 years of waiting, we already have a new Law on Energy and

Renewable Energy Sources which is supposed to support the development of RES,

including the photovoltaic industry. However, the careful reading of the law shows

that it’s written in rather negative pattern and is woven of restrictions. The situation

about the Law for Preservation of the Agricultural lands is even more confusing.

It is a striking example of discrimination against photovoltaic technologies. Its title

clearly shows the law was motivated by a wish for preservation of agricultural

lands. According to its authors preservation is achieved through a prohibition for

constructing PV systems on agricultural terrains of first to fourth category, except

for all the cases when the electric energy produced is used for own needs. This

record is absurd and reveals that the aim of the law is to restrict the introduction

of new PV systems into the electric power system. There is a number of other

examples of negative attitude towards RES and photovoltaics but the space here

confines us. It’s a fact that currently the development of EU PV markets depends

strongly on political supporting. The need for political support is quite obvious in

Bulgaria where anyway the investment environment is not concerned risk-free.

е да се ограничи въвеждането на нови фотоволтаични системи в елек-

троенергийната система. Съществуват и редица други примери за не-

гативно отношение спрямо ВЕИ и фотоволтаиката, но тук мястото ни

ограничава. Факт е, че за момента развитието на фотоволтаичните

пазари в ЕС са силно зависими от политическа подкрепа. Нуждата от

такава е особено видна в България, където инвестиционната среда и без

това не се възприема като безрискова.

PV системи
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Тълкувайки последните законови промени, инвести-

ционният процес, свързан със стартирането на нови

проекти за изграждане на енергийни обекти за произ-

водство на електрическа енергия от възобновяеми из-

точници (ВИ), спира до 01 юли 2012 г. Така, без изрично

да бъде приеман Закон за мораториум върху електри-

ческата енергия от ВИ, новият Закон за енергията от

възобновяеми източници (ЗЕВИ) въведе с параграф 25,

т. 4 от Преходните и заключителните си разпоредби

скрит мораториум за период от една година.

На следващо място, ЗЕВИ преуреди заварени към

датата на влизането си в сила проекти, по начин,

напълно несъответстващ на първоначално направени-

те от инвеститорите финансови разчети за реализа-

цията на тези проекти, както и на сключените от тях

договори за осигуряване на необходимото финансира-

не. В случая имам предвид проектите, за които към

датата на влизането на закона в сила има извършени

проучвания за условията и начина на присъединяване или

сключени предварителни договори за присъединяване.

По силата на § 6, ал. 8 от Преходните и заключител-

ните разпоредби на ЗЕВИ, издадените становища за

условията и начина за присъединяване на енергийни

обекти за производство на електрическа енергия от

възобновяеми източници, за които към датата на вли-

зане в сила на закона не са сключени предварителни

договори за присъединяване, се смятат за невалидни.

Това поражда един логически въпрос, а именно - какво

се случва с платените от потребителите такси за про-

учване на условията и начина за присъединяване?

Логиката, която се следва за

заварените проекти
е логиката на ценообразуване за бъдещите проекти,

развита в основното тяло на ЗЕВИ. И в двата случая

липсва възможност да се предвиди цената за изкупуване

и да се изготви финансов модел, с който да се кандидат-

ства за финансиране пред банки или небанкови финансо-

ви институции. Единствената възможност е този въпрос

да бъде решен с новата методика за определяне на „пре-

ференциалната“ цена за изкупуване, която следва да бъде

одобрена с Постановление на Министерския съвет за

изменение и допълнение на Наредбата за регулиране на

цените на електрическата енергия, издадена на основа-

ние чл. 36, ал. 3 от Закона за енергетиката. Съгласно §

10, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби

на ЗЕВИ, Наредбата следва да бъде приведена в съот-

ветствие със ЗЕВИ в 1-месечен срок от датата на

влизането му в сила. В същия този срок Държавната

комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) по

силата на § 8, ал. 1 от Преходните и заключителните

разпоредби на ЗЕВИ, трябва да определи преференциал-

ни цени за изкупуване на енергията от ВИ.

Основна задача на този закон следваше да бъде

решаването на проблемите
натрупани при прилагането на вече отменения Закон

за възобновяемите и алтернативните енергийни източ-

ници и биогоривата. Вместо да реши тези проблеми и

да сложи здрава основа за развитие на енергията от

възобновяеми източници, ЗЕВИ спира процеса на разви-

тие на този вид енергия. Спирането е не само заради

разпоредбата на § 25 от Преходните и заключителни-

те разпоредби на закона, но и заради празнотите и ко-

лизиите между отделни норми в основното тяло на

закона. Кой, например, към настоящия момент може да

каже как се определя цената за присъединяване на

енергийни обекти, непопадащи в приложното поле на чл.

24 от ЗЕВИ?

По отношение на фотоволтаичния сектор, цената за

изкупуване на електрическата енергия от възобновяем

източник слънце до този момент беше действително

висока. С темпа на развитие на производството на фо-

товолтаични панели, цената на тези изделия се понижи,

поради което логично е цената за изкупуване на елект-

рическата енергия, произведена от фотоволтаични цен-

трали, да се понижи, но същевременно е необходимо да

присъства елементът „преференция“. Положителното в

случая е, че в ДКЕВР работят доказани професионалис-

ти в сектора Енергетика, които имат знанията, необ-

ходими за разрешаване на сложния казус с цените.

В основното тяло на закона не е развита една съще-

ствена част от Директива 2009/28/ЕО – производство-

то на енергия от възобновяеми източници на

енергия за собствено потребление
Съгласно директивата, до 31 декември 2014 г. държа-

вите-членки изискват в своите строителни правила и

кодекси използването на енергия от възобновяеми из-

точници в нови сгради и съществуващи такива, които

подлежат на основен ремонт. За да се осъществи това

задължение, Директивата предвижда развитието на

регионални (европейски) и национални схеми за подпо-

магане на този процес. Тези схеми само са загатнати

в ЗЕВИ, но не са развити, поради което не е развита

и идеята на Директивата относно производството на

енергия от възобновяеми източници на енергия за соб-

ствено потребление.

Новият закон препятства процеса на развитие
на слънчевата енергетика

„With respect to the photovoltaic sector, the price for buying up electricity generated from the renewable source sun was indeed high so far. The

fast growing production of photovoltaic panels caused price drops of these products, which logically leads to a lower price for buying up electricity

generated from photovoltaic plants, but at the same time it is necessary to present the component „preference“. The positive story is that in the

State Energy and Water Regulatory Commission of Bulgaria are working professionals in the energy sector who have the knowledge to resolve

the complicated issue with the pricing.“

Milena Yanuzova, lawyer, RES expert

Милена Янузова, адвокат, експерт по ВЕИ
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Български
производители
на соларно оборудване

Разрастването на соларния бизнес в световен мащаб

води до повишена необходимост от оборудване, което

да отговаря на високите изисквания за качество и ед-

новременно с това да предоставя максимална рентабил-

ност. Тенденцията към производство на енергия от ВЕИ

и поставените пред европейските страни цели за край-

но потребление към 2020 година даде допълнителен

тласък на фотоволтаиката като сектор от производ-

ството на зелена енергия.

В България, наред с търговските представителства

и дистрибуторски канали на световните марки, произ-

веждащи соларно оборудване, в последните години ин-

дустрията може да се похвали със свои представители

в областта. Някои от компаниите са дъщерни фирми на

чужди компании, открили свое производство тук. В по-

твърждение на това, през февруари т. г. стана ясно, че

японската Toshiba също планира производство за ком-

поненти и асемблиране на инвертори за енергийни си-

стеми в България.

Друга част от компаниите са наложени производи-

тели на българския пазар, които са добавили соларните

технологии към портфолиото си, поради нарастващо-

то търсене. Съществува и трети вид компании – тези,

които са създадени и работят само в областта на фо-

товолтаиката, като освен продукция за местния пазар,

предлагат успешно своите изделия в цяла Европа.

Представяме някои от най-интересните български

производители на соларно оборудване с различно прило-

жение. Кратките визитки – подредени по азбучен ред,

са базирани на информация, подадена от съответната

фирма или в някои от случаите се основава на общодо-

стъпни, официално оповестени данни.

Български
производители
на соларно оборудване

PV системи
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БГ Соларни панели
Фирма БГ Соларни панели ООД е

основана през май 2008 г. с предмет

на дейност – проектиране, разработ-

ване и производство на поли- и мо-

нокристални фотоволтаични модули.

Фабриката се намира в град Русе и

заема площ от 5000 м2. Производ-

ственият капацитет е 15 MWp.

Модулите, които компанията произ-

вежда, са два типа – стъкло/фолио и

стъкло/стъкло.

Джи Ел Би България
Фирма Джи Ел Би България ООД е

специализирана в производството на

фотоволтаичен модул GLB255 с мощ-

ност 255 W. Производствената база

на компанията се изгражда в с. Кале-

ник, обл. Ловеч, и се очаква началото

на серийното производство да е през

юни т. г. Линията се планира да бъде

с годишен капацитет от 1 МW. Бро-

ят на заетите служители и работ-

ници ще бъде 16 човека. Продукцията

на Джи Ел Би България ООД е ориен-

тирана към националния пазар, а це-

левата й група са производствени

предприятия и търговски вериги,

както и индивидуални инвеститори.

ЕТЕМ
ETEM е основана през 1971 г. и е

част от най-големия металопрера-

ботващ холдинг на Балканите –

VIOHALCO. Дейността на компания-

та е съсредоточена в проектиране и

производство на индустриални и ар-

хитектурни алуминиеви профили, в

това число и на профили, намиращи

приложение във фотоволтаичната

индустрия, като профили за рамки на

фотоволтаични панели и профили за

изграждане на конструкции за мон-

таж на фотоволтаични панели. Про-

изводството на ETEM в България е

концентрирано в компанията СТИЛ-

МЕТ АД, която стартира производ-

ството си в началото на 1999 г.

Заводът разполага с нова линия за

екструзия от най-висок клас, с която

годишният му капацитет надхвърли

20 000 т. В търговско отношение

компанията разполага със силно раз-

вита складова мрежа и 15 дистрибу-

ционни центрове в страната.

ИДС Солар
ИДС Солар е част от IDS Group,

Швейцария. Компанията разполага с

дългогодишен опит в областта на

развитието и производството на

мощни конвертори за вятърни гене-

ратори, инвертори за соларни инста-

лации и друга силова електроника. От

2008 година компанията има собстве-

на производствена мощност в гр.

Елин Пелин. За фотоволтаични про-

екти ИДС Солар предоставя комплек-

сни решения в диапазона 80 – 1000 kW

с оптимизирани системни решения за

максимална енергийна ефективност.

Като част от производството на

оборудване за фотоволтаични инста-

лации, компанията предлага: централ-

ни инвертори с мощност от 80 до 500

kW; стрингови кутии (14 и 25 входа)

с мониторинг на тока; табла за цен-

трализирано управление и комуника-

ция и други.

Интеграл 2005

Производството на фирма Интег-

рал 2005 ООД е ситуирано в градо-

вете Тервел и Варна. Компанията

PV системи
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Кога стартира вашето производство на соларно

оборудване в България? Разкажете повече за него.

Заводът на Соларпро Холдинг в Силистра беше офи-
циално открит на 6 октомври 2009 г. Той имa произ-
водствен капацитет 12 MW годишно, като съществу-
ващата инфраструктура позволява развитие на про-
изводствен капацитет до 200 MW. Произвежданите
от нас продукти са тънкослойни аморфно-силициеви
фотоволтаични панели.

Инвестицията в завода за фотоволтаични панели
на Соларпро Холдинг е над 20 млн. евро. За инвести-
цията компанията получи сертификат за инвеститор
клас А от Българската агенция за инвестиции, който
бе връчен от министър Трайчо Трайков при открива-
нето на завода.

Каква е причината за качеството на произвеждани-

те от вас продукти?

Компанията разполага с над 300 служители, екс-
перти в областта на строителството, проектира-
нето, проектно проучване, научно-развойната дей-
ност. Този потенциал в съчетание с натрупания вече
опит, гарантираната поддръжка и положителните
референции от външни инвеститори превръща Солар-
про Холдинг в най-надеждния доставчик на EPC услу-
ги в страната и региона.

Какви са спецификите на българския пазар на солар-

но оборудване?

Пазарът на услуги за инженеринг, доставка и стро-

ителство на соларни паркове се разви много и се
превърна в много перспективна част от бизнес мо-
дела ни. Като водещ EPC контрактор в региона ние
вече натрупахме сериозен опит в проектирането и
изграждането на фотоволтаични централи в рамки-
те на Холдинга и успешно продаваме тези услуги на
външни клиенти, като развиваме един проект и го
изпълняваме „до ключ“. Потенциалът на България в
този сектор е значителен. Причините за това са
няколко – стремежът за намаляване на вредните
емисии на въглероден двуокис, непрекъснатото нара-
стване на цените на горивата и въпросът, свързан
с енергийната сигурност и ефективност.

Какви са амбициите ви за разрастване в бъдеще?

Компанията ще продължава да се развива, придо-
бивайки терени в България и в района на Североиз-
точна Европа, подходящи за разработване и експлоа-
тация на соларни централи.

Съществуващата инфраструктура в завода позволява
развитие на производствен капацитет до 200 MW

Николай Беров, изпълнителен директор
на Соларпро и член на Борда на директорите

на Соларпро Холдинг

„The plant of Solarpro Holding in Silistra has production capacity of 12 MW per year and the existing infrastructure allows production capacity

development up to 200 MW. The potential that we have in blend with the already gained experience, guaranteed support and positive references from

foreign investors, transforms us in the most reliable supplier of EPC services in the region“

Nikolay Berov, CEO Solarpro, Member of the Board Solarpro Holding

предлага подвижна стойка за PV

панели Astro Track 3K, а производ-

ствените мощности са 80 броя на

месец – т. е. около 40-50 kW. Заети-

те в производството на Интеграл

2005 ООД са 10 души. Продукцията

на компанията е предназначена из-

цяло за българския пазар.

Интернешенъл Пауър
Съплай (IPS)

Фирма Интернешенъл Пауър

Съплай (IPS) е специализирана в про-

ектиране, разработка и производ-

ство на високотехнологични модулни

захранващи системи: AC-DC захран-

ващи системи, токоизправители, DC-

AC инвертори, DC-DC конверторни

системи, честотни преобразувате-

ли, UPS системи, климатизирани

шкафове за външно приложение. Ком-

панията има над 22 години опит в раз-

работката на високонадеждни токо-

захранващи системи и решения, кои-

то намират приложение в областта

на телекомуникациите, отбраната,

енергетиката, индустрията и възоб-

новяемите енергийни източници

(ВЕИ). IPS е oдобрен и сертифициран

доставчик на НАТО, има внедрена си-

стема за управление на качеството

ISO 9001:2008, както и НАТО стан-

дарт за качество AQAP 2110.

Крейн
КРЕЙН ООД е компания, специали-

зирана в областта на проектиране-

то, производството, доставката,

монтажа и поддръжката на моно- и

поликристални фотоволтаични пане-

ли. Производствената база на компа-

нията се намира в град Пловдив и е

разположена на площ от 3000 м2 .

Функционирането й стартира от на-

стоящата 2011 г. В нея компанията

произвежда монокристални фотовол-

таични модули два типа: 36 клетки

от 135 - 150 Wp и 60 клетки 225 – 250

Wp. Годишният производствен капа-

цитет е 2 MWp, а продуктите са при-

PV системи
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Каква е предисторията на вашето производство?
Как се стигна до идеята за производство на соларно
оборудване в България?
До идеята за производство на соларни инвертори

стигнахме лесно, тъй като от дълги години произвеж-
даме модулни инверторни и хибридни системи за при-
ложение в телекомуникациите, енергетиката, индус-
трията и отбраната.

Преди повече от 10 години разработихме първите
модулни хибридни системи, които захранват апарату-
ра с енергия, добита от ВЕИ – слънце и вятър. Идеята
за този тип системи бе породена от необходимостта
за независимо захранване на различни военни обекти
и съоръжения, при които липсва връзка с електропре-
носната мрежа. В случаите, когато такава връзка е
налична, системите биват използвани за резервиране
и за повишаване на енергонезависимостта на обекта.
Първо приложение нашите хибридни инверторни сис-
теми намериха в полеви военни лагери в Близкия Из-
ток, където трябваше да се осигури електрозахран-
ване на комуникационни системи в тежки пустинни
условия. Това бе голямо предизвикателство за нас.
Оттогава до ден днешен развиваме и модернизираме
инверторните соларни системи с оглед на актуални-
те нужди и желания на клиентите и особеностите на
различните пазари. Непрекъснато разработваме и вне-
дряваме нови и модерни функционалности.

Как оценявате технологичното ниво на производ-
ствените си линии?
Производството ни е много високотехнологично.

Използваме най-модерната елементна база към момен-
та и постоянно се стремим да подобряваме производ-
ствените линии. Предстои ни изграждане на нова и
модерна, собствена производствена база, тъй като ин-
тересът към някои от нашите последни разработки е
изключително голям.

Каква е причината за качеството на произвеждани-
те от вас продукти?
Поддържаме високо качество на продуктите, като

причината за това е огромният опит и ноу-хау, натру-
пан през годините, както и използването и внедряване-
то на най-модерни към момента технологии, техноло-
гични решения и елементна база. Не можем да си позво-

лим никакъв спад в качество-
то на произвежданите продук-
ти. Причините за това са ня-
колко. Клиентите ни са много
чувствителни на тази тема,
тъй като нашите системи се
вграждат във високоотговор-
ни цивилни и военни обекти,
където отказите са недопус-
тими. Постоянно се стремим
да подобряваме внедрената
система за управление на ка-
чеството ISO 9001:2008. Ос-
вен това сме сертифицирани
от Министерство на отбраната по натовския стан-
дарт за гарантиране на качеството при разработка и
производство – AQAP 2110. Подложени сме на постоя-
нен контрол и редовни одити.

Какъв е приемът на произведените от вас продукти
извън България?
Продуктите ни са високо оценени извън България.

От дълги години наши системи се експлоатират в ар-
миите на България, Египет, Иран, Казахстан, Китай,
САЩ, както и в областите енергетика и телекомуни-
кации. Също така сме сертифициран и одобрен достав-
чик на НАТО. Смятаме, че това е достатъчна рефе-
ренция за продуктите.

Какви са основните проблеми пред българските произ-
водители и в частност тези на соларно оборудване?
Това е наличието на сериозна корупция в държавни

и общински органи, както и финансирането и толери-
рането от страна на държавата на бюджетната орга-
низация БАН. По този начин се извършва нелоялна кон-
куренция на частния бизнес и наука, които са истин-
ските двигатели на икономиката.

Какви са амбициите ви за разрастване в бъдеще?
Поставяме си високи цели, вярваме изключително

много в собствените си възможности и непрестанно
инвестираме в иновативни разработки. Това е нашата
рецепта за успех, която се е доказала и ни е помогнала
да се утвърдим като високотехнологичен производител
вече повече от 22 години. Амбициите ни са много голе-
ми и оставяме да бъде изненада това, което ще се случи.

Започваме изграждане на нова високотехнологична база с цел
разширяване и модернизация на производствените мощности

Александър Рангелов, управител на фирма Интернешенъл Пауър Съплай (IPS)

„We maintain premium quality of the products and the reason is the enormous experience and know-how gained through the years, as well as the
implementation of the most modern production technologies“

Alexander Rangelov, Managing Director, International Power Supply (IPS)

PV системи

ложими в различни типове соларни

системи – автономни, за мрежово

присъединяване и хибридни. Броят на

заетите служители и работници в

производството е 16. Основните

пазари на КРЕЙН ООД са Гърция, Ма-

кедония, Румъния, Италия – т. е. про-

дукцията на компанията се реализи-

ра изцяло чрез експорт. Като основ-

ни доставчици на соларни компонен-

ти компанията е избрала производи-

тели от страните Австрия, Герма-

ния, Италия, Испания, Турция.

МАТ
Основните продукти, произвежда-

ни от фирма МАТ ООД – Разград, са

метални конструкции за фотоволта-

ични електроцентрали (ФЕЦ), ава-

рийни скоби за отстраняване на

аварии по водопреносната мрежа, не-

стандартно метално оборудване за

ХВП, както и конструктивни изделия

за строителството. В компанията

работят висококвалифицирани спе-

циалисти и работници, управленски,

инженерно-технически и изпълнител-

ски персонал. Производствената
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база на дружеството е оборудвана

с всички необходими машини, съоръ-

жения и инструментална екипиров-

ка за постигането на високо каче-

ство и дълготрайност на произвеж-

даните изделия.

НЕС – Нови енергийни
системи

Фирма НЕС – Нови енергийни си-

стеми ООД започва своята дейност

през 2002 г. като производител на

слънчеви термални изделия. Произ-

водството на компанията е в гр.

Шумен. Във фотоволтаичния сектор

компанията навлиза през 2010 г.

Броят на заетите в производство-

то е 20 души. Компанията произвеж-

да монокристални PV модули от 10

до 300 MW, както и поликристални

PV модули от 50 до 300 MW. Произ-

водственият капацитет на фирма

НЕС – Нови енергийни системи ООД

е 15 MW годишно. Освен задоволява-

не на българския пазар, продукцията

на компанията се предлага в Италия,

Великобритания, както и страните

от Бенелюкс.

Сарис
Фирма Сарис ООД предлага на

пазара носеща конструкция за фо-

товолтаични модули собствена раз-

работка. Производственият капаци-

тет на компанията е от порядъка

на 1 MW на месец. Седалището на

фирмата и производствената й

база са разположени в гр. Пловдив.

Отделът, развиващ дейности в

Каква е предисторията на вашето производство?

Как се стигна до идеята за него?

Фирмата съществува като ЕТ от 1995 г. с пред-
мет на дейност проектиране на нестандартно обо-
рудване и производство на пластмасови изделия. През
2006 г. се пререгистрира като ООД и беше усвоено
производството на ровингови стъклопластови тръби.
През този период възникна идеята да бъде създаден
принципно нов слънчев колектор, който да съчетае
положителните качества на вакуум-тръбните и плос-
ките колектори и да се избегнат техните слабости.
Към това добавихме и следенето на слънцето, което
увеличава допълнително с 23% усвоената слънчева
енергия. Така се появи Фокус 42.

През 2008 г. беше разработена и пусната в произ-
водство следяща стойка за РV панели Астротрак 3К,
отличаваща се с простота и надеждност на конст-
рукцията, удобен и бърз монтаж, цена, съпоставима
с цените на стационарните стойки, но осигуряваща
30% повече усвоена слънчева енергия.

Как оценявате технологичното ниво на производ-

ствените си линии?

Средно, с ясно регламентирана технология и изгра-
дена вътрешнофирмена система за контрол и управ-
ление на качеството.

Каква е причината за качеството на произвеждани-

те от вас продукти?

Нова иновативна конструкция и принцип на рабо-
та на Фокус 42 и Астротрак 3К.

Какъв е приемът на произведените от вас продукти

извън България?

Засега силен интерес и предварителни разговори
са проведени с френски, румънски, гръцки, македонс-
ки, полски, словашки, азербайджански, гръцки и тур-
ски фирми. В ход е проект за производство на Фокус
42 в Азербайджан.

Какви са основните проблеми пред българските про-

изводители и в частност тези на соларно оборудва-

не?

Недостатъчно ясна и постоянно променяща се
държавна политика, касаеща използването на ВЕИ,
тромава и порочна процедура по отношение на общин-
ските проекти, касаещи ВЕИ, кризата, липсата на
средства и т. н.

Какви са амбициите ви за разрастване в бъдеще?

Планираме да разраснем присъствието си на Бал-
канския полуостров, Кавказкия регион и Европа като
цяло. Амбицирани сме да увеличим обема на продаж-
бите си, както и да разработим нови, още по-съвърше-
ни системи за използване на слънчевата енергия.

Планираме разрастване на присъствието си на Балканския
полуостров, Кавказкия регион и Европа като цяло
инж. Радомир Колев, управител на фирма Интеграл 2005

„The innovative construction and operational principles of our products cause strong interest with French, Romanian, Greek, Macedonian, Polish,

Slovak, Azerbaijan and Turkish companies“

Dipl. Eng. Radomir Kolev, Executive Manager, Integral 2005

PV системи
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Каква е предисторията на вашето производство?

Как се стигна до идеята за производство на соларно

оборудване в България?

Компанията започва своята дейност през 2002 г.
като производител на слънчеви термални изделия. По-
литиката на дружеството винаги е била да развива
своето портфолио в сферата на възобновяемите енер-
гийни източници, така че стъпването във фотовол-
таичния бранш през миналата година бе съвсем логич-
но. Още повече, благодарение на нашите усилия в
слънчевия термален сектор, марката SUNSYSTEM вече
се възприема като синоним на слънчевата енергия.

Как оценявате технологичното ниво на производ-

ствените си линии?

Средно технологично ниво на производството. За
да поддържа голямото разнообразие типоразмери на
фотоволтаичните модули, производството разчита
както на полуавтоматично оборудване, така и на
ръчни операции.

Каква е причината за качеството на произвеждани-

те от вас продукти?

Нашият продукт е ситуиран качествено над масо-
вите китайски производители и заема ценово равни-
ще значително под нивата на останалите европей-
ски производители. НЕС има дългогодишен производ-
ствен опит, който използва за поддържането на висок
стандарт и във фотоволтаичното си производство.

Какъв е приемът на произведените от вас продукти

извън България?

Марката SUNSYSTEM е добре позната с изключи-
телно доброто си съотношение на качество и цена
в цяла Европа заради слънчевия термален бизнес на
компанията зад граница. Това е предпоставка чужде-
странните ни партньори да я приемат добре и за
фотоволтаично оборудване.

Какви са основните проблеми пред българските произ-

водители и в частност тези на соларно оборудване?

Основните проблеми са дефицитът на квалифици-
ран персонал, както и неясната и несигурна държав-
на политика за ВЕИ.

Имаме дългогодишен производствен опит, който използваме за
поддържане на висок стандарт във фотоволтаичното производство
Ясен Нанев, маркетинг мениджър в НЕС – Нови енергийни системи

„For its very good price/quality ratio SUNSYSTEM brand is well-known all over Europe due to company’s solar thermal business abroad. This is

a prerequisite the foreign partners to accept our company as producer of photovoltaic equipment“,

Yasen Nanev, Marketing Manager, NES - New Energy Systems

областта на фотоволтаичната

индустрия, е създаден през 2008

година. В производството са анга-

жирани 10-има служители и работ-

ници. Основната част от производ-

ството на фирма Сарис ООД е на-

сочено към българския пазар.

Соларпро
Соларпро е създадена през 2007 г.

с основна дейност производство на

тънкослойни соларни панели и инста-

латор на соларни централи. Компа-

нията осигурява оборудване, експло-

атация и поддръжка на соларни цен-

трали, както и интегрирани решения

за реализация, проектиране, изграж-

дане, управление и поддръжка на

соларни централи. Заводът на ком-

панията в Силистра е официално

открит на 6 октомври 2009 г. Той

имa производствен капацитет 12

MW годишно, като съществуваща-

та инфраструктура позволява раз-

витие на производствен капацитет

до 200 MW. Инвестицията в завода

за фотоволтаични панели на компа-

нията е над 20 млн. евро.

Соларпро осигурява работа на

над 300 служители, експерти в об-

ластта на строителството, проек-

PV системи

тирането, проектно проучване,

научно-развойната дейност. Отдел-

но компанията създава непряко още

600 работни места чрез своите под-

изпълнители и доставчици.

ЩЕКА Електроник
България

ЩЕКА Електроник България

ЕООД е дъщерна фирма на Steca

Elektronik, която извършва производ-

ствена дейност и търговски функ-

ции. Производствената база на

немската компания е в гр. Съедине-

ние, в близост до гр. Пловдив. Бро-

ят на заетите в производството е

140 човека. В областта на соларно-

то оборудване произвежда соларни

контролери и различни компоненти

за инвертори, свързани към мрежа-

та. Други продукти, които се про-

извеждат, са отделни електронни

модули по поръчка от клиенти като

класически EMS доставчик, както и

кабелно конфекциониране.

Соларните продукти са в произ-

водство от 2009 г. Около 99% от

соларното оборудване с марка Steca

е за експорт. За другите продукти

от производствената програма на

ЩЕКА Електроник България ЕООД

процентът на обемите,  които са за

българския пазар, е около 20%.

Специфично за производствения

процес са модерните и високотех-

нологични линии. Произвежда се по

немски стандарти. Постоянно се

съблюдава поддържане на високо ка-

чество на продукцията, което под-

лежи на постоянни одити и провер-

ки на всички етапи на производстве-

ния процес.
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Чужди PV компании
в България

PV системи

Производители на
клетки и модули

България едва от няколко години

е в полезрението на водещите в

световен мащаб производители на

фотосоларни модули, все така от-

скоро и по отношение на соларните

клетки. Българските компании, рабо-

тещи като EPC контрактори (EPC

- Engineering, Procurement and Con-

struction, контрактори, или на българ-

ски - главни изпълнители на проек-

ти), както и западните компании,

които навлязоха на пазара с големия

си опит от близки и далечни пазари,

предлагат приоритетно фотоволта-

ични компоненти от най-висок към

момента клас и качество, което

дава един високотехнологичен облик

на пазара. Причината за това, спо-

ред експерти, е свързана с изисква-

нията на финансиращите институ-

ции и с това, че пазарът у нас стар-

тира паралелно със стремглавото

развитие на фотоволтаичните тех-

нологии и производство.

На българския фотоволтаичен

пазар се предлага широко многооб-

разие от марки - фотоволтаични

клетки и модули - с различен произ-

ход. Представяме ви някои от тях:

Renewable Energy Corporation ASA

(REC) работи в тясно сътрудниче-

ство с местни партньори в Бълга-

рия от 2009 г. „Заедно с контраген-

ти на партньорите ни, вече са реа-

лизирани успешно няколко проекта.

Понастоящем в процес на финализи-

ране е 5-мегаватов проект в близост

до София, използващ модули на REC.

Съоръжението ще бъде свързано към

мрежата до дни. (бел. ред. към 12 май

2011 г.) В процес на разработка са

още няколко проекта“, разказват за

сп. ЕНЕРДЖИ РЕВЮ от REC.

REC е едно от водещите имена в

соларната индустрия днес. Сред

най-крупните производители на по-

лисилиций и пластини за соларни

приложения е и непрекъснато разши-

рява производството си на солар-

ни клетки и модули, както и бизне-

са си за проекти в определени PV

сегменти. Основните търговски

партньори в България, с които нор-

вежката компания работи, са Elektro

Solar Ltd., SolarEnterprise и Immitec.

„Югоизточна Европа, и специално

България, се считат за много атрак-

тивни пазари за REC. Налице е го-

лям потенциал и REC вече работи

по разширяване на пазарните си

позиции в тези страни. В светли-

Чужди PV компании
в България

Днес комуникациите и начинът на продаване и купуване са много по-различни отпреди 5-10 години, което в голяма

степен прави един млад пазар като този на фотоволтаични компоненти и услуги у нас още по-разнолик и разно-

роден. Търговските подходи и методи са много, спецификите – още повече. Целта на тази статия е да систе-

матизира предлагането на нашия пазар на PV продукти и услуги, произведени/създадени извън България, които

директно или чрез български търговски структури или партньори влизат у нас. Информацията се базира на ин-

тервюта с производителите или на официални данни, публикувани от съответните компании. Прегледът обхваща

голяма част от популярните имена у нас, но далеч не претендира за изчерпателност. Актуалността се отнася

към периода на проучването – между 15 април и 25 май 2011 г. Поради естеството на източниците и на подхода

на проучване, е възможно да са допуснати неясноти и неточности.
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ната на това развитие, REC плани-

ра бъдещи инвестиции в България,

която има потенциала да стане

ключов пазар“, коментират от цен-

тралата на REC.

Като дъщерна фирма и изключите-

лен представител на корейската

Hyundai Heavy Industries Ltd.,  от края

на 2009 година ХЮНДАЙ ХЕВИ ИНДЪ-

СТРИС Ко. БЪЛГАРИЯ АД предлага на

клиентите и партньорите си в

България и другите страни от Бал-

канския полуостров оборудване за

проекти, свързани с производство на

електроенергия от ВЕИ: фотоволта-

ични моно- и поликристални модули,

фотоволтаични инвертори и вятър-

ни генератори. „Благодарение на

високото качество на предлаганото

оборудване, зад което стои марка

като Hyundai, през 2010 – 2011 г.

фирмата реализира успешно достав-

ки на фотоволтаични панели по ре-

дица проекти на територията на

България, Гърция и Македония с обща

мощност от над 5 MWp“, заявяват

за сп. ЕНЕРДЖИ РЕВЮ от компани-

ята. Относно търговската структу-

ра у нас, компанията коментира

следното: „Основни партньори на

ХЮНДАЙ ХЕВИ ИНДЪСТРИС КО.

БЪЛГАРИЯ АД са редица водещи ЕРС

контрактори, предприемачи и инве-

ститори, сред които Mitsubishi

Corporation, Хелиос Пауър, Делектра

ЕООД, СоларВижън ЕООД, Електро

Соларни Системи ООД, Соларити БГ,

Севатех ЕООД и други“.

Компанията SOLON SE сочи за

свой партньор у нас по отношение

на компонентите фирма DAY Energy.

SOLON SE е един от най-големите

производители на соларни панели в

Германия и Европа и предлага фото-

волтаични модули с първокласно

качество. Създадена през 1997 г.,

SOLON SE се развива стремглаво и

11 години по-късно започва да дости-

га обороти от над 800 милиона евро

годишно.

Създадена през 1999 г., компани-

ята Q-Cells SE бързо добива светов-

на популярност и водещи позиции.

Освен работата си с различни

тънкослойни технологии, Q-Cells SE

използва опита си и в производство-

то на соларни клетки за производ-

ство на мощни кристални модули. В

международен мащаб компанията

разчита на структура от партньо-

ри, които работят с клиентите за

предлагане на решение, отговарящо

на специфичните им нужди. Дистри-

бутор у нас на Q-Cells SE е фирма

Филкаб, Пловдив, както за тънкос-

лойните, така и за кристалните

модули.

Kyocera Solar Inc. е водещ произ-

водител на соларни модули, който се

гордее с 35-годишните си традиции

и опит. У нас търговската дейност

на компанията е организирана чрез

посредника й на българския пазар

фирма Трейдингбулг ООД, който е и

нейният основен партньор за стра-

ната. „Ако се позова не само на мое

мнение, но и на представители на

Kyocera, българският фотоволтаи-

чен пазар е в процес на развитие. От

политиката в тази насока ще зави-

си кога, как и колко ще е растежът

му“, заявяват за сп. ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

представители на Трейдингбулг

ООД.

Фирма CHAORI-VS-SOLAR е съвме-

стно дружество между китайския

производител на соларни модули

CHAORI и българската фирма Сарис

ООД. „Участието на CHAORI като

акционер в CHAORI-VS-SOLAR факти-

чески означава директни контакти

между производителя и крайния по-

требител“, заявяват от фирмата.

Основният търговски партньор в

България е Сарис ООД, която разпо-

лага със седалище и производстве-

„South-East Europe - and Bulgaria

especially - are considered very

attractive markets for REC. There

is a lot of potential and REC already

works on expanding its market

position in these countries. In light

of these developments, REC plans

to further invest in Bulgaria which

has the potential to become a key

market. The new regulation, which

has come into force and which

defines the feed-in tariffs for the

next 20 years, creates stable frame-

work conditions and enables man-

ufacturers, such as REC, to improve

their planning. However, the con-

crete new tariff, effective from July

onwards, has not been announced

yet. If the tariff is being reduced by

more than five percent, implement-

ing new projects will potentially

become more difficult for REC“.

Renewable Energy Corporation

ASA (REC)

„Recently entered into force the

long-awaited law on renewable

energy and new FIT for renewables

will be confirmed soon. Thus, the

huge problem on lack of clarity and

predictability of the market last year

and a half has been resolved. On

the other hand, adopted by parlia-

ment last-minute amendments to

the law will actually cut quite a

large part of investments in the

sector. There is an uncertainty for

investors - they will know at what

price the energy from their energy

parks will be bought up only after

they are built without any guaran-

tee of future returns“.

Hyundai Heavy Industries Ltd.

„The Bulgarian Photovoltaic Mar-

ket is in a process of development.

It depends on the politics in this

field to determine when, which way

and how big will be its growth“.

Kyocera Solar Inc.

„The Bulgarian PV market: In a

process of waiting for the details

about the new law on renewable

energy to be cleared“.

CHAORI

PV системи
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на база в град Пловдив. Отделът,

развиващ дейности в областта на

фотоволтаичната индустрия, е

създаден през 2008 г. Краткият ко-

ментар за българския фотоволтаи-

чен пазар от страна компанията е:

„В процес на изчакване да се изчис-

тят подробностите около новия

закон за ВЕИ“.

AE Solar GmbH е популярна с про-

изводство си на поликристални и

монокристални модули, както и на

конструкции. Извършва и пълен ин-

женеринг в изграждането на фото-

волтаични паркове. Българската

фирма в структурата AE SOLAR

BULGARIA Ltd. е създадена през 2010

г. и е със седалище в гр. Русе.

От години у нас функционира

търговско представителство на

SCHOTT GLAS EXPORT GmbH., част

от групата SCHOTT AG, към която

се числи и дъщерното дружество

SCHOTT SOLAR – компания с над 53

години опит в соларните техноло-

гии. „Търговската дейност в Бълга-

рия се осъществява само чрез парт-

ньорски фирми инсталатори на фо-

товолтаични централи и чрез дис-

трибутори на фотоволтаични пане-

ли. Основните ни търговски парт-

ньори в България са фирмите Висман,

Ойрозол, Мотто Инженеринг ООД,

КАВЕ Солар, Булспейс ЕООД, Солар-

кон България, Чепъков ООД“, заяви-

ха за сп. ЕНЕРДЖИ РЕВЮ от

SCHOTT.

Phono Solar Technology Co. е член

на SUMEC Group Corporation, един от

най-популярните китайски произво-

дители на моно- и поликристални

фотоволтаични модули. Phono Solar

работи активно на пазарите в Гер-

мания, Испания, Италия, Чехия и Япо-

ния, където от 2004 г. досега са

реализирани няколко големи фотовол-

таични централи. В структурата на

компанията е посочена фирма Phono

Solar Bulgaria, базирана в Стара За-

гора. На изложението за ВЕИ и ЕЕ се

представи фирма Верея пласт АД

като официален представител за

България на Phono Solar Technology

Co.

Mitsubishi Electric Europe B.V. има

само дистрибуторски бизнес в

България. От централата на компа-

нията заявиха за списание ЕНЕРДЖИ

РЕВЮ, че основният им търговски

партньор за фотоволтаични продук-

ти у нас е дългогодишният им парт-

ньор за климатична техника - фирма

ClimaCom, София. ClimaCom предста-

вя на българския пазар фотоволта-

ичните панели и инвертори на

Mitsubishi Electric. „Българският пазар

все още е труден. Законодателство-

то от страна на правителството

все още не е ясно. Получаването на

потвърждение отнема твърде мно-

го време, но пазарът може да се

окаже интересен в бъдеще“, заяви-

ха от търговския отдел на Mitsubishi

Electric Europe B.V.

BP Solar е част от BP Group, во-

деща енергийна фирма в световен

мащаб. Соларните панели на компа-

нията се доставят от чешката GS

Energy, s.r.o., която е оторизиран

представител на BP Solar за Източ-

на Европа. GS Energy, s.r.o. (ГС Енер-

джи ООД) стъпва на чешкия PV па-

зар през август 2009-та и до края на

същата година доставя над 4 MW

фотоволтаични панели. Изходната

мощност на доставените от фирма-

та панели през 2010 г. е над 60 MW.

Фирмата има 13-годишен опит с

внос от Азия и собствен офис в

Китай. ГС Енерджи е единствен

официален търговски представител

и дистрибутор на BP Solar за Чехия

и Словакия от септември 2010 г.

Понастоящем фирмата има права за

източноевропейските пазари. В

България ГС Енерджи работи с фир-

ма Фотоволтаик България.

Австрийският производител

KIOTO PHOTOVOLTAICS е част от

австрийската група KIOTO Clear

Energy AG и е един от най-успешни-

те европейски производители на

соларно оборудване.

„През второто тримесечие на

2010 г. посредством продажба на

отделите дистрибуция, проектира-

не и проекторазработка на Kioto

Photovolataics се появява КPV Solar

GmbH“, се казва в официална презен-

тация на КPV Solar, компания, специ-

ализирана в соларната енергетика и

в дистрибуцията на PV модули на

Kioto Photovolataics.

„KPV е официален партньор на

производителя на висококачествени

европейски PV модули Kioto Photo-

volataics. По отношение на търговс-

ките си партньори в България KPV

търси потенциални партньори за

дистрибуция на модули, с фокус ви-

сококачествените модули, произве-

дени в Австрия“, заявиха за сп. ЕНЕР-

ДЖИ РЕВЮ от KPV. У нас е налице

структура на КPV Solar - КПВ Солар

България ООД.

Профил-И ООД представлява на

българския пазар компанията

Sunways AG.  Немската фирма произ-

вежда фотоволтаични клетки, пане-

ли и инвертори. С годишен капаци-

тет от 116 MW, Sunways обслужва

клиенти по целия свят. Дружество-

то е сред водещите в света имена

и в областта на интеграция на фо-

товолтаичните системи в сгради.

Българският фотоволтаичен па-

зар е атрактивна бизнес дестинация

и за много компании, които са се

насочили към разширяване на Балка-

ните:

С над 30 години опит в соларния

бизнес, немската компания Sunset

Energietechnik GmbH разполага със

световна мрежа от дъщерни друже-

ства и производствени обекти в

Австрия, Франция, Италия, Гърция,

Малта, Турция, Намибия, Украйна,

Египет, Сингапур, Малайзия и Хонг

Конг. Освен цялостно изграждане на

фотоволтаични обекти, компанията

произвежда и панели (вкл. ОЕМ биз-

нес), термосоларни системи, пред-

„The Bulgarian PV market is still

difficult. The regulation from gov-

ernmental side is not so clear. It

takes too much time to get a con-

firmation, but it could be an inter-

esting market in the future“.

Mitsubishi Electric Europe B.V.

PV системи
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лага и други продукти за ВЕИ енер-

гетиката. Проявява значителен ин-

терес и амбиции към българския

пазар, като работи директно с

български клиенти.

SOLARWATT е със седалище в

Дрезден и е една от водещите гер-

мански фирми производители на ви-

сококачествени кристални соларни

модули. От основаването през 1993

г. предприятието непрекъснато на-

раства и в момента в него работят

430 служители. Годишният оборот за

2008 г. възлиза на 300 млн. евро.

Демонстрира сериозно отношение и

желание за развитие на позициите

си на българския пазар.

Шведската PV Enterprise произ-

вежда соларни модули с изходна мощ-

ност между 170 и 235 W, като изпол-

зва клетки на водещи производите-

ли. Работи на международния пазар

и голямата част от продажбите е

от клиенти извън Швеция. Основни-

те пазари са Испания, Германия и

Чехия. Представянето й на българс-

кия пазар е част от стратегията за

разширяване на бизнеса на Балкани-

те.

Solaico (Union Composites, S.L.) е

испански производител на фотовол-

таични модули. Компанията има

търговска мрежа из целия свят с

офиси в Чили, Франция, Мароко, Ал-

жир и Португалия. Solaico е един от

многото испански производители със

сериозни амбиции и намерения към

региона.

Martifer Solar е подразделение на

Martifer Group, специализирано в пред-

лагането на всички видове фотовол-

таични решения. Освен в Западна и

Централна Европа, компанията има

разработени пазари и в САЩ и Ка-

нада и дори в Кабо Верде. В нашия

регион Martifer Solar е активна в

Гърция със значими проекти в различ-

ни етапи на развитие. Според пред-

ставители на компанията, Martifer

Solar вижда голям потенциал за биз-

нес развитие по отношение на солар-

ния сектор в нови пазари като Тур-

ция и България.

В Чехия е базирано представител-

ството за Централна и Източна

Европа на соларните модули на ки-

тайския производител CNPV.  Това е

фирма STAND-BY EUROPE, s.r.o., ко-

ято също планира да разшири дейно-

стта си на Балканите.

Продукти на световноизвестни и

водещи марки присъстват в оферти-

те на множество български достав-

чици на соларни продукти - Canadian

Solar, Sharp Solar, Sanyo, First Solar,

Solar World, GE Solar, Trina Solar, ки-

тайската Yingli Solar и много други.

Практически, директно, чрез българ-

ските или чужди дистрибутори на

фотоволтаични продукти и у нас

може да се намери почти всичко за

слънцето, произведено под слънцето.

Системни интегратори
и търговци
на компоненти

IBC Solar AG е водещо име в про-

дажбите, разработването на ма-

щабни фотоволтаични инженеринго-

ви проекти, както и реализацията на

цялостни соларни паркове. Заявява

сериозни амбиции по отношение на

пазара си в региона и България.

В България функционира подраз-

деление на КPV Solar GmbH. „В

сътрудничество с нашето подраз-

деление КПВ Солар България ООД,

ситуирано във Варна, предлагаме на

българския пазар висококачествени

фотоволтаични модули, произведе-

ни в Австрия, както и разработва-

не, изграждане и управление на ви-

сокопроизводителни фотоволтаич-

ни централи. Ние предлагаме цяло-

стни услуги – от икономическата

прогноза и детайлното планиране до

осигуряване на всички необходими

специфични за страната разреши-

телни и споразумения. Това осигу-

рява изграждането на високопроиз-

водителни електроцентрали с

кратък период на изплащане и при-

влекателна възвръщаемост на ин-

вестициите. KPV предлага изграж-

дане на соларни централи до ключ.

За всички наши соларни паркове оси-

гуряваме управление, мониторинг и

поддръжка и гарантираме напълно

тяхната производителност“, спо-

делиха за проучването на сп. ЕНЕР-

ДЖИ РЕВЮ от компанията.

Немската Eurosol GmbH извършва

проектиране, монтаж и пласмент на

съоръжения в областта на фотовол-

таиката. Освен в Германия, компа-

нията има клонове във Франция,

Гърция и САЩ. Демонстрира инте-

рес към българския пазар. Сочи за

партньор у нас фирма Мотто Инже-

неринг.

ЕРС контракторът Solar Integra-

ted Technologies GmbH е един от

водещите доставчици на решения за

фотоволтаични проекти. Работи с

мрежа от сертифицирани партньор-

ски компании в основните европей-

ски държави. Solar Integrated е част

от Energy Conversion Devices, към

която принадлежи и производителят

на гъвкави фотоволтаични ламина-

ти, интегрирани във вид на устой-

чиви мембрани UNI-SOLAR. През ап-

рил в София, в рамките на изложени-

ето за ЕЕ и ВЕИ, компанията пред-

„The PV market in Bulgaria was/

is extremely promising for inves-

tors. The combination of good

solar radiation and welcoming

investment climate made Bulgaria

one of the European countries,

which could show Europe and the

world how to react proactively to

the climate changes and provide

attractive alternatives for investors

after the shock of the financial and

economic crisis. The PV sector

today – after the implementation

of the new Renewable energy act

and the new preference prices -

will help to fulfill the committed

targets in Renewable Energy for

Bulgaria. It is now the investors’

and financial institutions’ turn to

support this development and

make Bulgaria one of the leading

countries in photovoltaics world-

wide“.

KPV Solar

PV системи
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стави решение за PV инсталация

върху функциониращо депо за от-

падъци, което предизвика сериозен

интерес сред специалистите.

На Балканите развива дейност

един от най-популярните европейс-

ки системни интегратори -

Gehrlicher Solar AG, който има офис

в Гърция, но българският пазар се об-

служва от офиса в Мюнхен.

Enolia Solar Systems S.A. е съвме-

стно дружество на гръцката Enolia

Energy и японската Itochu

Corporation, които работят заедно

с Mitsubishi Heavy Industries при раз-

работването на големи проекти и

специализирани технически реше-

ния. Enolia Solar Systems S.A. е актив-

на на гръцкия пазар, но работи ам-

бициозно и по проекти в Кипър и

България.

Егнатия България е основана през

2001 г. в София като част от

Egnatia Group – Гърция. Компанията

е специализирана в цялостните ре-

шения във фотоволтаиката, която

е част от по-широките сфери на

дейност на компанията – строител-

ство и инфраструктура, телекому-

никационни мрежи и др. „Опитът на

Егнатия в областта на ВЕИ дати-

ра от началото на 2008 г. Тогава

стартират първите доставки и ин-

сталации на фотоволтаични парко-

ве и до края на годината бяха изгра-

дени паркове с общ капацитет от

около 356 kWp. Към февруари 2011

г. Егнатия Груп вече има изградени

18 фотоволтаични централи с обща

инсталирана мощност около 5,197

MWp и имаме проекти в процес на

изграждане с капацитет 1 MWp“, за-

явяват от фирмата.

SunEnergy Europe GmbH (LLC) е

основана през 2001 г. и оттогава

фирмата бързо разширява дейност-

та си в Европа, навлизайки на паза-

рите във Франция, Испания, Италия,

Чехия, Гърция, България и Турция. У

нас компанията вече е реализирала

няколко проекта.

Базирана в Китай и специализира-

на в цялостните решения за ВЕИ

продукти, SKY Solar Group вече е

установила десет подразделения в

най-интересните фотоволтаични

пазари в Европа, сред които Герма-

ния, Чехия, Гърция, България, Испания,

Италия, Франция и други. В България

фирмата се нарича SKY SOLAR

BULGARIA CO. LTD.

Немската компания immitec опери-

ра у нас чрез фирма Иммитек Бълга-

рия ООД.

Немската компания Solea AG, ко-

ято е специализирана в изграждане-

то на соларни системи до ключ за

инвеститори, работи активно в

Италия, Гърция и Чехия, и планира по-

сериозна инвазия на Балканите.

Немската Soleg GmbH демонст-

рира интерес към развитие на пози-

циите си на пазара у нас и в регио-

на. Специализирана е в търговията

на едро с фотоволтаични и термо-

соларни компоненти. Ръководи про-

екти и работи като главен изпълни-

тел на фотоволтаични електроцен-

трали до ключ.

Phoenix Solar AG разполага с офис

Продажби в България. „Виждайки по-

тенциал за развитие на фотоволта-

иката в България, Phoenix Solar AG

създава офис Продажби в София.

Целта е да бъдат представени

всички бизнес направления на мес-

тния пазар: изграждане на ФВ цен-

трали и търговия с компонентни на

утвърдени международни производи-

тели. В този връзка ние сме в пряк

контакт от една страна с инвести-

тори, а от друга - с компании, кои-

то развиват проекти. Phoenix Solar

AG създава мрежа от местни ком-

пании, с които си партнира в про-

дажбата на компоненти“, заявиха

от компанията за сп. ЕНЕРДЖИ

РЕВЮ. По отношение на партньор-

ската мрежа в България, комен-

тарът е: „От откриването на офи-

са Продажби в България в началото

на 2010 г., Phoenix Solar изгражда

партньорска мрежа от активни

местни компании. Към момента има-

ме установени взаимоотношения с

повече от 30 български интеграто-

ри и дистрибутори на фотоволта-

ични модули, инвертори, системи за

мониторинг и други аксесоари. След

приемането на новия ЗЕВИ, броят на

компаниите, влизащи в партньорс-

ки отношения с нас значително

нараства. Установени са контакти

и с някои компании от съседни

държави като Румъния, Македония,

Турция и Сърбия“.

Фирма AЕ Solar GmbH e специа-

лизирана във вътрешната и между-

народната търговия на едро със

соларна техника. Централата в Ха-

новер с повече от 100 служители

работи директно с доставчици и

системни интегратори на фотовол-

таични електросистеми, соларно-

термална техника и пелетсистеми.

У нас продуктите на компанията, се

предлагат от АЕ СОЛАР БЪЛГАРИЯ

ООД

Германската компания  Ideemasun

Energy GmbH, с международна инже-

нерингова дейност, планира да раз-

шири дейността си към Балканите

и участва на изложението в София

за ВЕИ & ЕЕ. Фирмата предлага ця-

лостно проектиране, финансиране,

въвеждане в експлоатация и управ-

ление на соларни електроцентрали.

Наскоро на българския PV пазар

навлезе компанията kWpower srl.

„Като дистрибутор от среден ма-

щаб на системи за възобновяема

енергия (фотоволтаични, вятърно-

„Bulgaria has adequate resources

for the development of photovol-

taics as a sustainable alternative

energy source. At present the Bul-

garian market is still at an early

stage of development. With the

adoption of new Law in April this

year there are better opportunities

for companies operating in the

photovoltaic industry. Expectations

are for a gradual and sustainable

development of the sector having

in mind the economic realities and

technical condition of the energy

system of Bulgaria“.

Phoenix Solar AG

PV системи
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енергийни и термосоларни продук-

ти), kWpower направи първата

крачка да влезе на българския па-

зар, като се представи на ВЕИ & ЕЕ

изложението в София, където по-

лучихме страхотна обратна връзка

от посетителите и професионали-

стите в тази индустрия“, споделя

търговският директор и ръководи-

тел на компанията. „За по-малко от

месец, ние продадохме доста добър

обем продукти от нашето широко

портфолио, специално нашия нов

соларен модул kw230P, който е

наше производство, отчитаме го-

лям успех по време и след изложе-

нието. Сега сме изправени пред

следващата стъпка: оценяваме

възможностите за установяване

на офис в София“, допълва ме-

ниджърът. По отношение на

търговската структура в страна-

та, той заяви: „Основната ни

търговска дейност е насочена към

инсталаторите, инженеринговите

фирми във ВЕИ енергетиката и

инвеститорите, които се нуждаят

от цялостно „готово за инстали-

ране“ продуктово портфолио, като

например слънчеви модули, монтаж-

ни системи, инвертори, системи за

вятърна енергия, термосолари и

свързани с тях продукти. Ние

търсим професионалисти и инста-

латори, които искат да работят с

нас, да влязат в нашата търговс-

ка мрежа, да бъдат част от бързо-

развиваща се компания като наша-

та, да станат, както ние го нари-

чаме, kWпартньор за българския

пазар“.

AMERICAN WAY SOLAR е търго-

вец на едро на продуктите на Power

One - вторият по големина в света

производител на слънчеви инверто-

ри; SolarLog – марка инвертори за

независим мониторинг; Solar Edge -

лидер в производство на разпреде-

лена слънчева енергия и в решения-

та за мониторинг. Поради увелича-

ване на възможностите, които се

откриват в Източна Европа, биз-

несът на AMERICAN WAY SOLAR се

разраства непрекъснато през пос-

ледните години. "Продажбите в

тези страни, както и по-големият

брой бизнес партньори в региона, ни

позволява да постигнем водещи по-

зиции в Централна и Източва Евро-

па", заявяват от компанията.

Невен-ЗИГ Солар ООД (Neven-SIG

Solar OOD) е българо-немска компа-

ния, предлагаща на българския пазар

проектиране и изграждане до ключ

на фотоволтаични съоръжения. „Ос-

новните им предимства са затво-

рен цикъл на производство – от си-

лициевата суровина до крайния про-

дукт - на доказаната на световния

пазар марка модули Sun Earth, над 40

години производствен опит и науч-

ни изследвания в сферата на солар-

ните системи и повече от 200 MW

годишно инсталирани мощности в

Европа“, заяви за списанието Ди-

митър Гайдаров, управител на Не-

вен-ЗИГ Солар ООД.

Trustec Energy GmbH – Германия,

изгражда свързани към мрежата и

автономни фотоволтаични решения,

като работи с мрежа от партньори

както по отношение на продажбите,

така и за дългосрочната им сервиз-

на поддръжка.

„Специализирана във ВЕИ, Choice

Energy Bulgaria е фирма, открита

от един от основните акционери на

Choice Energy Korea – инвестици-

онен консултант в областта на

производството на възобновяема

енергия в Република Корея за чуж-

дестранни пазари. Choice Energy

Bulgaria е създадена да осигури

пълно обслужване на цялостния

процес на развитие на проектите,

включително консултации, проек-

тиране, строителство и финанси-

ране на малки и големи проекти за

възобновяема енергия, както и пре-

доставяне на оборудване и компо-

ненти за изграждане на ВЕИ цент-

рали. Като инвестиционен посред-

ник, ние също така проучваме и

оценяваме предлаганите обекти за

централи на възобновяеми енергий-

ни източници, юридически и техни-

чески, не само в България, но и в

съседните страни. Разработваме

и собствени фотоволтаични проек-

ти“, заявиха от компанията за сп.

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ. „В работата си на

българския пазар си сътрудничим с

множество надеждни партньори,

сред които STS Solar, Terawat LTD,

SunSystems, Enersyst LTD, Solar

Projects, Green Planet Transmission

LTD и други“, допълват от Choice

Energy Bulgaria.

България е една от точките на

обхват на немската фирма Calrays

GmbH, която е специализирана във

фотоволтаичните проекти и LED

технологиите. Бизнесът й се ръко-

води от Германия. Фирмата се

представя на изложението у нас за

ВЕИ.

„It is not accidentally that the sym-

bol of Bulgaria is the sun. This

available and practically unex-

pendable resource is our gift from

nature and creates new opportu-

nities for green energy. Many draft

proposals expected to find their in-

vestor or their financing. The Bul-

garian photovoltaic market should

have a steady development, draw-

ing experience from other Europe-

an countries. Proof of that is the

new law for renewable energy, ef-

fective since 3 May 2011, which

fixed the price of the purchase of

photovoltaic electricity for a peri-

od of 20 years. This makes invest-

ment in the sector attractive for

both small and large investors“

Neven-SIG Solar

„The PV Bulgarian market is ex-

tremely interesting despite the fact

that there is still room of improve-

ment regarding the Grid connec-

tion and the burocracy/regulatory

aspect of the industry. Anyway, we

consider Bulgaria as one of the

current „hot sales area“ in Eu-

rope“.

kWpower srl
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Производители
на инвертори и
комутационна апаратура

Водещият производител на солар-

на електроника Fronius International

GmbH работи успешно в България.

Регионалният търговски мениджър

за Централна и Източна Европа на

Fronius International GmbH коментира

пазара така: „Българският пазар

премина през редица трудности през

последните две години, сред които

липсата на преференциална фиксира-

на изкупна цена на ВЕИ електроенер-

гия. Същевременно имаше проблем с

надеждността на България като

страна, непривлекателна за инвес-

титорите. Чрез промяната на изкуп-

ните цени в допълнение с фиксира-

нето на преференциалната тарифа,

установяването на срок от 20 годи-

ни и – надяваме се, рентабилността

на тарифата, България може да се

окаже обещаващ пазар през следва-

щите най-малко три години за PV

бранша, въпреки че пазарните обе-

ми ще бъдат сравними с тези на

Белгия, но реализирани чрез по-голям

брой централи от среден мащаб“,

„We see promising potential in the

Bulgarian market“.

RefuSol GmbH

„We know in the last few years

Bulgaria was a target for many

foreign investors and thanks to

them, we were able to get in the

Bulgarian market. Considering the

point of view of the many exhibi-

tors in the last exhibition, was made

clear that the expectation for new

investment is quite high. According

to our info/forecast Bulgaria is still

a target for investors and will be a

great scenario for an increasing

„Energy Management“ culture

trend. Surely the future of the pho-

tovoltaic in Bulgaria will be inevi-

tably influenced and driven by the

last RES Act. taken by the govern-

ment, in which we are confident

anyway“.

CARLO GAVAZZI

AUTOMATION S.p.A.

„The Bulgarian market was going

through struggles in the recent two

years, as a lack of a lock-in garan-

ty for the FIT. Also there was a

problem with the reliability of BG

as an investment country which

could not attract investors. Through

the change of the FIT adding the

lock-in tariff, 20 years and hope-

fully a sufficient tariff Bulgaria

could become a promising country

in at least the next three years for

the PV industry, although its mar-

ket volume will be compatible with

Belgium, but with more medium-

size plants. Only worrying thing is

the cap of 2 GW till 2020, as this

would mean a market for solar and

pv that is „just“ 280 MW and the

wind lobby showed muscles in the

past with 6 GW installed“.

Fronius International GmbH

коментират от Fronius International

GmbH.

Бизнесът на водещия производи-

тел на соларни инвертори RefuSol

GmbH в България е базиран на дирек-

тни продажби, заявиха от компани-

ята за сп. ЕНЕРДЖИ РЕВЮ. RefuSol

GmbH е с централа в Южна Герма-

ния. Разполага с филиали в САЩ и

Корея, както и партньори и офиси във

всички важни PV пазари в целия свят.

Компанията се гордее със своята

технологична иновативност, като

нейни модели инвертори заемат

челни позиции в престижни класации.

RefuSol GmbH проявява интерес към

пазара в България, участва и на из-

ложението за ВЕИ и ЕЕ. „Виждаме в

българския пазар обещаващ потен-

циал“, коментираха представители

на RefuSol GmbH.

Швейцарската компания Sputnik

Engineering AG, която предлага со-

ларни инвертори с марка SolarMax,

както и системи за мониторинг,

стартира мащабна рекламна кампа-

ния в България от началото на 2011

година, с което направи заявката за

повече популярност в работата си

с нашия пазар.

Бизнесът на базирания в Цюрих

швейцарски производител на силова

електроника IDS Group е тясно

свързан с България. Четири години

след основаването на компанията е

открита дъщерна фирма ИДС ООД

в София, а през 2008 г. отваря вра-

ти производствената база в Елин

Пелин чрез фирма ИДС Солар ООД.

„Като производител на висококаче-

ствени конвертори и задвижвания,

имаме възможността да предоста-

вим системни решения за широк

спектър от приложения, в това чис-

ло фотоволтаични инсталации“, за-

яви Юлиян Торчанов, управител на

ИДС ООД и ИДС Солар ООД. Както

сп. ЕНЕРДЖИ РЕВЮ вече информира,

в края на март IDS Group се сля с

Woodward Inc. и промени името си на

Woodward IDS.

Световният производител на

електроника Carlo Gavazzi участва

на българския пазар чрез бизнес

отдела CARLO GAVAZZI AUTOMATION

S.p.A. „От 2005 г. насам Carlo Gavazzi

работи с няколко търговци в Бълга-

рия в качеството си на производи-

тел на компоненти за автоматиза-

ция, главно на базата на дистрибу-

торски канал. След като през 2009

г. Carlo Gavazzi пусна контролната

система за стрингове EOS ARRAY,

тя беше инсталирана в няколко фо-

товолтаични парка в Ямбол. Директ-

но се представихме на българския

пазар през 2010 г., като взехме уча-

стие на ВЕИ & ЕЕ изложението в

София. В рамките на участието си

стартирахме сътрудничество с

българската компания КРИС 94 от

Варна, които понастоящем пред-

ставляват Carlo Gavazzi в България.

Двете компании участваха съвмес-

тно на тазгодишното издание на

ВЕИ & ЕЕ изложението“, разказват

от компанията историята на българ-

ския си бизнес. „Целта ни е възмож-

PV системи
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но най-скоро да създадем мрежа за

продажби, базирана на системни

интегратори, която локално да се

поддържа от КРИС 94“, са бъдещи-

те планове на търговския директор

за региона.

Едно от водещите имена в произ-

водството на фотоволтаични инвер-

тори и силова електроника, KACO

New Energy се гордее с 60-годишни

традиции в областта. У нас марка-

та е добре позната и продуктите

често се влагат във фотоволтаич-

ни проекти. Доста от българските

дистрибутори на PV компоненти

предлагат и държат на склад и про-

дукти с марка KACO. Фирма Мотто

Инженеринг предлага Powador инвер-

тори на KACO New Energy като офи-

циален представител за България.

Power-One Inc. e вторият в све-

та производител на соларни инвер-

тори и разполага с производствени

мощности в Италия, САЩ, Канада и

Китай. По отношение на продукто-

вото направление за ВЕИ, компани-

ята работи на европейския пазар с

търговски представители или дис-

трибутори. За региона на Източна

Европа отговаря Словакия, откъде-

то се координират продажбите в

страни като Словакия, Полша, Чехия,

Унгария и България.

Друг водещ производител на фо-

товолтаични инвертори и системи

за мониторинг, SMA Solar Technology

AG също не е представена директ-

но на българския пазар, но присъства

в офертите на някои от най-актив-

ните и успешни системни интегра-

тори и дистрибутори на фотоволта-

ични компоненти в България.

Чрез дъщерната си фирма и изклю-

чителен представител - ХЮНДАЙ

ХЕВИ ИНДЪСТРИС Ко. БЪЛГАРИЯ АД,

Hyundai Heavy Industries Ltd. предла-

га у нас фотоволтаични инвертори

с мощности от 3 kW – 250 kW. „Но-

вите 500 kW инвертори се очакват

на пазара през 2011 г.“, информира-

ха за сп. ЕНЕРДЖИ РЕВЮ от фирма-

та. В областта на електричество-

то Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.

(HHI) предлага на българския пазар

чрез своя официален дистрибутор за

апаратура НН и СН фирма ВАЛелек-

трик ООД следните продуктови

групи: миниатюрни модулни апарати,

автоматични прекъсвачи и товаро-

ви разединители с лят корпус,

въздушни прекъсвачи, контактори и

терморелета, моторни защити и

контролни релета, честотни управ-

ления на АС двигатели, вакуумни

прекъсвачи и контактори СН.

Друг водещ производител на ин-

вертори - Mitsubishi Electric Europe

B.V., има структура за продажба на

фотоволтаични продукти в България

– чрез търговския си партньор фир-

ма ClimaCom, София.

На българския фотоволтаичен

пазар немският производител STECA

Elektronik GmbH присъства от 2006

г. чрез дъщерното си дружество

ЩЕКА Електроник България ЕООД.

Търговската му дейност обхваща

цялата продуктова гама на Steca

Elektronik в областта на соларната

електроника – пълната продуктова

серия електроника за фотоволтаич-

ни системи.

В България Итън Индъстрис ЕООД

е част от Eaton Group. Компанията

е водещ световен производител на

продукти, системи и решения за

ефективно разпределение на енерги-

ята - ниско напрежение за сградни и

индустриални приложения, непрекъ-

сваеми токозахранващи устройства

(UPS), шинни системи, както и про-

дукти средно напрежение и др. По

отношение на соларния бизнес, Eaton

предлага пълна гама продукти – от

висококачествено комутационно

оборудване до ефективни соларни

инвертори за целия спектър на при-

ложение – от домашни фотоволта-

ични инсталации до соларни парко-

ве.

Водещият производител в облас-

ти като електроразпределение и

автоматизация Schneider Electric е

представен в България повече от 10

години и работи в пет пазарни сег-

мента – Building, Energy, Industry, IT и

Power. „С офиси в София, Варна, Бур-

гас и глобална фабрика в Пловдив,

Schneider Electric има уникални пазар-

ни позиции, тъй като може да пред-

ложи цялостно решение за фотовол-

таичния пазар“, заявяват за сп.

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ от компанията.

„Развиваме бизнеса с възобновяеми

енергийни източници както директ-

но, така и чрез широка партньорска

мрежа. Schneider Electric има глоба-

лен подход към международните си

клиенти, комбинирайки ноу-хау от

световен мащаб с местен опит“,

коментира търговската структура

у нас Петър Дивитаков, мениджър

развитие на ВЕИ бизнеса в Шнайдер

Електрик България.

Бизнесът на Siemens AG – Герма-

ния в областта на фотоволтаични-

те системи в България се осъще-

ствява чрез регионалното търгов-

ско дружество Сименс ЕООД. По

отношение на търговската струк-

„The solar potential in Bulgaria has

a very good potential for develop-

ment. After the newly adopted RES

legislation came into force and the

expected shortly FiT we foresee

stable PV business in the coming

years“.

Schneider Electric

„By supporting the photovoltaic

sector, Bulgaria will create a new

industry and thousands of new jobs.

If it could surpass the planned 16%

share of RES in 2020, Bulgaria will

be able to sell excess allowances

to other countries which have failed

to meet their commitments. At

present comparative chaos reigns

on the Bulgarian photovoltaic mar-

ket due to the lack of a coherent

legal basis and the availability of

multiple projects with uncertain

future, some of which are specula-

tive and unenforceable. We believe

that a stable legal framework will

lead to the implementation of the

major investment projects“.

Siemens AG

PV системи
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тура в страната, Сименс ЕООД, на-

правление Индустриална автомати-

зация и задвижващи технологии,

залага на разработена дистрибу-

торска мрежа и поддържа дългого-

дишно сътрудничество с водещи ин-

женерингови компании в България.

„Подкрепяйки фотоволтаичния сек-

тор, България ще създаде един нов

бранш и хиляди нови работни мес-

та. Ако успее да надмине заложени-

те 16% дял на ВЕИ през 2020 г.,

България ще може да продава излиш-

ните квоти на други държави, кои-

то не са успели да изпълнят анга-

жиментите си. Към момента цари

сравнителен хаос на българския

фотоволтаичен пазар поради липса

на съгласувана законова база и

наличието на множество проекти с

неясно бъдеще, част от които са

спекулативни и неизпълними. Счита-

ме, че наличието на стабилна нор-

мативна рамка ще доведе до осъще-

ствяването на сериозните инвес-

тиционни проекти“, коментираха за

сп. ЕНЕРДЖИ РЕВЮ българския фо-

товолтаичен пазар представители

на Сименс ЕООД.

ABB Group в България има три

компании, разположени в пет насе-

лени места. Продуктите за соларна

енергетика на компанията у нас се

предлагат от дъщерната фирма АББ

България ЕООД. Първият соларен

проект на компанията е паркът

Самоводене 20 MWp, следван от още

два големи проекта. Нови три са

планирани до края на 2011 г. ABB

работи с производители на панели,

като за българските соларни парко-

ве това е корейската компания

SunDay (SDN Company Ltd.), а АББ

България е доставчик на цялото

електрооборудване и автоматиза-

ция.

Австрийският концерн SCHRACK

TECHNIK GmbH има дъщерна фирма

в България - Шрак Техник ЕООД. Към

настоящия момент компанията раз-

полага с офис и склад в град София.

„Планираме в рамките на следващи-

те три години да открием филиали

в Пловдив и Варна“, споделят пред-

PV системи
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ставители на SCHRACK. „Понасто-

ящем работим директно с крайни

клиенти. С цел по добро задоволява-

не нуждите на пазара търсим парт-

ньори за по-големите градове на

България“, заявиха за сп. ЕНЕРДЖИ

РЕВЮ от фирмата. Представители-

те на компанията са оптимистично

настроени към бъдещето на солар-

ния бизнес в България. „Предвид бла-

гоприятното географско разположе-

ние на страната, предвиждаме бур-

но развитие в тази все още нова за

България бизнес област, в следващи-

те три до пет години“, предвиждат

те.

Соларни инвертори с марката

OMRON се предлагат в България

отскоро. Те не са новост в продук-

товото портфолио на японската

корпорация и са част от продукто-

вото направление „Компоненти за

контрол“. В България се доставят

от дистрибуторите на индустриал-

ните продукти на компанията.

„Omron работи на пазара на соларна

електроника отдавна. Той предлага

изключително качествени продукти,

носещи белега на традициите в

иновативността и високите техно-

логии на японския производител“,

коментира Георги Генчев, президент

на фирма ГЕМАМЕКС, дистрибутор

на Omron за индустриална автома-

тизация.

Соларният бизнес на  CHINT дати-

ра от октомври 2006 г., като нова

сфера на дейност. Заводите на ком-

панията в Хангжоу, Китай, имат

производствен капацитет от поли-

кристални и тънкослойни соларни

клетки, модули и системи за 300 MW

през 2010 г. В България изключите-

лен представител на CHINT GROUP

е фирма СЕМО ООД, която работи

на българския електроенергиен пазар

от 8 години. Специализирана е в

предпроектни проучвания, еднолиней-

ни схеми, избор на апаратура, офе-

риране на доставка и монтаж на

панели и инвертори. Към момента

няма структура от търговски парт-

ньори в България. Ръководството на

СЕМО ООД коментира българския

фотоволтаичен пазар като „много

слабо развит пазар поради законода-

телни проблеми“.

Victron Energy е производител със

силна репутация в техническите

иновации и е предпочитан доставчик

на електроапаратура. За дистрибу-

тор за България посочва фирма Чепъ-

ков.

Носещи конструкции
за соларни системи

Разнообразието от носещи мон-

тажни системи, предлагано от

българските компании, е повече от

голямо. В офертите за проекти са

налице технологиите и продуктите

на повечето водещи марки както на

фиксирани носещи конструкции,

така и на най-високотехнологични-

те активно следящи системи.

Факт е и българско производство

на стойки, маси и други монтажни

конструкции, както и на следящи

системи. Представяме някои от

търгуващите в България чужди ком-

пании, представени у нас.

Terrafix GmbH е специализирана в

производството и монтажа на фун-

даменти без бетон и разнообразни

метални конструкции за фотоволта-

ични инсталации. Представена е на

българския пазар от Профил-И ООД.

Terrafix предлага у нас система ан-

кери за навиване в земята, подходя-

ща за всякакъв тип терен и наклон.

Носещите конструкции са лесно

съвместими с всички видове модули,

изработват се според всеки конкре-

тен проект и са оптималното реше-

ние при следващ релефа на местно-

стта монтаж.

Фирма АЛУКЬОНИГЩАЛ е частна

австрийска фирма със седалище във

„Having in mind the favourable geo-

graphical location of the country,

we expect a rapid development in

this new business sector for Bul-

garia in the following three to five

years.“

SCHRACK TECHNIK GmbH

Виена и 150-годишна история. Пове-

че от 50 години има лицензен дого-

вор с немската фирма SCHÜCO за

представителство на марката и

продажба на продуктите за Австрия,

Унгария, Румъния, България и всички

бивши югославски републики. „В

България фирмата ни има офис от

1995 година“, споделя управителят

на АЛУКЬОНИГЩАЛ ЕООД Климентин

Чернев пред сп. ЕНЕРДЖИ РЕВЮ.

Компанията е специализирана в

търговията със стоманени, алуми-

ниеви и пластмасови системни кон-

струкции за остъкляване. Предлага

цялата продуктова гама с марка

SCHUCO и от двете основни направ-

ления – алуминиеви и пластмасови

профилни системи за остъклени вра-

ти, прозорци, покриви и фасади –

както и соларната техника (фото-

волтаика, соларни системи за под-

гряване на вода, термопомпи).

ETEM е част от най-големия ме-

талопреработващ холдинг на Балка-

ните – VIOHALCO. Освен търговс-

ка дейност, компанията развива и

производство в България чрез фир-

ма Стилмет. „Успоредно с бързите

темпове на развитие на възобновя-

емите енергийни източници, ние

разработихме редица профили, нами-

„Regarding the use of RES, I be-

lieve that their future particularly

in construction is guaranteed. This

is because the European Directive

on energy efficiency in buildings,

pointing that each new building

after 2020 must have zero energy

balance, and this without the help

of renewable energy sources is not

possible. However, I think the gov-

ernment is still not active enough

in terms of market development on

renewable energy by introducing

appropriate incentives for greater

penetration of energy efficient so-

lutions in the construction busi-

ness“,

Klimentin Chernev,

ALUKOENIGSTAHL, SCHUECO
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Изявленията и коментарите от страна на интервюираните фирми са направени в периода

между 15 април и 25 май 2011 г. Поради динамичните промени в българското законодател-

ство е възможно в публикуваните твърдения и данни да се съдържат неактуални части.

Statements and comments made by the interviewed companies were done between April 15 and May

25, 2011. Due to the dynamic changes in the Bulgarian legislation it is possible few of the published

statements and data to contain out of date parts.

ращи приложение в тази насока. До момента с профи-

ли, проектирани и произведени от нас, са изградени фо-

товолтаични 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, съоб-

разен с критериите здравина, тегло, лесен и сигурен

монтаж“, заявява за сп. ЕНЕРДЖИ РЕВЮ Иван Злата-

нов, продуктов мениджър Индустриални профили в

ETEM.

Демпко Отомейшън е ексклузивен дистрибутор на

фирма Krinner – Германия, производител на винтовете

за закрепване към земна основа (Ground Screws). „От

началото на 2009 година фирмата предлага нов продукт,

който е доста актуален в момента - проектиране, до-

ставка и монтаж, пускане в редовна експлоатация и

сертифициране на фотоволтаични  паркове. Освен това

сме изключителен дистрибутор на фирма КRINNER - Гер-

мания, производител на метални фундаментни винто-

ве за закрепване към земна основа за фотоволтаични-

те паркове, а така също произвеждаме метални кон-

струкции в гр. Ямбол, необходими за изграждане на тези

паркове“, разказва Димитър Кръстев, управител на

Демпко Отомейшън. Компанията е изградила търгов-

ска и инсталаторска мрежа от регионални дистрибу-

тори в цялата страна. Основни търговски партньори

са фирмите Енемона Холдинг АД, Филкаб АД, Арда Енер-

джи Груп ООД, Сиенит Холдинг АД, Геотехмин ООД.

„Българският фотоволтаичен пазар е с голям потен-

циал и сигурно инвестиционно бъдеще, независимо от

временните трудности при стартирането му“, комен-

тира управителят на Демпко Отомейшън.

Немският производител Renusol GmbH е специализи-

ран в производството на соларни монтажни системи.

Представен е на почти всички европейски пазари чрез

работещи за компанията търговци или партньори в

дистрибуцията. „Търговската дейност на компанията

за България се извършва от централата в Кьолн, Герма-

„The Bulgarian Photovoltaic Market has great potential

and secure investment future, regardless of the tempo-

rary difficulties with its start in Bulgaria“.

Dimitar Krastev,

Dempco Automation, Krinner

ния“, информират от Renusol. Директорът на бизнес раз-

витието на компанията Г. Луис коментира българския

пазар така: „Тенденцията към системи за монтаж върху

покриви е много интересна и перфектно отговаря на

предлаганите от нас монтажни системи“.

Изключителен дистрибутор на ALTEC Solartechnik у нас

е Иммитек България ООД. Немската компания е специа-

лизирана в производството на технически компоненти

за соларни инсталации, монтажни системи, конструкции

за соларни инсталации (фотоволтаични и термални).

Сред останалите марки, които се внасят у нас, мо-

гат да се посочат още DEGERenergie, SolarFix, Schletter

и много други.

„The trend towards roof mounted systems is very inter-

esting in Bulgaria and perfectly fits with our cost-effec-

tive mounting material“.

G. Loois, Director Business

Development, Renusol GmbH

„Along with the rapid pace on development of the RES

business, we have researched a number of profiles, with

application in this area. So far, with profiles designed

and manufactured by us photovoltaic power plants with

total capacity of 50 MW are built, and for Bulgaria the

capacity is over 15 MW“.

Ivan Zlatanov, ETEM
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Ключови
фотоволтаични
проекти в България

Фотоволтаичен парк Елшица
Фотоволтаичен парк Елшица е с обща инсталирана

мощност 1,15 MWp. Намира се в землището на с. Сбор,

област Пазарджик, и е разположен върху терен от

40 000 м2. Съоръжението е пуснато в експлоатация на

10 февруари т. г. Годишното производство на електро-

енергия е изчислено на приблизително 1 419 126 kWh

(1 236 kWh/kWp). Това би спестило емисии СО2 от по-

рядъка на 1162,3 тона годишно. При реализирането на

проекта са използвани 4992 броя Q.Base 230 Wp фото-

волтаични модули, произведени от Q-Cells SE, Германия.

Наклонът им спрямо хоризонта е 32° фиксиран ъгъл.

Монтирани са 2 броя централни инвертори Sunny

Central 500 CP, произведени от SMA Solar Technology,

Германия. Мониторинговата система е стрингова и

инверторна. Мълниезащитата е с изпреварващо дей-

ствие. Охранителните системи на съоръжението включ-

ват периметрова охрана и видеонаблюдение. Главен

изпълнител на обекта е фирма ФИЛКАБ. Фотоволтаи-

чен парк Елшица е собственост на Риал Стейтс, а фирма

CHAORI-VS-SOLAR е доставила металната носеща кон-

струкция.

Соларен парк край с. Драчево
Соларният парк в с. Драчево, община Средец, се на-

мира на 28 км от град Бургас. Инсталираната мощност

е 3.552 MWp, като съоръжението работи на пълна мощ-

ност от края на август 2010 г. Общата площ на парце-

ла е около 65 хил. кв. м. Площта на инсталираните фо-

товолтаични модули е 25 000 кв. м. Инвеститорът Еко

Драчево е използвал при реализацията на този проект

поликристални модули, производство на Yingli Solar, де-

централизирани инвертори, произведени от SMA. Кон-

струкцията е производство на Schletter, а трансформа-

торните станции са производство на ФИЛКАБ – Плов-

див, с трансформатори Areva и оборудване Siemens.

Централата разполага с онлайн мониторинг на произ-

водството, като данни се предават на всеки 15 мину-

ти. Постигнатата ефективност на централата е 87%.

Към момента съоръжението е спестило около 1 100 000

кг вредни емисии CO2.

Соларен парк край с. Блатец
Слънчевата централа на компанията Натуркрафт -

дружество от групата на ЕVN, е ситуирана край с.

Блатец.  Инвестицията в съоръжението възлиза на око-

ло 6 млн. лева. При изграждането на соларния парк са

използвани само най-модерни и екологични технологии.

Соларният енергиен парк се състои от общо 3 групи

фотоволтаични елементи с oбща мощност 836.7 kWp.

През декември 2009 г. беше пусната в техническа проб-

на експлоатация първата част от централата. Тя се

състои от 2376 тънкослойни силициеви елемента с

мощност 178.2 kWp. Фотоволтаичният парк е най-голе-

Ключови
фотоволтаични
проекти в България
Преглед на реализирани или в процес на реализация
соларни инсталации у нас

Годишното производство на електроенергия на фотоволтаичен парк Ел-
шица е приблизително 1 419 126 kWh.
The annual energy production of Elshica PVc Park is approx. 1 419 126 kWh.

Соларният парк в Драчево е с пълна мощност от края на август 2010 г.
The solar park in Drachevo works with full capacity since the end of August 2010.

PV системи
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Инвестицията в Соларен парк край с. Блатец възлиза на около 6 млн. лева.
The investment in the solar park near Blatec village amounts to about 6 mil. BGN.

Соларен парк Раковсково 1 е с обща инсталирана мощност 2 МW.
The total installed capacity of Rakovskovo 1 Solar Park is 2 MW.

мият в цялата EVN Група и първият за EVN, който е

изграден извън Австрия.

В началото на 2010 г. в експлоатация бяха въведени

и другите две групи. Едната се състои от 1584 соларни

модула от монокристален силиций с мощност 380.16 kWp,

а другата е съставена от 960 соларни модула от моно-

кристален силиций с общ капацитет 278.4 kWp.

Фотоволтаичната централа функционира успешно с

пълна мощност от началото на март 2010 г. Произве-

дената до момента електроенергия е 342 000 kWh.

Работата на соларния парк вече дава своя положите-

лен ефект върху околната среда - вече са спестени над

222 тона вредни емисии CO2.

Соларен парк Раковсково 1
Соларен парк Раковсково 1 е с обща инсталирана

мощност 2 МW. Общата площ на съоръжението е 50 000

м2. Инвеститорът в проекта Smart Energy Bulgaria е част

от Smart Solar group. Изпълнител на обекта е VEI Stroy.

Първият етап от 1 MW работи от 22 април т. г., a по

втория 1 MW са приключили работите по конструкци-

ята и предстои монтажът на панели. В процес на из-

граждане от същите компании са също соларен парк Ра-

ковсково 2, който ще бъде с 600 kW на площ от 49 000

m2 и Смирненски - 600 kW на площ 12 000 m2.

Фотоволтаичен парк край
с. Тръстиково

В началото на месец април т. г. Натуркрафт – дру-

жество от групата на ЕVN, което развива проекти в

областта на възобновяемите енергийни източници стар-

тира реализацията на проект по изграждането на нов

фотоволтаичен парк в България, съобщават от пресцен-

търа на компанията. Той се намира в землището на с.

Тръстиково, община Камено, област Бургас.

Инвестицията в соларния парк е на стойност 10 млн.

лв. Съоръжението ще бъде с мощност 2 MWp, като е

планирано годишното производство на електроенергия

да бъде в обем на 2,4 млн. киловатчаса. В изграждането

на соларния парк ще се използват водещи технологии в

сферата на ВЕИ. Централата ще бъде изградена на площ

от 80 декара. Предвидено е строителните дейности да

завършват до началото на месец юли 2011 г., след ко-

ето ще започнат техническите изпитания и въвежда-

нето в експлоатация на централата.

Соларен парк Ботево I
Соларният парк Ботево I е разположен на площ от 45

дка. Инсталираната мощност е 2 MW. Броят на моду-

лите е 8852 (всеки с мощност от 230 Wp), а на конвер-

торите – 4. Инвестицията на стойност 8 млн. евро е

PV системи
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на испанските фирми Nobinter и Nobesol. Реализирането

на обекта е отнело около 3 месеца, а годишното про-

изводство на енергия възлиза на 2 637 821 kWh. Всекид-

невно произвежда енергия, достатъчна за нуждите на

500 домакинства. При изграждането на Ботево I са из-

ползвани висококачествени поликристални фотоволта-

ични панели, които са достатъчно устойчиви да из-

държат при скорост на вятъра над 180 км/ч. Проектът

има сключен договор за изкупуване на произведената

електроенергия от EVN. Този проект ще спести 1500

тона вредни емисии от въглероден двуокис в атмосфе-

рата. Подизпълнител в изграждането на парка е ямбол-

ската фирма Мегават. Реализацията на проекта осигу-

рява 90 работни места.

Фотоволтаичен парк край гр. Карлово
Фотоволтаичният парк край гр. Карлово на фирма KPV

Solar е с обща мощност 3,5 MWp и е ситуиран на площ

от 81,5 хектара. Очаква се проектът да бъде финали-

зиран през м. юли т. г. Заложените модули в инсталаци-

ята са поликристални, а използваната технология пред-

полага стационарна инсталация. Годишното производ-

ство на електроенергия възлиза на 4 322 500 kWh.

Фотоволтаична централа край
с. Кубадин

Фотоволтаичната централа край с. Кубадин, общи-

на Средец, област Бургас е с обща инсталирана мощ-

ност 350 kW. При изграждането й са използвани моно-

кристални модули SUNSYSTEM 185M, както и инверто-

ри Fronius IG Plus 150. Системата за мониторинг на съоръ-

жението е Fronius Datcom.

Конструкциите са поцинковани метални конструкции

SUNSYSTEM за набивен монтаж. Инвеститор на проек-

та е Сънрей Енерджи, а изпълнител - НЕС – Нови енер-

гийни системи.

Соларен парк край с. Калипетрово
Соларният парк край Калипетрово, община Силистра

е с обща инсталирана мощност от 3,9 MWp. Инвести-

тор в проекта е AES Solar, a подизпълнител – Соларпро,

част от Соларпро Холдинг. При реализацията на мащаб-

ния проект на площ от 100 дка са монтирани 51 480

панела тънкослойни CdTe.

Инсталираната мощност в соларен парк Ботево I е 2 MW.
The installed capacity in Botevo I Solar Park is 2 MW.

Фотоволтаичният парк край гр. Карлово е с обща мощност 3,5 MWp.
The solar park near Karlovo is with a total installed capacity of 3,5 MWp.

При изграждането на
ФЕЦ край с. Кубадин
са използвани моно-

кристални модули
SUNSYSTEM 185M.
SUNSYSTEM 185M

monocrystalline modu-
les were used for the
building of the PVPP
near Kubadin village.

Соларният парк край Калипетрово, община Силистра е с обща инсталирана
мощност от 3,9 MWp.
The solar park near Kalipetrovo, Silistra municipality, is with total installed
capacity of 3,9 MWp.

PV системи
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Соларен парк край Приморско
В землището на град Приморско към момента се

изгражда соларен парк с обща мощност от 700 kWp.

Инвеститор в него е фирма Геосолар, а доставчик на

оборудването - фирма Евродизайн БГ. Работата по ре-

ализирането на обекта е планирана да протече на два

етапа.

Първият етап се очаква да приключи до 31 юли т. г.,

като към момента се изгражда КТП с външната връзка

и се отливат фундаментите за носещите конструкции

на фотоволтаичните панели. Планираната инсталира-

на мощност в този етап е 300 kW. В него са заложени

120 Wp тънкослойни фотоволтаични модули на фирма

HelioSphera, както и стрингови инверотри Power One –

10 kW.

Вторият етап ще включва инсталирането на още 400

kW мощност, което ще бъде постигнато чрез 240 Wp

поликристални фотоволтаични панели на Canadian Solar,

както и централни инвертори Power One. Срокът за

окончателното завършване на соларния парк е краят на

2011 г.

Фотоволтаична централа в
с. Мокреш

Изграждането на централата в с. Мокреш започва

през 2010 г. и е първият голям проект на Greentech

Engineering Solutions. Тази централа е една от най-го-

лемите на територията на България, която е понас-

тоящем свързана с националното електроразпределе-

ние.

До момента са изградени и включени в националната

електроразпределителна мрежа 3 MW. В процес на из-

граждане е последната част от проекта. Теренът се

намира в с. Мокреш, близо до Лом, Северна България. За

реализацията са използвани поликристални фотоволта-

ични модули, производство на HYUNDAI HEAVY

INDUSTRIES Република Корея, инвертори - TMEIC

(TOSHIBA MITSUBISHI-ELECTRIC INDUSTRIAL SYSTEMS

CORPORATION ), конструкции - TATASTEEL Обединено

Кралство и SADEF NV Белгия, кабелна система - HIS

Solarsysteme Германия. Довършването му се очаква да

приключи скоро и паркът ще достигне до предвидените

4 MW мощности.

Фотоволтаична централа
в землището на с. Богданово

Фотоволтаичната централа в землището на с. Бог-

даново, община Нова Загора е с номинална мощност 67,68

kWp. Неин инвеститор е фирма Солар МН. Мотто Инже-

неринг е изпълнител. Съоръжението е финализирано през

май т. г. При реализацията му за използвани соларни

панели SOLON Blue 230/07, както и инвертори Powador

30000xi-XL-Park.

След последния етап от ФЕЦ в с. Мокреш съоръжението ще достигне пред-
видените 4 MW мощност.
After final stage of the PVPP in Mokresh village the installation will reach the
scheduled capacity of 4 MW.

Фотоволтаичната централа в землището на с. Богданово, община Нова
Загора е финализирано през май т. г.
The solar power plant in Bogdanovo village territory, Nova Zagora municipality,
was completed in May this year.
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Следяща фотоволтаична система
в Нова Загора

Мотто Инженеринг изгради следяща фотоволтаична

система в Нова Загора. Инвеститор в инсталацията е

фирма Дима Комерс. Обектът е финализиран през октом-

ври 2010 г. Общата мощност е 69,3 kWp и се състои от

две следящи слънцето тракерни системи SunCarrier 6.0.

Тракерите SunCarrier имат генераторна площ от по

247,52 кв.м. и следят слънцето, като се въртят около

вертикалната си ос. Предимството на тракерите

SunCarrier е, че не съществува люлеене на конструкци-

ята, тъй като силите, които действат, се предават

посредством специално разработената носеща конст-

рукция с широка основа директно във фундамента, без

да се натоварват подвижните части. Тракерите

SunCarrier продължават да произвеждат електроенер-

гия, тогава когато други следящи системи трябва да

се завъртят, за да се защитят от силата на вятъра.

Масивната конструкция е проектирана така, че да из-

държа на силно натоварване от вятър и сняг.

Благодарение на следеното на слънцето се постига

30-40% повишаване на добива на електроенергия. Върху

двата тракера Мотто Инженеринг инсталира близо 400

поликристални фотоволтаични панели SHARP ND175. За

фотоволтаичната централа са използвани инвертори

Powador 33000xi-XL на немската фирма KACO New Energy

от серия Park, които са специално разработени за из-

ползване на открито. Тяхното максимално КПД е 97,4%.

Инверторите разполагат с вграден ел. апарат за три-

фазно наблюдение на ел. мрежа, който при липса на

напрежение от фотоволтаичния генератор прекратя-

ват подаването към мрежата.

Фотоволтаичен парк Припечене
Фотоволтаичен парк Припечене се намира на 170 км.

южно от София - на 15 км. от Сандански в посока Ку-

лата, вдясно по пътя за Генерал Тодоров. Проектът е

разработен и реализиран чрез ХК БЕЛА ВОДА, друже-

ство със специална цел, съвместно установено от Хид-

роенергийна Компания, България и Norsk Solkraft, Нор-

вегия. В него са монтирани модули Yingli, инвертори SMA

и монтажни системи Schletter. Мощността на инста-

лацията е 0.8 MW. Площта на соларния парк е 18,6 дка,

върху които са монтирани 3520 модула и два централ-

ни инвентора. Очакваното средногодишно производ-

ство на електроенергия е 1100 мегаватчаса чиста

енергия, като се спестяват и 1000 тона вредни еми-

сии годишно. juwi Solar е EPC контрактор по проекта.

Близо 1,4 млн. евро е безвъзмездната финансова помощ,

а стойността на проекта е над 3,4 млн. евро.

Фотоволтаичен парк
Панагюрище

Фотоволтаичен парк Панагюрище е с инсталирана

мощност 103 kWp. Негов инвеститор е фирма Елмет,

а СънСървис е проектирал и изградил съоръжението.

При монтажа е използвана 3-позиционна структура, за-

ложени са модули Chaori и инвертори Fronius - IG 150

Plus. Обектът е завършен през ноември 2009.

Общата стойност на фотоволтаичен парк Припечене е над 3,4 млн. евро.
The total investment in the PV plant Pripechene is more than 3.4 mil. Euro.

Фотоволтаичен парк Панагюрище е с инсталирана мощност 103 kWp.
PV Park Panagiurishte is with total installed capacity of 103 kWp.

Инсталацията край Нова Загора е 69,3 kWp и включва от две следящи
слънцето тракерни системи SunCarrier 6.0.
The Nova Zagora installation capacity is 69,3 kWp and consists of two sun tracking
systems SunCarrier 6.0.

PV системи



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 2/2011 59

Фотоволтаичен парк
край с. Равна гора

Фотоволтаичният парк в землището на с. Равна гора,

община Аврен е изграден на обща площ от 309 дка, от

които 200 дка са използвани за разполагането на фото-

волтаични модули с инсталирана мощност 5 MWp. Не-

гов инвеститор е Интерсервиз Узунови, a EPC контрак-

тор – Соларпро, част от Соларпро Холдинг.  Съоръжени-

ето се намира в зона със слънчева радиация 4,25 kWh/

m2/ден или 1450-1500 kWh/m2/година. При изграждането

на соларен парк Равна гора са използвани фотоволтаич-

ни панели SHARP NA121GJ - тънкослойни панели, имащи

възможността да улавят слънчевите лъчи и при лоши

метеорологични условия, които позволяват по-голяма

продължителност на производството през светлата

част на деня; инвертори SMA, позволяващи по-висок

коефициент на полезно действие на системата, благо-

дарение на непосредствената им връзка към мрежата

средно напрежение; конструкция TATA Steel; соларни

кабели HIS Solar.

В процеса на реализация на проекта за консултанти

са използвани международно признати организации в

областта на ВЕИ, а именно: TUV Rhainland Германия, SGS

България, Централна лаборатория по слънчева енергия

и нови енергийни източници (ЦЛСЕНЕИ) - БАН.

Соларен парк край Пазарджик
Наскоро бе завършен 10 MW соларен парк край Пазар-

джик. Соларни модули с марката REC са използвани за

инсталирането на 5 MW от него. Носещата му конст-

рукция е на ALTEC Solartechnik, а инверторите, които са

централни – на SMA. Инвеститор в проекта е немска-

та компания Solsbor, а негов главен изпълнител е Immitec.

В реализирането на обекта участва и българската

компания Про еко строй.

Фотоволтаичен парк
в Самоводене

SDN e водещ корейски инвеститор в областта на ВЕИ.

Компанията има завършени повече от 200 фотоволта-

ични проекти в света. Новият фотоволтаичен парк в

Самоводене ще произвежда чиста енергия без въглеродни

емисии. Собствениците на централата, корейската

фирма SDN е инвестирала 150 млн. евро в проекта. 70%

от проекта се финансира от Корейската банка за раз-

витие. Инсталираната мощност е 45 MWp на площ от

618 294 кв. м.

Фотоволтаичният парк край с. Равна гора е изграден на обща площ от 309
декара.
The photovoltaic power plant near Ravna Gora village is installed on a total area
of 309 dca.

10-мегаватовият соларен парк край Пазарджик бе завършен наскоро.
The 10 MW solar park near Pazardjik was recently completed.
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Соларен парк в Девня
Соларният парк в Девня, община Варна е с обща инста-

лирана мощност от 4,8 MWp. Това е и реално работещата

мощност на съоръжението. Общата площ е 400 дка. Ин-

веститор в проекта е Инфинити Енерджи Холдинг, Холан-

дия, а EPC контрактор e Соларпро, част от Соларпро

Холдинг. Монтираните соларни панели са 50 000, като от

тях 38 000 Solarpro SP44 и 12 000 полисилициеви панела.

Соларен парк край с. Янково
Алфа Енерджи холдинг, дъщерно дружество на Солар-

про Холдинг е инвеститор в соларен парк в землището

на с. Янково, община Шумен. Инсталираната мощност

на съоръжението е 2,4 MWp. То се разполага на терен

с площ 137 дка и се състои от 57 408 панела Solarpro

SP42. Соларпро, част от Соларпро Холдинг е EPC кон-

трактор на проекта.

Фотоволтаичен парк край Малко
Търново

Край Малко Търново е изграден фотоволтаичен парк

с инсталирана и реално работеща мощност от 2,4 MWp.

Инвеститор в проекта е Юнайтед Солар, а EPC кон-

трактор – Соларпро, част от Соларпро Холдинг. На

площ от 113 дка са монтирани 55 114 панела Solarpro

SP44.

Собствени тестови електроцентрали
в Габрово

СТС Солар е първата и засега единствена фирма, която

инсталира собствени тестови електроцентрали. Цели-

те са няколко: демонстрация на оборудването; предва-

рително запознаване на клиентите с различните видове

модули, инвертори, конструкции, позиционери и системи

за контрол и мониторинг; измерване и контрол; анализ на

данните от централите, чрез който да се отговори на

най-важните въпроси на един бъдещ инвеститор.

Компанията е реализирала редица проекти в цялата

страна, сред които: Фотоволтаична централа с мощност

151.20 kWp с инвеститор фирма Балмет-Солар – гр. Русе.

Монтирана е върху покрив на сграда в Източна промиш-

лена зона в гр. Русе. При изграждането на централата са

използвани 840 модула Sinski PV SPV 180M-24 и 12 инвер-

тора SMA SMC 11000 TL; Фотоволтаична централа с

мощност 100.80 kWp. Намира се в землището на с. Селци,

област Пловдив. При изграждането на централата са

използвани 576 монокристални модула SPV175М-24 и 12

монофазни безтрансформаторни инвертора SMA SMC

8000 TL; Фотоволтаична централа с мощност 117.24 kWp.

Соларният парк в Девня е с обща инсталирана мощност от 4,8 MWp.
The solar park in Devnya is with total installed capacity of 4.8 MWp.

Соларният парк край с. Янково се разполага на терен с площ 137 дка.
The solar park near Yankovo village, Shumen municipality, has an area of 137 dca.

Фотоволтаичният парк край Малко Търново е с инсталирана мощност 2,4
MWp.
The PV power plant near Malko Tarnovo is with total capacity of 2.4 MWp.

Тестовите електроцентрали позволяват предварително запознаване с
качествата на инсталираните системи.
The testing power plants permit prior acquaintance with the qualities of the
installed systems.
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Монтирана е върху покрив на сграда на територията на

гр. Русе. Неин инвеститор е фирма ЗИТА Русе Карбохим

– гр. Русе. При изграждането на централата са използ-

вани 528 поликристални модула Kyocera KC 130GHT-2

подаващи произведената ел. енергия към 12 инвертора

SMA SMC 5000A и 324 монокристални модула Solar Swiss

SSM-150/12M подаващи произведената ел. енергия към 6

инвертора SMA SMC 8000TL. Чрез диверсификацията по

технологии на модули и инвертори е постигната ниска

цена на инвестицията и възможно най-добро оползотво-

ряване на слънчевата радиация и др.

Фотоволтаична централа Пауново
Първата и най-голяма към момента на реализацията

си фотоволтаична централа е Пауново, която е завър-

шена през октомври 2009 година. Тя е с инсталирана

мощност от 1 MW и е изградена с тънколсойни модули

Канека K75. При реализирането на обекта са избрани

инветори SMA. Съоръжението е проектирано, изграде-

но и сервизирано от СънСървис. Инвеститор на обекта

е фирма Intersol.

Фотоволтаичен парк Садината
Фотоволтаичен парк Садината е завършен през ок-

томври 2010 година. Съоръжението е с мощност от

2000.08 kWp. При неговата реализация са използвани

модули TFSM-T-2 и инвертори SolarMax. Съоръжението

е проектирано, изградено и сервизирано от СънСървис,

а негов инвеститор е BETAPARK.

Покривна инсталация в Пазарджик
От месец март 2010 година в експлоатация е фото-

валтична централа в Пазарджик. Неин инвеститор е

публичното дружество Златен лев Холдинг чрез дъщер-

ното си дружество Златен лев солар. Инвестицията

възлиза на над 1 млн. лв. 1540 фотоволтаични модула са

инсталирани на площ от 6000 кв. м върху покривното

пространство на завод Новалис в града. Общата номи-

нална мощност на модулите е 122 kWp. Съоръжението

е присъединено към мрежата. Фотоволтаичната систе-

ма е изградена от поликристални и тънкослойни модули

на световните производители Ингли - Китай и Канека

- Япония. Проектът се финансира изключително чрез

банков кредит от Уникредит Булбанк по програма Енер-

гийна ефективност на Европейската Инвестиционна

банка. Централата е с очакван капацитет около 175 MWh

годишно.

След въвеждането в експлоатация, централата в

Пазарджик редуцира около 130 т емисии годишно, а за

ефективния период на своето съществуване, което е

над 25 г. - близо 3250 тона.

Фотоволтаична централа Пауново е с инсталирана мощност от 1 MW.
The PV power plant Paunovo is with installed capacity of 1MW.

Фотоволтаичен парк Садината е завършен през октомври 2010 година.
The PV park Sadinata was completed in October 2010.
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платена публикация

        оларният бранш продължи

бързия си растеж и през 2010 г. Спо-

ред изследване на IMS, през 2010 г.

са доставени фотоволтаични ин-

вертори с обща мощност 20 GW.

Инверторите са основен еле-

мент за рентабилността на фото-

волтаичните инсталации, тъй ка-

то особено икономичните инвер-

тори помагат да се максимизира

приходът от системата, незави-

симо от това дали става дума за

малка инсталация на покрива или

големи слънчеви електроцентра-

ли. С тях операторите постигат

върхови приходи, увеличавайки до-

ходността.

Инверторите на Refusol оглавя-

ват редица независими изпитвания

Една от най-уважаваните в бран-

ша оценки извършва списание

Photon. Тя дава надеждна информа-

ция за ефективността и доход-

ността на инверторите. Те се из-

питват и оценяват при най-стро-

ги условия по отношение на техния

КПД, конструкцията им, както и об-

щото им удобство за използване.

От повече от три години инвер-

торите на RefuSol GmbH водят та-

зи класация. Дружеството е акту-

ално представено със седем собс-

твени изделия и изделия на произ-

водители на оригинално оборудва-

С

По-доходни фотоволтаични
инсталации с използване на
високоефективни инвертори

По-доходни фотоволтаични
инсталации с използване на
високоефективни инвертори

не (2011 г.) сред първите 8.

Най-важният критерий при

класацията на Photon е КПД. Два-

та оценени с "много добър +" ин-

вертора - RefuSol 017K и RefuSol

013K, постигат Photon-КПД от

97,4% и съответно - 97,3% при

средна инсолация.

Високи КПД
Това, което характеризира един

ефективен инвертор, може да се

покаже добре при RefuSol 017K. За-

бележителното КПД на RefuSol

017K е резултат от топологията

на силовата част и оптималната

работна област (MPP). Топология-

та на силовата част позволява раз-

пределяне на потенциалите на пос-

тояннотоковата връзка симетрич-

но към заземителния проводник. Оп-

тималната работна област обхва-

ща от 460 до 850 волта и с това

съответства на инвертор с голям

диапазон. Така се постигат значи-

телни КПД в широки диапазони на

входното напрежение.

КПД на преобразуване в диапазо-

на на напрежение и мощност е мно-

го равномерен и достига максимум

98%. И при европейския (97,7%) и ка-

лифорнийския (97,9 %) КПД може да

се наблюдава такава равномерна

характеристика. Многоравномер-

ният и висок КПД на адаптиране на

следенето на точката на макси-

мална мощност от над 99% позво-

лява за целия ход на КПД незначи-

телно отклонение от характерис-

тиката на КПД на преобразуване.

Така се получават стойностите за

Photon-КПД от 97,4 % при средна ин-

солация и 97,6 % - при висока.

Важни предимства на RefuSol

017K са и гъвкавата възможност за

използване в застроени и незаст-

роени райони и всеобхватното обо-

рудване. Поради много малките за-

губи на мощност, инверторът мо-

же да бъде експлоатиран с чисто

конвекционно охлаждане. Така ин-

верторът може да се използва доб-
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ре без активно охлаждане и при много високи темпе-

ратури. Ако все пак бъде превишена допустимата окол-

на температура, уредът автоматично намалява из-

ходния ток. Освен това, соларният инвертор е със за-

щита IP65 и разполага с щепселни съединения с IP67,

което опростява използването в незастроени райо-

ни, например, като компонент на децентрализирано

оформление на слънчевата инсталация.

Интегрираният регистратор на данни във всеки

инвертор на RefuSol записва работните параметри

и ги предоставя като основа от данни за последва-

щи анализи. Порталът RefuLog за наблюдение на ра-

ботата и анализ визуализира, анализира и оценява те-

зи данни - и през големи интервали от време. Кому-

никацията на данни или защитеният и бърз обмен на

данни се извършва чрез стандартни интерфейси. В

този случай не са необходими допълнителни систе-

ми и порталът може да се използва веднага. Специ-

ално приложение позволява в бъдеще удобния дистан-

ционен контрол на инсталацията по разпростране-

ните модели смартфони.

Не само ефективни, но и удобни за
използване

Ефективните инвертори не би трябвало обаче да

имат само висок КПД, а да са също така удобни за

използване и ефективни при манипулиране. Благодаре-

ние на изключително малкото тегло от само 36 ки-

лограма Refusol 013K може да бъде монтиран само от

един специалист.

Обслужването на инвертора се извършва чрез цен-

трален дисплей, по избор на немски, английски, френ-

ски, италиански, испански или чешки език. При това

могат да бъдат извиквани стойностите по подраз-

биране и действителните стойности за AC и DC мощ-

ността и напрежението, честотата и дневния добив

на енергия. Освен това могат да бъдат задавани тем-

пературата на охладителя и вътрешната темпера-

тура, както и при свързване на съответни датчици

за инсолацията и температурата на модула. На дис-

плея могат да се отчитат и абсолютните и норми-

раните данни за добива. Възможно е и да се показват

графично добитите количества ток.

Извод
С високоикономичните инвертори като централен

и надежден елемент за преобразуване на енергия, опе-

раторите могат да използват оптимално фотовол-

таичните инсталации и да постигат оптимална про-

изводителност. Наред с КПД, решаващи са удобство-

то за използване, богатата окомплектовка, както и

гъвкавите възможности за използване на инвертори-

те. Photon-КПД стойностите и съответната класа-

ция дават достоверна информация за възможности-

те на инверторите.
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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

    разпределителните табла с разединители и пред-

пазители може да бъде постигната компактност с по-

мощта на секциите за прекъсвачи.

Благодарение на модулната Ri4Power система, отдел-

ните секции са напълно подготвени за инсталирането

на разединители с размери от 00 до 3 на Jean Muller или

ABB/Siemens.

С помощта на интегрираните в системата модули

от Jean Muller може да се предложи полуизваждаемо и

изцяло изваждаемо решение.

Разпределителните шини са подбрани и икономичес-

ки селектирани според изискванията.

Основната шинна система може да бъде конфигури-

рана така, че да понесе 100 кА ток на късо съединение.

Системата се интегрира от форма 1 до форма 4b за

типово изпитани устройства ниско напрежение в зави-

симост от индивидуалните изисквания.

Шинна система
1. Пригодена за стан-

дартните медни шини

със сечение от 50 х 10

до 100 х 10 мм, тест-

вана с напрежение до

2100 А.

2. Връзка с медната

шина посредством

свързващ блок, без не-

обходимост от разп-

робиване

3. Гъвкаво аранжиране на супортите в стъпка от 25 мм.

Прекъсвачи
Индивидуални ин-

териорни конфигура-

ции за:

4. Jean Muller Sasil ра-

зединители

5. ABB Slimline прекъс-

вачи/ Siemens 3NJ62

6. Променливо позици-

ониране на вентила-

ция между секциите

за прекъсвачи според изискванията на производителя.

7. С възможност за

надграждане до форма

4b.

8. Специфичен дизайн

на PE и N шината.

9. Опция за защита

срещу случаен кон-

такт дори без секцио-

ниране.

В

1

2 3

4

5

6

6

9

8

7

Разединители, Предпазители,
Прекъсвачи - полуизваждаеми и
изваждаеми - в шкафовете на Rittal

Разединители, Предпазители,
Прекъсвачи - полуизваждаеми и
изваждаеми - в шкафовете на Rittal
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ЛОКАЦИЯ НА ФОТОВОЛТАИЧНИЯ ПАРК:

в землището на с. Сбор 4449, област Пазарджик, Бъл-

гария

ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

10 Февруари 2011

ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ:1 148.16 kWp

ГОДИШНО ПРОИЗВОДСТВО: приблизително

1 419 126 kWh (1 236 kWh/kWp)

СПЕСТЕНИ ЕМИСИИ СО2:

приблизително 1273,2 тона годишно

ФОТОВОЛТАИЧНИ МОДУЛИ:

4 992бр. Q. Base 230Wp произведени от

Q-Cells SE, Германия

НАКЛОН СПРЯМО ХОРИЗОНТА:

32° фиксиран ъгъл www.filkab.com               мобилен 0882 006 660

Фотоволтаичен Парк ЕЛШИЦАФотоволтаичен Парк ЕЛШИЦА

ИНВЕРТОРИ:

2бр. централни инвертори Sunny Central 500 CP про-

изведени от SMA Solar Technology AG, Германия

МОНИТОРИНГОВА СИСТЕМА:

стрингова, инверторна

МЪЛНИЕЗАЩИТА:

с изпреварващо действие

ОХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ:

периметрова охрана, видонаблюдение

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: Филкаб АД

Графично представяне на произведената енергия за месеци март и април 2011 година ( 122,71 MWh за март; 167,87 MWh за април ).
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   апочна подготовката на 8-мия Конг-

рес и изложба за възобновяема енергия и

енергийна ефективност за Югоизточна Ев-

ропа, които ще се проведат в периода 28-

30 март 2012 г. в София. Организаторите

от Виа Експо са убедени, че проявата ще

продължи да се разраства и да бъде място

за обмен на опит и създаване на бизнес кон-

такти. Тазгодишното издание получи мно-

гобройни положителни отзиви от страна

на лектори, делегати, изложители и широ-

ко медийно отразяване.

МНЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ
 "Австрийските компании срещнаха но-

ви потенциални клиенти. Събитието им

предостави отлична възможност да полу-

чат полезна информация, обсъдят конкрет-

ни проекти и подготвят своите първи биз-

нес оферти.", Райнхарт Цимерман, търгов-

ско аташе, Търговски отдел при Посолст-

во на Австрия в България.

"Силно съм впечатлена от професио-

налното ниво на събитието тази година

и отправих своите препоръки към прави-

телството на Испания да вземе участие

и в следващото издание през 2012 г.", Ева

Поведано Морено - търговско-икономи-

чески съветник,  завеждащ Търговската

служба при Посолството на Испания в

България.

"Контактите по време на събитието

бяха много ползотворни и мога да споделя,

че конгресът и изложбата надхвърлят оп-

ределението "Югоизточна Европа.", Мар-

тин Райчев, експерт, Отдел "Eнергийна

ефективност и опазване на околната сре-

да", Министерство на икономиката, енер-

гетиката и туризма, България.

"България е наистина интересен пазар

с потенциал за развитие на възобновяема-

та енергия", Финк Георг, Gehrlicher Solar AG,

Германия.

ИЗЛОЖБАТА
327 директни и представени компании от

32 държави запознаха посетителите с най-

новите продукти и услуги. Организаторите

отчитат ръст с 84 % на изложбената площ

в сравнение с 2010 г. Интерес предизвикаха

груповите участия от Австрия, Германия и

САЩ. Над 5900 експерти и специалисти от

39 държави посетиха събитието.

КОНГРЕСЪТ
510 делегати  - инвеститори, предста-

вители на институции, организации, асо-

циации, общини и медии.

З

Участие взеха над 75 лектори от 23 дър-

жави в сесиите: Финансиране на ЕЕ и ВЕИ

проекти, Енергийна ефективност и децен-

трализирана енергия, Електричество от

ВЕИ и интелигентни мрежи, Енергия от от-

падъци, Нисковъглеродни общини - кметове-

те имат възможности. www.viaexpo.com

Highly Appreciative Feedbacks from the
Participants in the 7

th
 SE European Forum

& Exhibition on EE & RES
The event was a discussion and networking platform

for leading companies from South-East Europe, involved

in ЕЕ & RES - investors, local policy makers, municipality

experts, representatives of branch associations and media.

This year's edition received numerous positive

feedbacks from the speakers, delegates, exhibitors and

VIP guests.

TESTIMONIALS

'The event goes beyond the definition 'South-East Europe',

Mr. Martin Raichev, State Expert, Bulgarian Ministry of

Economy, Energy and Tourism

 'Austrian businessmen found the event really useful and

fairly successful. They met new potential clients, as the

whole event was very well attended from a broad range of

sectors. The event helped them to find useful information,

to discuss concrete projects and to prepare first business

offers.' Reinhart Zimmermann, Commercial Attache,

Commercial Section, Embassy of Austria in Bulgaria.

'Congratulations to Via Expo for the excellent

organization. I consequently recommend my government

to participate in the 2012 edition.', Eva Povedano

Moreno, Commercial Counselor, Head of the Trade

Department, Embassy of Spain in Bulgaria.

'Bulgaria is a really interesting market, which is in

the beginning of renewable energies.', Fink Georg,

Gehrlicher Solar AG, Germany.

'I would like to thank the Via Expo team for the very

good organization of the EE & RES Congress in Sofia.

For me it was an interesting and successful event.', Dr.

Berbel Birnstengel, Prognos AG, Germany.

THE EXHIBITION
327 direct exhibitors and represented companies from

32 countries showed their latest products and

technologies. The Organizer registered 84 % increase of

the exhibition area compared to 2010. The group

participations from Austria, Germany, the USA attracted

strong interest. More than 5900 industry specialists from

39 countries visited the event.

THE CONGRESS

It was attended by 510 delegatеs. 75 speakers from

23 countries took part in the program on the topics:

Energy Efficiency & Renewable Energy Sources Financing,

EE & Decentralized Energy, RES Electricity & Smart Grid

Platform and Waste-to-Energy.

2012 EDITION
It will be held from 28 to 30 March 2012 in Sofia,

Bulgaria. Via Expo believes the event will continue to

maintain stable growth and act as a meeting point for

business and knowledge exchange.

Силни отзиви за 7-то издание на Конгреса и

изложбата за ЕЕ и ВЕИ за Югоизточна Европа

Силни отзиви за 7-то издание на Конгреса и

изложбата за ЕЕ и ВЕИ за Югоизточна Европа
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     ласическото електрозахран-

ване чрез производство на електро-

енергия на определени места и пре-

насянето й на големи разстояния до

консуматорите е неприложимо за

много безжични и преносими елект-

ронни устройства, станали неизмен-

на част от ежедневието ни. Те са

все по-разнообразни и необходими,

количеството им бързо расте, а не-

достатъкът от нуждата за перио-

дична смяна на батериите или зареж-

дане на акумулаторите става все по-

осезаем. Самото зареждане далеч от

населени места изисква наличието

на други източници на енергия и

често се оказва невъзможно. Подо-

бен е проблемът с осигуряване на

електрозахранването на жилища и

сгради на отдалечени места, ту-

ризъм, експедиции и т. н. Съществу-

ващото съвременно решение чрез

фотоволтаици (РV), базирани на

неорганични полупроводници, има от

потребителска гледна точка сери-

озни недостатъци - все още висока-

та цена, голямо тегло и силна зави-

симост на получената електроенер-

гия от ъгъла на падане на светлина-

та. Това са причините реално те да

се използват предимно като стаци-

онарни, като същевременно произ-

водството им е свързано със значи-

телен разход на материали и енер-

гия. Намаляването на тези недо-

статъци налага търсенето и на

други начини за преобразуване на

слънчевата светлина в електроенер-

гия. Един от тях са органичните РV,

на чието съвременно състояние и

перспективи е посветена статията.

Специфични особености
Наименованието на органичните

фотоволтаици (Organic Photovoltaic,

OPV) показва, че те използват орга-

нични материали, в които светлина-

та взаимодейства с молекули, за да

се генерират електрически заряди.

Придвижването на зарядите в рам-

ките на материала става по-бавно

в сравнение с неорганичните фото-

волтаици, където генерирането е

поради взаимодействие с атоми,

разположени в кристалната решет-

ка на относително голямото разсто-

яние един от друг. Резултатът от

това е недостатъкът, че органич-

ните РV преобразуват по-малка част

от светлината в електрическа енер-

гия. Материалите за производство

на тези РV вече се доставят от

химическата промишленост в дос-

татъчни количества.

Органичните РV могат да се на-

насят върху леки, гъвкави и прозрач-

ни фолия с тегло около 0,5 kg/m2,

които да се залепват на различни

повърхности. Поради възможността

за работа дори при неблагоприятен

ъгъл на падащата светлина е

възможно поставянето им на верти-

кални плоскости (прозорци, стени и

фасади). За реализацията на класи-

чески панели филмът може да се

нанесе върху стъкло, което да се

монтира върху лека конструкция. При

използването им за захранване на

портативни устройства те твърде

малко увеличават теглото и цена-

та им. Освен това органичният

материал може да се вгражда в

тъкани и архитектурни елементи,

например керемиди.

Производството им не е свързва-

но със специфична технология, а

обикновено представлява разновид-

ност на такава за производство на

други изделия. Себестойността на

самото производство в момента е

около 4 пъти по-ниска от тази на

неорганичните РV, а производител-

ността е в пъти по-голяма. Органич-

ните РV генерират 20-40% повече

електроенергия при слаба околна

светлина (включително от луминес-

центни лампи) и могат да бъдат

изцяло рециклирани при излизането

им от употреба. Към недостатъци-

те им се прибавя твърде бързата

Органични
фотоволтаици
Органични
фотоволтаици
К
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засега промяна на параметрите във

времето – експлоатационният срок

на намиращите се в продажба е по-

малък или най-много сравним с този

на неорганичните РV.

За преодоляване на недостатъци-

те на органичните РV се води сери-

озна изследователска работа. На-

пример, в Германия действа проект

на стойност 360 млн евро, финанси-

ран от държавата и концерните

BASF, Bosch и Schott Solar за разра-

ботката на органични РV, а в САЩ

са създадени фирми, тясно специа-

лизирани в тази област, една от

които е на гиганта Дюпон.

Основни параметри
Напрежението на празен ход

(Open-Circuit Voltage) Voc в зависи-

мост от използвания материал е в

широки граници, но за реализация на

панели с по-големи напрежения може

да се използва последователно

свързване, както при неорганичните

РV. То намалява с не повече от 5-6%

при понижаване на интензитета на

слънчевата светлина наполовина от

максималната. Токът на късо съеди-

нение (Short Circuit Current) Isc е най-

големият безопасен ток с типични

стойности 0,2-0,3 mA/cm2 за серий-

но произвеждани РV и няколко mA/cm2

за лабораторните модели (при неор-

ганичните РV той е 5-20 mA/cm2). Той

зависи линейно от интензитета на

светлината.

От волтамперната характерис-

тика (фиг. 1) се виждат други три

параметъра – напрежението Vmpp

(Maximum Power Voltage) и токът  Imрр

(Maximum Power Current), при които

от РV се получава максималната

мощност Pmpp (Maximum Power

Rating). Стойността на Vmpp е с 10-

30% по-малка от Voc, а тази на Impp –

с 10-20% от Isc. Мощността Pmpp е в

доста широки граници в зависимост

от вида на РV и размерите й, но

засега е значително по-малка от

тази на неорганичните РV. Това е

най-съществената причина за очак-

вани приложения (засега!) в захран-

ването на маломощни консуматори.

Коефициентът на ефективност (Fill

Factor) FF е отношението на Pmpp и

теоретически максималната мощ-

ност VocIsc с типични стойности

около 0,5. Коефициентът на полезно

действие (Energy-Conversion Efficien-

cy, Efficiency) η e отношението на ге-

нерираната електрическа енергия и

енергията на светлината, падаща

върху РV, т. е. показва каква част от

слънчевата енергия се преобразува

в електрическа. Експлоатационният

срок (Lifetime) се определя на първо

място от влошаването на свойства-

та на органичния материал под

въздействие на влагата и кислоро-

да във въздуха, което налага херме-

тизиране. Освен това повишаване-

то на температурата предизвиква

промени в структурата му и също

намалява експлоатационния срок. В

първите експериментално създаде-

ни органични РV той е бил няколко

часа, в най-добрите образци в момен-

та той е около 5 години, като уси-

лено се работи за удължаването му.

Прибори с
фоточувствителна боя

Разработени са през 1988 г. и са

наречени Graetzel Cell на името на

създателя си, но по-често се изпол-

зват наименованията Dye-Sensitized

Solar Cell (DSSC) и Dye Solar Cell

(DSC). Действието им наподобява

фотосинтезата в растенията, но

светлината вместо да се превръща

във въглехидрати, създава електри-

чески заряди. Идея за структурата

на DSSC е дадена на фиг. 2. Върху

стъклена или прозрачна пластмасо-

ва основа има също прозрачен елек-

трод от SnO2, представляващ от-

рицателния полюс на РV. На него,

чрез процес, подобен на печатане-

то и при нормално атмосферно на-

лягане, се нанася прахообразен филм

(размер на частиците от порядъка

на няколко nm) от неорганичния N по-

Фиг. 1.
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лупроводник TiO2 с дебелина няколко µm. Върху всяка от

неговите частици има едномолекулярен слой от орга-

нична боя, съдържаща рутений, при което се получава

много голяма повърхност за падащата светлина и се

увеличава η. Върху друга пластинка е нанесен втори

метален електрод (ТСО) за положителен полюс, а между

двата има органичен разтворител от соли на основа-

та на йод. Така получената структура се херметизи-

ра. Фотоните на светлината чрез своята енергия от-

делят електрони от боята (това е процес на окисле-

ние), те попадат в TiO2 и се натрупват върху отрица-

телния полюс. Електрони от положителния полюс на-

влизат в разтворителя и чрез процес на откисление

(редукция) в него достигат до боята и възстановяват

електроните й. Отделянето на електрони от този

полюс означава натрупване в него на положителни

заряди. Структурата  показва, че DSSC не са изцяло

органични РV, а техният течен разтворител е прин-

ципен недостатък. Съществуват лабораторни разра-

ботки, където той е заменен с подходящ полимер или

органичен полупроводник, в който едновременно се

извършва отделянето и пренасянето на електроните.

Предимствата на DSSC са, че са прозрачни, тънки,

леки, с евтина технология на производство и най-ниска

цена от всички органични РV. Могат да са гъвкави и

нечупливи при реализация върху пластмасова основа и

са еднакво подходящи за използване на открито и зак-

рито. Произвеждат се от 2007 г., имат типичен η око-

ло 5%, като максималният в лабораторни условия от ав-

густ 2010 г. е 9,9%, постигнат от Sony. Преобразуват

светлината, попадаща от двете им страни, а приложе-

нията обикновено са за зареждане на акумулатора на

захранваното от тях устройство без това да е задъл-

жително.

Типичен гъвкав DSSC модул работи при осветeност

между 200 и 1000 lx, като при последната стойност има

Uoc=6 V, Isc=1,29 mA, Vmрp=4,7 V, Imрp=1,07 mA и Pmрp= 5 mW.

Той е с размери 200x152x1,2 mm, тегло 17 g и работен

температурен диапазон от +10 до +50 °С.

Съществуват разработки на DSSC за вграждане в

кутиите на подвижни телефони, зарядни устройства за

тях, лаптопи, фотоапарати, камери, сензори, електронни

книги. В изследователски институт в Германия е създа-

ден модул 300x300 mm със стъклена основа, който може

да се използва за реализация на големи панели.

Полимерни фотоволтаици
Тази разновидност РV, освен основното си наимено-

вание (Polymer Solar Cell, PSC), често се нарича и Power

Plastic. След появата им много специалисти приемат за

органични РV само DSSC. Изследователска работа по

създаването на PSC се води отдавна, но качественият

скок е откриването през 1990 г. на проводящите поли-

мери (Conductive Polymer), за което тримата открива-

тели получават Нобелова награда по химия през 2000 г.

Електрическите свойства на тези полимери се фор-

мират чрез органичен синтез за получаване на провод-

ници или полупроводници. В PSC се използват свързани

полимери (Conjugated Polymer) с редуващи се единични и

двойни връзки на въглеродните атоми. За Р полупровод-

ник се използва графен (въглерод със специфична крис-

тална решетка), полимер или нанокристали от CdSe или

метал, като последният се прилага в полимерните хиб-

ридни РV. Като N полупроводник винаги се използва

полимер. Съществуват множество разновидности на

полимери, а изследователската работа за създаване на

нови продължава с основна цел подобряване на η, увели-

чаване на тока от единица площ и удължаване на екс-

плоатационния срок на PSC.

Попадащата светлина се абсорбира в PSC и фотони-

те й създават в нейния N полупроводник екситони, пред-

ставляващи двойка електрон-дупка, свързани с елект-

ростатични сили и имащи енергия 0,1-1,4 еV. Поради

съществуващото в структурата електрическо поле,

дължащо се на различната отделителна работа на двата

полупроводника, екситоните се придвиждат към PN

прехода между тях, където всеки от тях се разлага на

електрон и дупка. Така получените отрицателни и по-

ложителни електрически заряди се придвижват, съот-

ветно, към отрицателния и положителния извод на PSC.

Важна особеност е, че след образуването си екситони-

те могат да изминат разстояние 5-10 nm, след което

губят свойствата си. Следователно, за да могат да се

използват за генериране на електрически заряди, тряб-

ва пътят им до PN прехода да е по-къс. Това е причина-

та в PSC да се използват редуващи се молекули с голе-

мина до 20 nm от двата полупроводника, между които

се получава обемен хетеропреход (BHJ). Наречен е така,
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защото е в три измерения (а не пла-

нарен, както при класическите неор-

ганични полупроводници) и е между

полупроводници с различен химичен

състав.

Основната структура на PSC е

дадена на фиг. 3. Върху прозрачната

пластмасова или стъклена основа е

нанесен тънкият прозрачен слой на

анода от проводящ индиево-калаен

окис (ITO). Светлината преминава

през него и попада върху активния

слой, представляващ смес от моле-

кули на Р и N полупроводници. Ка-

тодът е тънък метал, най-често Al,

но се използват и Са и Mg. Съще-

ствуват и разновидности на струк-

турата за подобряване на парамет-

рите й. Например, между катода и

активния слой се вмъква друг слой,

който не позволява на дупки и екси-

тони да достигат катода и с това

да се намалява η. Подобен слой от

TiO2 или ZnO се поставя между ано-

да и активния слой, но само за възпре-

пятстване на преминаването на

екситони.

Стойността на Voc зависи от

вида на полимерите и омичното

съпротивление на изводите и е око-

ло 2 V, а токът Isc нараства с площ-

та на PSC, но зависи и от съотно-

шението на трите й размера. За

увеличаване коефициента на ефек-

тивност FF е необходимо използва-

нето на полимери с малко омично

съпротивление, както и намаляване

на съпротивлението между тях и

изводите. Експлоатационният срок

зависи от чистотата на полимери-

те в активния слой и стабилност-

та на тяхната структура във вре-

мето и при повишаване на темпера-

турата. Без херметизиране той е 3-

5 години, с него става сравним с

този на класическите фотоволтаи-

ци, а в лабораторни образци вече

надхвърля 30 години. Максималният

η непрекъснато нараства, като най-

голямата стойност в лабораторни

условия в края на 2010 г. е 8,3% (око-

ло 3 пъти по-малък от максималния

на неорганични РV), но според някои

изследователи, максималната тео-

ретична стойност е 20-25%. Сред

важните изисквания за неговото

повишаване е полимерите да могат

да генерират екситони под въздей-

ствието на фотони от възможно

Фиг. 3.Фиг. 2.
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най-голяма част от слънчевия

спектър. Сериозна крачка в тази

насока е създадената през 2007 г.

PSC с многослойна структура

(Tandem Solar Cell), съдържаща някол-

ко активни слоя един върху друг – два

от тях реагират на синята и зеле-

ната част на спектъра, а върху тях

е трети за инфрачервената и улт-

равиолетовата част. Херметизаци-

ята се прави със специфичен тита-

нов окис, който, поради много мал-

кото си електрическо съпротивле-

ние, успешно събира електроните от

другите слоеве. Очаква се до края на

2012 г. техният η да достигне 10%.

По принцип, създаването на полиме-

ри, чувствителни към инфрачервена-

та светлина, е твърде важно, защо-

то фотоните с максимална енергия

(1,8 еV) в слънчевата светлина са с

дължина на вълната 769 nm в близ-

кия инфрачервен спектър. Лабора-

торните разработки на такива по-

лимери засега са с Vос около 0,7 V и

η ≤ 1%.

Типичната технология на произ-

водство на PSC (Roll-to-Roll Manufac-

turing) е проста, евтина и твърде

много наподобава печатането на

вестници. Пластмасовата основа

(засега с широчина до 1,5 m) се по-

ставя навита на руло върху барабан

и се изтегля от друг въртящ се

барабан. При преминаването си меж-

ду тях последователно се нанасят

отдолу нагоре показаните на фиг. 3

слоеве, като най-отгоре се прибавя

предпазен слой. Няма принципни ог-

раничения за дължината на така по-

лучената лента, като с нейното уве-

личаване нарастват Isc и Pmpp, дока-

то Vос и Vmpp остават практически

неизменни. Външният вид на такава

PSC с дебелина 0,5 mm, навита на

руло, е даден на фиг. 4.

Типични примери за PSC в редов-

но производство са сериите Power

Plastic 20 и Power Plastic 40 (Konarka).

Първата съдържа 7 панела с широ-

чина 340 mm, дължина между 273 и

1553 mm и параметри Vос=11,3 V, Isc
между 0,2 и 1,4 А в зависимост от

дължината, Vmpp=7,9 V, Impp от 0,16 до

1,15 А и Pmpp между 1,3 и 9,1 W. Вто-

рата серия е от 3 панела, чиято по-

голяма широчина (676 mm) определя

по-големи Vос (22,6 V) и Vmpp (15,8 V).

По-голяма е и дължината (от 1,13 до

2,41 m), което пък повишава токове-

те (Isc между 1 и 2,2А и Impp от 0,8 до

1,8А) и мощността Pmpp (между 13 и

28,6 W). И двете серии работят при

околна температура между -20 °С и

+65 °С. За приложенията им е съще-

ствено, че Pmpp нараства слабо с

температурата (0,05 %/°С), а Vmpp и

Vос – намаляват съответно с 0,27 %/

°С и 0,21 %/°С. Панелите са предви-

дени за работа на открито и закри-

то.

Интересно приложение е осъще-

ственото чрез монтиране на PSC на

покривите на спирките на градския

транспорт в Сан Франциско, САЩ за

захранване на информационните

табла, като освен това в електри-

ческата мрежа годишно ще се дос-

тавят по 43 MWh. Напреднала е ра-

ботата по вграждането на PSC в

дрехи (photovoltaic clothes), което ще

намали обема и теглото на акумула-

торите на носените прибори. Харак-

терни примери са използването им

от полицията и военните, но и граж-

данските приложения не са малко -

предпазни светещи облекла за дви-

жение нощем, зареждане на акумула-

торте на GSM и други подобни.

Сериозно се работи и за създава-

нето на вградени в сгради PSC

(Building Integrated Photovotaic, BIPV).

Подобен експериментален модел с

мощност 1,5 kW е монтиран на сте-

на на офис сграда във Флорида. Ти-

пична стена от PSC панели осигуря-

ва мощност между 10 W рано сут-

рин и надвечер и около 48 W по обяд.

Прибори с
фоточувствително
мастило

Използването на органични полу-

проводници под формата на масти-

ло и нанасянето им върху подходяща

основа чрез технология много подоб-

на на печатането на принтер е на

ниво лабораторни разработки със

сериозни очаквания за бъдещи прило-

жения. За РV на тази основа най-че-

сто използваното наименование е

Printed Solar Cell. Самото мастило

вече е в редовно производство и,

освен за РV, се използва за реализа-

ция по подобен начин на органични

полеви транзистори, светодиоди,

дисплеи, сензори и памети. Предим-

ство на технологията е, че нанася-

нето на мастилото се прави при

атмосферно налягане и невисока

температура (последните резулта-

ти са при 65 °С на мастилото), т. е.

бързо и евтино производство с малък

разход на материали.

Структурата на клетка с фото-

чувствително мастило е дадена на

фиг. 5. Върху прозрачна основа се

нанася също прозрачен анод, после-

дван от слой HTL за пренасяне на

дупки. Последните се генерират от

фотоните в акивния слой PL и HTL

осигурява максимално голяма част

от тях да достигнат до анода. Ос-

таващите от генерацията елект-

рони се придвижват към катода.

Получена в лабораторни условия

клетка с площ 5 mm2, има при енер-

гия на светлината 0,1 W/cm2 пара-

метри: Voc=0,6 V, I sc=0,5 mA,

Vmpp=0,45 V, Impp=0,43 mA, Pmpp=0,19

W и η=3,83%. Мастилото "улавя" фо-

тони с дължина на вълната между

300 и 650 nm.

В заключение трябва да се подчер-

тае, че като цяло очакванията за

развитието на органичните РV са

повече от оптимистични - според

някои прогнози, през следващите 20

години ще бъдат произведени таки-

ва прибори на стойност 300 млрд.

щатски долара.

Фиг. 5.Фиг. 4.
Източник: Konarka
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Видове ядрени реактори
Съществуват няколко вида реактори, в зависимост

от преносителя на топлината. Сред най-популярните са:

Реактор с вода под налягане – такива са и ВВЕР

реакторите. Те имат двукръгова схема. Използваната

вода за охлаждане на горивото не се употребява за

задвижване на турбина, а загрява водата от втори

контур, която се насочва към турбината. За гориво се

използва уранов диоксид.

Поради високото налягане, водата в първи контур не

кипи, а циркулира между реактора и парогенератори,

задвижвана от циркулационни помпи. В парогенерато-

рите топлоносителят от първи контур загрява водата

от втори контур и поради по-ниското налягане, водата

от втори контур кипи и произведената пара се насочва

към турбината, която задвижва генератора за произ-

водство на електрическа енергия. След това парата

отново се втечнява в кондензатора и се изпомпва от-

ново към парогенераторите.

Кипящ реактор – той е с еднокръгова схема. При него

водата, която преминава през активната зона и отвежда

топлината от горивото, е и източник за произвеждане

на пара за турбините. За гориво се използва уранов

диоксид.

При деленето на горивото в активната зона се от-

деля топлина, която се поглъща от топлоносителя (вода)

при движението му нагоре между горивните елементи.

При поглъщането на топлината, водата завира и се об-

разува паро-водна смес. Парата се насочва към турби-

ната, която задвижва генератора за производство на

електрическа енергия. След турбината, парата отново

се втечнява и се изпомпва към реактора.

Реактори тип CANDU - в него за топлоносител в

първи контур се използва тежка вода под високо наля-

гане. Както при реакторите с вода под налягане, тази

вода се използва само за охлаждане на горивото, но не

и за задвижване на турбината. Тя преминава през топ-

лообменник и загрява обикновената вода, движеща се във

Ядрени реактори
и охладителни
системи

втори контур, която се изпарява и задвижва турбина-

та. При тях за гориво се използва природен уран. То

представлява цилиндрични снопове с диаметър 10 см и

дължина 50 см, които се зареждат в хоризонтални ка-

нали, обградени от тежка вода, използвана за забави-

тел, а в каналите циркулира тежка вода под високо

налягане за охлаждане. Този тип реактори не трябва да

спират за зареждане с ново гориво, тъй като презареж-

дането става като от едната страна на канала преза-

реждащата машина поставя ново гориво, а от другата
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1463 София, ул. "Верила" 3, ет. 3
тел.: 02/9521154, 9521913, факс: 02/9526163

office@iblbulgaria.com, www.iblbulgaria.com

"Stahl – Armaturen PERSTA" GmbH, Германия

Промишлена кована стоманена арматура за

високо и ниско налягане, произведена съгласно

изискванията на множество стандарти:

CEN, DIN, ISO, ANSI, AFNOR, BS и др.

"Wouter Witzel EuroValve" B.V., Холандия

Регулиращи и спирателни "Бътерфлай" клапи

с електрическо, пневматично и ръчно упра-

вление, тефлонирани, гумирани или метално

уплътнени с вулканизиран маншон върху

корпуса.

WW EuroValve

"Brunnbauer Armaturen" PmbH - Австрия

Промишлена арматура за високо и ниско

налягане, Бътерфлай клапи, сферични кранове,

предохранителни клапани "Leser",

редуцирвентили, регулиращи вентили.

"ИБЛ-България" ЕООД

официален

представител за

България на:

страна машина изтегля старото.

Реактори РБМК (канален реактор

с висока мощност) - в този тип

реактори за забавител се използва

графит, а за охладител - вода. Гори-

вото е слабо обогатен уран и се

поставя в канали на графитни бло-

кове. Чрез циркулационни помпи во-

дата постъпва в активната зона,

преминава през каналите, охлажда

горивото, кипва и излиза от актив-

ната зона с температура около 290

°C. Оттам постъпва в сепаратори,

парата постъпва в турбината, коя-

то задвижва генератора, а водата

се връща обратно в активната зона.

И този тип реактори могат да се

презареждат без да се спира рабо-

тата на реактора.

Охладителни системи
Ролята на охладителните систе-

ми в ядрените централи в повечето

случаи е свързана с отнемането на

топлинната енергия, отделена от

реактора в процеса на работа. Ре-

акторите разполагат както с по-

стоянна охлаждаща система, така

и с аварийна такава.

Охладителните системи могат

да бъдат конфигурирани в широк

диапазон – от системи, използващи

прясна вода, през такива, действа-

щи чрез изпарение, както и съоръже-

ния, използващи сухо охлаждане.

Съществуват и варианти за комби-

нирано такова. Някои реактори се

охлаждат, използвайки крайбрежна

солена (морска), изворна или езерна

вода, в зависимост от местоположе-

нието и непосредствените възмож-

ности в близост до конкретната

централа.

Независимо обаче, дали ще бъде

избрана суха или водна охладителна

система, във всички случаи те изпол-

зват водата като междинна среда.

Водните охладителни системи

използват водни кули и изпарението

като процес, за да бъде овладяна

топлината. Сухите системи пък, са

създадени за локации с по-студен

климат, по принцип използват вода

в охладителни кули, откъдето вода-

та не се изпарява, за да отвеждат

топлината в амосферата чрез кон-

дукция. В места с умерен климат към

системата се добавят вентилато-

ри в сухите охладителни кули, за да

се придвижи въздухът над перките.

В процеса на изпарение при сухите

системи има известна загуба на

вода, но този процес е незначителен

в сравнение с използването на вод-

ни кули. Това позволява приложение-

то на сухите охладителни кули на

места със сух климат и недостиг на

вода.

При използването на охладителни

системи, в които водата се изпол-

зва еднократно и се изхвърля в из-

точника, както и при използването

на охладителни системи, при които

се използва многократно една и съща

Техологична схема на АЕЦ с водо-воден реактор

Източник: АЕЦ Козлодуй
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След земетресението в Япония през м. март т. г., последвалата го авария в АЕЦ Фукушима

и поставеният в обществото въпрос за сигурността на АЕЦ въобще, пресцентърът на АЕЦ

Козлодуй публикува своето становище по въпроса, в което се заявява, че подобни събития

са малко вероятни в България.

Съобщението припомня, че в АЕЦ Козлодуй се експлоатират 2 ядрени блока с "водо-водни"

реактори (тип РWR). Реакторните инсталации от този тип се характеризират с двуконтур-

на топлинна схема, т.е. водата (топлоносителят), която се подгрява в реактора, безконтак-

тно изпарява друга вода, която от своя страна задвижва турбогенератора.

 "АЕЦ Козлодуй е проектирана да издържи земетресение от 8-ма степен по скалата Медве-

дев-Шпонхойер-Карник-64 (ускорение на повърхността на земята - 0,2 g), в нея по проект са

изградени три системи за безопасност с независимо електрозахранване, всяка от които

може самостоятелно да приведе реактора в безопасно "студено" състояние", се казва в

съобщението.

В информацията се уточнява още, че допълнително е изградена полустационарна система

(стационарно разположени помпени агрегати и мобилна дизелгенераторна станция) за аварий-

но охлаждане на реактора, посредством системите на II-ри контур. Към системата може да

се включи и независим източник на охлаждаща вода, например противопожарен автомобил.

вода, системата е изградена така,

че да се минимизират последиците

за околната среда и водата да е

максимално пречистена.

При охладителните системи, из-

ползващи еднократно вода, която

се добива от водоизточник – езе-

ро, река и други, намиращ се в не-

посредствена близост до центра-

лата, тя преминава през конденза-

торните тръби и се връща обрат-

но във водоизточника. Остатъчна-

та топлина се изхвърля в атмосфе-

рата основно чрез изпарение, но

понякога се използва и кондукция,

конвекция или излъчване.

При охладителните системи с

многократно използване на една и

съща вода охлаждането се из-

вършва основно посредством изпа-

рение, по-голямата част от вода-

та, използвана в процеса, е консу-

мирана и не се връща във водоиз-

точника.

В този тип системи, охлаждаща-

та вода се рециркулира, остатъч-

ната топлина се разсейва в атмос-

ферата, обикновено чрез преминава-

нето на водата през голям брой ох-

ладителни кули, създадени за целта.

Тези охладителни кули се явяват

необходими, когато наличният водо-

източник не е достатъчен, за да

осигури достатъчното количество

вода за охлаждането или пък и няма

наблизо друг възможен за използва-

не водоизточник. Този тип охлади-

телни кули представляват комбина-

ция от двата типа охлаждане, тъй

като съчетават сухи охладителни

кули и хибридни/водни охладителни

такива.
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      акто е известно, лагерите за

водни турбини поемат радиалното

и осовото натоварване от турбин-

ния вал. Функционалните им характе-

ристики ги разделят на два основни

вида – направляващи (за радиалното

натоварване) и аксиални или пето-

ви (за осовото натоварване). Обект

на статията са конструктивните и

функционални характеристики на

направляващите лагери с водно ма-

зане, с мазане с масло, дисковите и

сегментни аксиални (петови) лаге-

ри.

Направляващи лагери
Направляващите лагери във вер-

тикалните хидроагрегати осигуря-

ват вертикалното положение на

вала и поемат силите, дължащи се

на несиметрично подвеждане на

водата към работното колело; не-

балансираност на ротора на хидро-

агрегата или неравномерност на

електрическото поле на генерато-

ра. Според вида на мазилната теч-

ност, направляващите лагери биват

с водно мазане и с мазане с масло.

Според вида на антифрикционния

материал, направляващите лагери

биват каучукови, бабитови и с ком-

позитни материали. Определянето

на вида и броя на лагерите зависи

от конкретните условия – тип и кон-

струкция на турбината и генерато-

ра, дължина на вала и т. н. Предим-

ствата и недостатъците на на-

правляващите лагери, използващи

различни антифрикционни матери-

али, са посочени в таблица 1 и таб-

лица 2.

Натоварването на направляващи-

те лагери по хоризонталните тур-

бини, освен от споменатите сили, се

определя главно от теглото на

въртящите се детайли. Осовото

натоварване при тези турбини по

принцип е по-малко.

В конструкциите на водните

турбини по правило се използват

плъзгащи лагери. Търкалящите лаге-

ри намират приложение при микро-

и минитурбините. Често направля-

ващият и петовият лагер на хори-

зонталните турбини се обединяват

в общ корпус. При мощните турбини

тези лагери се изпълняват със сфе-

рични опори (самонагаждащи).

Самосмазващи се
направляващи лагери

В типичната конструкция на са-

мосмазващите се сегментни лаге-

ри маслената вана, която в горна-

та си част има капак, е закрепена

към лагерното тяло. Към вала на

турбината е оформен пояс, потопен

Избор на лагери
за водни турбини
Специфики на направляващи и аксиални лагери,
антифрикционни материали

К Таблица 1. Каучукови лагери.

Таблица 2. Бабитови и композитни лагери.
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във ваната. Сегментите на лагера

са залети с бабит и с помощта на

опорни болтове са центровани към

пояса на вала. В зависимост от ди-

аметъра на вала, сегментите обик-

новено са 8-12 на брой. Лагерът е

пълен с масло, което осигурява на-

деждно смазване. За поддържане на

температурата в предписаните

граници, в конструкцията се пред-

вижда охладителна система, рабо-

теща с вода. Маслото се движи под

действие на центробежните сили и

през тръбата се отвежда към охла-

дителя.

Съществуват и конструкции, при

които охладителната система се

изпълнява като серпентина, разполо-

жена във ваната, в която непрекъс-

нато протича охлаждаща вода. Важ-

но условие при експлоатацията на

тези лагери е да не се допуска про-

никването на вода от охладителна-

та система в маслената вана. В

лагера се монтира преобразувател

за температура, който следи не-

прекъснато температурата на ан-

тифрикционното покритие.

Направляващи лагери с
водно мазане

Направляващите лагери с водно

мазане биват пръстеновидни и сег-

ментни. Конструкцията на пръсте-

новиден направляващ гумен лагер с

водно мазане се състои от тяло с

две половини, закрепено върху горния

капак на турбината. Пръстените са

монтирани към тялото с помощта

на болтове. Те представляват час-

ти от стоманен цилиндър, като от

вътрешната си страна имат гуме-

но покритие с надлъжни канали. Во-

дата се довежда по тръбопровода до

ваната, след което преминава по

каналите на лагера, като го смазва

и охлажда. Ваната е уплътнена със

салниково уплътнение, а регулиране-

то му се осигурява от шпилки. Вода-

та се подава към лагера от систе-

мата за техническо водоснабдяване.

Недопустимо е дори и за кратко

време лагерът да остане без приток

на вода и поради тази причина обик-

новено се предвиждат два независи-

ми източника по отделни водопрово-

ди. Освен това, в системата са

предвидени релета, които реагират

(по налягане или по скорост) при

повреда и подават сигнал за спира-

не на турбината.

За разлика от пръстеновидните,

при сегментните направляващи ла-

гери с водно мазане, сегментите се

монтират около вала не непрекъсна-

то, а на известно отстояние един

от друг. Хлабината между сегменти-

те и вала се регулира чрез планките

и опорните болтове. Специалисти

твърдят, че сегментните лагери са

по-технологични и по-удобни за екс-

плоатация.

Аксиални (петови) лагери
Предназначението на петовия

лагер е да поеме и предаде на фунда-

мента осовата сила от масата на

въртящите се части на хидроагре-
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гата (когато е с вертикален вал) и

от налягането на водата върху ра-

ботното колело. При вертикалните

турбини петовите лагери се монти-

рат обикновено близо до ротора на

генератора. При хоризонталните

турбини петовият лагер е с дву-

странно действие. В установен ре-

жим на работа осовото натоварва-

не по принцип е насочено по посока

на движение на водата, но в преход-

ните режими (пускане, спиране, про-

мяна на мощността) е възможно то

да действа в обратна посока. Зато-

ва в конструкцията на лагера се

предвижда втори петови лагер (т.

нар. контра пета).

Срещат се два вида петови лаге-

ри – дискови и сегментни. Дискови-

те лагери се използват главно в

турбини с малка мощност. При тях

осовата сила се предава на диск,

залят с лагерна композиция (обикно-

вено бабит), по повърхността на

който са направени радиални кана-

ли. С цел увеличаване на еластично-

стта му дискът е срязан по радиу-

са. Той лежи върху пружини и се зак-

репва върху кръстовината на гене-

ратора. Пружините трябва да имат

еднакви характеристики, за да се

деформират по един и същ начин при

определено натоварване.

По-често се използват сегмент-

ните петови лагери. В зависимост

от натоварването, те могат да

бъдат конструирани като едно- или

двуредни. При двуредните сегмент-

ни петови лагери главината на ла-

гера е закрепена върху генератор-

ния вал. Върху главината се монти-

ра т. нар. огледален диск. Между тях

се поставя изолираща пластина, ко-

ято не позволява протичането на

паразитни токове от магнитното

поле на генератора. Огледалният

диск ляга върху сегментите, които

чрез опорите предават последова-

телно натоварването на болтове-

те и балансиращата плоча на лагер-

ното тяло. С помощта на болтове-

те се регулира положението (по ви-

сочина) на опорите (сегментите).

Балансиращата плоча изравнява на-

товарването между всяка двойка

сегменти. Опората на всеки сег-

мент е изместена спрямо радиална-

та му ос по посока на въртене. По

този начин при въртенето на огле-

далния диск между неговата

повърхност и повърхността на сег-

ментите се образува клинообразно

пространство (маслен клин). Сег-

ментите се конструират с масивен

метален корпус, върху който се

поставя антифрикционният мате-

риал – бабит или специални компо-

зиции на основата на тетрафлуоре-

тилен. Триещите се повърхнини са

потопени в маслената вана, в коя-

то е разположена охладителната

система.

Характерен параметър при тези

лагери е т. нар. специфично наляга-

не, което се определя по израза:

Където F е основната сила върху

вала, а D и d – съответно външният

и вътрешният диаметър на носеща-

та повърхнина на сегментите.

За дисковите петови лагери с

твърди опори стойността на

ps=1.0÷1.5 MPa. За сегментните ла-

гери обикновено ps=4 MPa. Новите

конструкции на петовите лагери с

балансиращи устройства, които

позволяват по-равномерно натовар-

ване на сегментите, дават възмож-

ност стойността на специфичното

налягане да се повиши до 6.5 MPa.

Обикновено броят на сегментите

е 6÷8, а външният диаметър на но-

сещата им повърхност може да се

изчисли по израза:

където k=0,85÷0,9 е коефициент,

отчитащ големината на хлабината

между сегментите и огледалния

диск.

По материали на В. С. Обретенов
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       отоплителните инсталации

горелките са устройствата, чрез

които се осигурява устойчиво изга-

ряне на горивото и регулиране на

горивния процес в котлите. Те мо-

гат да бъдат предназначени за из-

гаряне на течни, твърди или газооб-

разни горива. Основно предназначе-

ние на газовите горелки за отопли-

телни котли е икономично и безопас-

но изгаряне на газта в тях. За да се

гарантира ефективното изгаряне на

горивото, те трябва да изпълняват

няколко функции като подготовка на

горивото и въздуха за горене, преда-

ване на необходимата посока и ско-

рост на движение на горивната смес,

като в някои случаи в горелката се

осъществява предварително загря-

ване на газа или въздуха, подготов-

ка на горивната смес, изразяваща се

в смесване на горивото и въздуха,

подаване на горивната смес в работ-

ното пространство на горивната

камера на котела, осигуряване на

стабилно възпламеняване.

Принципно, процесът на изгаряне

на газообразното гориво може услов-

но да бъде разделен на три основни

етапа: смесване на горивото с възду-

ха за горене, загряване на га-

зовъздушната смес до температу-

ра на възпламеняване и третият

етап е самият процес на горене, т.

е. реакцията на окисление на гори-

мите компоненти на горивото с

кислорода от въздуха, която на прак-

тика протича мигновено. Първите

два етапа отнемат повече време и

по тази причина организацията на

смесването в значителна степен

определя целия процес на изгаряне на

горивото, характеристиката на

факела, а следователно и разпреде-

лението на температурата в работ-

ното пространство на горивната

камера.

Основни елементи на газовата

горелка се явяват дюза, снабдена със

стабилизиращо устройство и смеси-

тел. Разработени са различни конст-

рукции, които могат да бъдат кла-

сифицирани по няколко признака.

Сред основните критерии са про-

цесът на смесване на горивото с

въздуха за горене, начинът на пода-

ване на горивото и въздуха, харак-

терът на изтичащия поток, както

и редица други технологични особе-

ности.

Подаване на въздух
В зависимост от начина на пода-

ване на необходимия за горивния

процес въздух, газовите горелки се

подразделят на два основни вида –

горелки с принудително подаване на

въздух и атмосферни горелки. При

атмосферните горелки необходимо-

то количество въздух за горивния

процес постъпва чрез ежекция от

изтичащия газ и от термичните

подемни сили. При горелките с при-

нудително подаване на въздух необ-

ходимото за горивния процес количе-

ство се подава с помощта на вен-

тилатор.

Подготовка на
горивната смес

В зависимост от степента на

подготовка на горивната смес, га-

зовите горелки могат да бъдат под-

разделени на горелки без предвари-

телно смесване, с непълно предва-

рително смесване и с пълно предва-

рително смесване. При горелките

без предварително смесване

въздухът се смесва с горивото

извън горелката в обема на горив-

ната камера. При горелките с

непълно предварително смесване в

горелката горивото се смесва само

с част от необходимия въздух, на-

ричан първичен. При пълното пред-

варително смесване в горивната

камера постъпва предварително

подготвена газовъздушна смес.

Според налягането
В зависимост от налягането на

газа, газовите горелки биват горел-

ки за ниско налягане, когато наляга-

нето на газа е в диапазона от 0,5 до

5 kPa, горелки за средно налягане при

налягане на газа от 5 до 300 kPa, и

за високо налягане над 300 kPa. Из-

ползването, обаче, на горелки за

налягане по-високо от 300 кРа, прин-

ципно се приема за неефективно.

Газовите горелки могат да бъдат

класифицирани и по начина на регу-

лиране – ръчно, полуавтоматично, ав-

томатично, по подреждането на

пламъка – единични горелки, групови

и т. н.

Атмосферни газови
горелки

Характерно за тези горелки е пред-

варителното смесване на горивото

и въздуха. Въздухът постъпва отвън

чрез ежекция от изтичащия газ, при

което не се налага използването на

нагнетателен вентилатор. Обикно-

вено след предварителното ежекци-

онно смесване се достига коефици-

ент на излишък на въздуха α = 0,45 –

Газови горелки
Конструктивни особености и специфики при работа

Газови горелки

В

Източник: Viessmann
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0,70. След вторичното термично

смесване коефициентът на излишък

на въздуха достига стойности от

1,05 до 1,10. Атмосферните газови

горелки са предимно за ниско и сред-

но налягане. Газовите горелки за нис-

ко налягане обикновено са с частич-

но предварително смесване на газа с

въздуха, като в повечето случаи да-

ват възможност за регулиране на

постъпващия в горелката първичен

въздух. Останалото количество

въздух, необходимо за изгарянето на

газа, се взима от горивната камера.

Тези горелки могат да се саморегу-

лират, когато по естествен начин се

осигурява постоянно съотношение на

съдържанието на газ, постъпващ в

горелката, и постъпващият в горел-

ката първичен въздух. В този случай,

ако подаването на въздух в горелка-

та бъде регулирано по цвета на

пламъка или по показанията на газа-

нализатора за пълното изгаряне на

газа, т. е. ако горелката работи спо-

койно без шум, то за изменението на

нейното натоварване е достатъчно

да се увеличи или намали само пода-

ването на газ, без да се променя ко-

личеството първичен въздух. При

промяна на режима на работа на го-

релката е необходимо да се следи за

устойчивостта на пламъка, тъй като

характерът на горенето на газа за-

виси не само от използваното коли-

чество първичен въздух в горелката,

но и от частта вторичен въздух, по-

стъпващ в горивната камера и от из-

менението на тягата.

Горелките средно налягане обик-

новено са с пълно предварително

смесване в ежектора. Такива горел-

ки достигат коефициент на излишък

на въздуха α = 1,1.

Мощността на горелките с час-

тично предварително смесване обик-

новено варира в диапазона от 1 до

1000 kW, докато мощността на го-

релките с пълно предварително

смесване може да достигне до 2 MW.

Благодарение на доброто смесване

на газа с въздуха, атмосферните

горелки работят със слабо светещ

пламък и осигуряват пълно изгаряне

на газа при малък коефициент на

разход на въздуха. Като предимства

на тези горелки могат да се посо-

чат несложната конструкция, ус-

тойчивата работа на горелката при

изменение на натоварването, лесно-

то обслужване, липсата на специал-

ни устройства за подаване на въздух

и на подвижни части, безшумната

работа, възможността за саморегу-

лиране, т. е. поддържането на посто-

янно съотношение на използвания

газ/въздух. Недостатъци на атмос-

ферните горелки са сравнително

високите шумови нива при атмос-

ферните горелки средно налягане, по-

ниският к. п. д., зависимостта на

стабилността на горенето от

страничното течение на въздуха.

При лоши условия за образуване на

сместа в горивната камера, необхо-

димостта да се осигури пълно изга-

ряне на горивото съществено уве-

личава общия коефициент на излишък

на въздуха до 1,3 – 1,5 и повече.

Газови горелки с
принудително подаване
на въздух

При тези горелки необходимият за

горенето въздух се подава с помощ-

та на вентилатор. Това позволява

точно регулиране на количеството

подаван въздух, постига се по-голя-

ма надеждност, предотвратяват се

атмосферните смущения и се улес-

нява автоматизацията на експлоа-

тационния процес. Тези горелки се

използват предимно за котли със

затворена горивна камера. Обикно-

вено при горелките с принудително

подаване на въздух образуването на

газовъздушната смес е в самата

горивна камера. Подаването на газа

и въздуха се осъществява по отдел-

ни тръби. Работят с газ ниско и

средно налягане. За по-добро смес-

ване на въздуха с горивото в тях

често се предвижда изход на газа

през множество отвори, насочени

под ъгъл към потока въздух. Разли-

чават се горелки с централно пода-

ване на газ, ако потокът газ е насо-

чен в посока от центъра към пери-

ферията, и горелки с периферно по-

даване на газа, ако потокът е с

посока от периферията към центъ-

ра на горелката.

В някои конструкции горелки за

подобряване на смесването, на възду-

ха се придава въртеливо движение, за

което се използват завихрители с

постоянен и регулируем ъгъл на по-

ставяне на лопатките или се органи-

зира тангенциално подаване на възду-

ха в горелки с цилиндрична форма.

Горелките работят с топъл

въздух. Обикновено подгряването на

въздуха е за сметка на използване

топлината на изхвърляните газове.

При някои конструкции горелки с

принудително подаване на въздух има

възможност да се регулира дължина-

та и яркостта на пламъка.

Отличителна особеност на съвре-

менните вентилаторни горелки е

високата степен на автоматизация

и изпълнението моноблок. Подобни

горелки обикновено се използват за

автономни котелни с мощност 5  kW

и нагоре. Използването на автома-

тика позволява напълно автономна

работа на отоплителните устрой-

ства. С автоматичното управление

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

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

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

1618 София, п.к. 109.

Бул. "Бр. Бъкстон" № 31А, вх. Б

тел./факс: 02/ 955 97 28, 955 95 76

е-mail: polymat@techno-link.com

www.polymat-bg.com

ПОЛИМАТ ООД KLINGER Quantum
НОВО ПОКОЛЕНИЕ КЛИНГЕРИТ

Нова ера за еластичността на безазбестовите материали.

-  KLINGER Quantum е уникален уплътнителен материал, който

остава еластичен и при високи температури;

-  KLINGER Quantum се доближава до параметрите на

уплътнителните материали от чист графит;

- KLINGER Quantum се изрязва лесно с подръчни инструменти.

на горелката се осигурява не само

нейното включване, но и контрол по

отношение на безопасната експло-

атация – при възникването на ава-

рийна ситуация горелката се изключ-

ва автоматично, а повторното пус-

кане е възможно едва след отстра-

няването на неизправността.

Основни елементи на вентила-

торната газова горелка се явяват

вентилаторът, междинна част за

подвеждане на газопровода, тръба с

дюзи и смесител, запалващи елект-

роди, предпазни и регулиращи орга-

ни. Горелката включва още реле,

изключващо горелката, когато наля-

гането на входа й е по-ниско от

необходимото, газов филтър, стаби-

лизатор на налягането на газа, под-

държащ постоянно налягане на газа

на изхода при изменение на входно-

то налягане, регулатор на старто-

вото налягане на газа и др.

Модулиращи горелки
При съвременните конструкции

газови горелки регулирането на мощ-

ността обикновено е степенно, при

което се осъществява стъпално

регулиране с една, две или три сте-

пени на регулиране или автоматич-

но, с което се постига плавно регу-

лиране на мощността. Горелките с

автоматично регулиране са познати

още и като модулиращи. Те се харак-

теризират със стабилна работа в

произволна междинна точка от диа-

пазона на мощността. Състоят се

от горелка с електронен блок за

микропроцесорно управление и сис-

тема от датчици, осигуряващи фун-

кционирането на изпълнителните

устройства.

Подаването на въздуха за горене

е принудително с помощта на вгра-

ден вентилатор.

Автоматиката в съвременните

конструкции горелки дава възмож-

ност за отделно регулиране на по-

даването на газа и въздуха за създа-

ването на оптимално процентно

съотношение между тях в сместа.

За тази цел се използват управляе-

ми въздушни клапи. Диапазонът на

изменение на мощността на модули-

ращите горелки варира от 30 до 50%.

Условия за ефективна
работа

Конструкцията на газовите горел-

ки трябва да осигури смесването на

газа с определено количество въздух,

необходим за неговото пълно изгаря-

не, надеждно възпламеняване, стабил-

но на горене, пълно изгаряне при про-

мяна в натоварването в широк диа-

пазон и т. н. Всички изброени изиск-

вания могат да бъдат реализирани

само при правилно проектиране и

инсталиране на газовата горелка.

Също така признак за добра газова

горелка се явяват простотата при

производството и монтажа, дълго-

вечност и безопасност на работа,

отсъствие на силен шум и вибрации.

Ако горелката е предвидена да рабо-

ти не само с едно гориво, е необходи-

мо тя да осигурява възможност за

бързо преминаване от едно гориво в

друго. В последните години се появи

и още едно не по-малко важно изиск-

ване – конструкцията на горелката

трябва да осигури нискотоксично

изгаряне, т. е. при изгарянето на

природен газ (както и в случаите на

изгаряне на други горива) в димните

газове трябва да се съдържат колко-

то е възможно по-малко токсични

газове като азотни окиси и въглерод-

ни окиси. Изгарянето на газообразно

гориво в значителна степен от на-

чина и бързината на смесване на газа

с въздуха, в състав на които влиза

кислородът. За неголеми отоплител-

ни котли преди всичко се използват

атмосферни горелки, което, разбира

се, не изключва използването и на вен-

тилаторни горелки.

Асортиментът от предлагани

модели газови горелки с различна

номинална мощност е доста широк,

което значително улеснява избора.

Обикновено газовите горелки са

оборудвани и с необходимата авто-

матика, а степента на защита е

достатъчно висока.

Източник: Oroflam
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Опитно изследване на
работни колела
за вятърен двигател
с цилиндрични лопатки

вятърна енергетика

       рез последните години се на-

блюдава засилен интерес към вятъ-

рните генератори с малка мощност.

Предвид характера на енергоносите-

ля и възможностите на потребите-

лите, важно изискване към тях се

явява максималното опростяване на

конструкцията с цел постигане на

конкурентна цена. Статията пред-

ставя резултати от опитни изслед-

вания на моделна вятърна турбина с

постоянна кривина на работните

лопатки. За тази цел работното

колело на сериен ветродвигател тип

AEOLUS-300 с пространствени ра-

ботни лопатки е заменено с няколко

модификации на работното колело с

различни по форма (меридианна про-

екция, радиус на кривината) цилинд-

рични работни лопатки.

Идеята за използване на цилинд-

рични лопатки е известна както от

хидротурбостроенето, така и от

опита в областта на ветроенерге-

тиката. За целите на изследването

бяха разработени няколко лопатъч-

ни системи с работни лопатки с по-

стоянна кривина и с различна форма

на меридианната проекция:

n В - базова версия с меридианна

проекция с променлива циркулация

Опитно изследване на
работни колела
за вятърен двигател
с цилиндрични лопатки

В. С. Обретенов

П

Фиг. 1. Вятърен двигател с работни ло-
патки тип WW.
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по радиуса (работно колело PVC-B);

n WW – с постоянна циркулация по

радиуса (работно колело PVC-WW

- фиг. 1);

n WW1 – коригирана меридианна

проекция на лопатките WW в се-

ченията с малък радиус (работно

колело PVC-WW1 - фиг. 2);

n WW2 – с меридианна проекция с

променлива циркулация по радиу-

са (работно колело PVC-WW2).

Всички работни колела са с диа-

метър D=1.38 m, с 3 работни лопат-

ки и са изпитани на стенд №7 в

лабораторията по хидроенергети-

ка и хидравлични турбомашини на ТУ

– София (фиг. 3) Работното колело

с лопатки тип WW2 e с радиус на

кривина R=250 mm, а всички оста-

нали – с радиус R=200 mm. Въздуш-

ното течение на стенда се генери-

ра от осов вентилатор с променли-

ва честота на въртене, което дава

възможност за постигане на жела-

на от изследователя стойност на

скоростта от 2 до 10 m/s. Аероди-

намичната тръба на стенда, снаб-

дена с изправяща решетка, позволя-

ва постигане на хомогенно течение

пред ветродвигателя.

Работните лопатки са с посто-

янна дебелина, като са профилира-

ни само в зоната на входа и изхода.

Използва се платформата на сери-

ен ветродвигател тип AEOLUS-300,

производство на Huarui Wind Energy

(КНР), като е заменено само щат-

ното работно колело. Конструкци-

ята на новите работни колела по-

зволява монтирането на лопатките

към главината да става с промен-

ливи ъгли на поставяне (ϕ), подоб-

но на Каплановите водни турбини.

Определянето на ъгъла на поставя-

не ϕ е показано фиг. 4.

Мярка за ефектив-
ността на процеса на
енергопреобразуване

в агрегата е т. нар. коефициент

на мощност cp (по същество к. п. д.

на ветроагрегата), който представ-

лява отношение на изходящата мощ-

ност на генератора Pg към мощнос-

тта на въздушното течение Pw:

където Pg= U.I; U, I – напрежение и

сила на генераторния ток.

Фиг. 3. Стенд за изпитване на вятърни двигатели.Фиг. 2. Работни лопатки тип WW1.

Фиг. 4. Ъгъл на
поставяне Фиг. 5. Работни характеристики с лопатки тип B.

Фиг. 6. Работни характеристики с лопатки тип WW.
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където с - плътност на въздуха; S –

напречна площ на работното коле-

ло; cw – средна скорост на въздушно-

то течение.

Важна характеристика на вятър-

ните двигатели е т. нар. скоростно

отношение TSR, което представля-

ва отношение на преносната ско-

рост u в периферното сечение на

работното колело към средната

скорост на вятъра (режимен пара-

метър при активните водни турби-

ни):

По своята същност скоростното

отношение TSR представлява кри-

терий за динамично подобие (число

на Strouhal).

Резултати
от изследванията

На фиг. 5 са показани работни

характеристики на ветродвигате-

ля с работни лопатки тип В. Тези

характеристики представляват за-

висимости на генераторната мощ-

ност Pg, коефициента на мощност

cp и скоростното отношение TSR

от ъгъла на поставяне на лопатки-

те ϕ в лопатъчната решетка за

скорост на вятъра cw=5 m/s. На фиг.

6, 7 и 8 са показани аналогични ра-

ботни характеристики на вятърния

двигател с три работни колела,

чиито лопатки са от типа WW, WW1

и WW2. Освен за посочената стой-

ност на скоростта на вятъра, из-

мервания са направени и за скорос-

ти 7 m/s и 9 m/s.

На фиг. 9 е направено сравнение

на зависимостите на генераторна-

та мощност от скоростта на вятъ-

ра за изследваните работни колела.

Показана е също паспортната харак-

теристика на серийния ветродвига-

тел AEOLUS-300, както и реалната

характеристика, получена след из-

питване на ветродвигателя с щат-

ното работно колело, което е с ди-

аметър D=1.5 m.

Анализ
на резултатите

Анализът на резултатите от

направените изследвания показва

следното:Фиг. 9. Сравнение на характеристики.

Фиг. 8. Работни характеристики с лопатки тип WW2.

Фиг. 7. Работни характеристики с лопатки тип WW1
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n Всички нови работни колела показват по-висока ефек-

тивност на работния процес, в сравнение с фабрич-

ното (щатно) работно колело за скорости на вятъра

до 8 m/s.

n Новите работни колела показват по-висока ефектив-

ност дори според данните от паспортната характе-

ристика на ветродвигателя за скорости на вятъра

над 5÷7,5 m/s.

n Най-добри характеристики в най-широк диапазон на

изменение на скоростта на вятъра показва работно-

то колело с лопатки тип B.

n Изследванията показват известна нестабилност

на стойностите на мощността за честоти на

въртене 415 ÷ 430 min-1 (на тези стойности отго-

варят ъгли на поставяне в границите ϕ = 65° ÷ 85°).

Може да се предполага, че това се дължи на особе-

ностите на лопатъчните системи на работните

колела или на недостатъци в работата на генера-

тора.

n При работното колело PVC_WW2 оптималната зона

на работа се измества към по-малките ъгли на ата-

ка, което е лесно обяснимо предвид по-големия ради-

ус на кривина.

n За скорости на вятъра над 7÷8.5 m/s (според типа на

работното колело) генераторната мощност при

новите работни колела намалява, което може да се

обясни с постоянната кривина на лопатките, респ.

невъзможността за осигуряване на подходящи стой-

ности на циркулационната компонента Cu, особено в

периферните сечения. Затова за тези скорости на

вятъра следва да се синтезират нови лопатъчни си-

стеми.

n Максимални стойности на коефициента на мощност

са измерени при работните колела PVC-WW2 (cp=0.455)

и PVC-B (cp=0.442). Тези резултати могат да бъдат

оценени като много добри.

Резултатите от опитните
изследвания
направени с цел определяне енергийните характери-

стики на вятърен двигател с цилиндрични работни ло-

патки показват, че с най-висока ефективност са ра-

ботните колела PVC-B и PVC-WW2. Максималната

стойност на коефициента на мощност за работното

колело PVC-WW2 е 45.5%, а за работното колело PVC-

B - 44.2%. Може да се каже, че измерените стойности

са в зоната на максимума за подобни ветроагрегати

(не може да се направи оценка само на двигателя, тъй

като не са известни характеристиките на генерато-

ра).

Работните колела с цилиндрични лопатки показват

най-висока ефективност при скорости на вятъра 7÷8

m/s. Това означава, че те могат успешно да конкурират

на пазара ветродвигатели с малка мощност (до 5kW) и

с променлива кривина на лопатките. Основание за това

дават високата ефективност на лопатъчните им сис-

теми и ниската себестойност на работните лопатки,

обусловена от тяхната форма и технологията за изра-

ботването им.
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      овишаването на енергийната

ефективност и намаляването на

енергийните разходи са сред най-

широко дискутираните теми от

няколко години насам. В същото

време специалистите прогнозират

непрекъснато нарастване на енер-

гийните нужди. Как да се подсигури

сигурно и непрекъснато енергийно

захранване, което да бъде достатъ-

чно икономически и енергийно ефек-

тивно е въпрос, който все по-често

изниква на дневен ред. Икономичес-

ките условия в момента допълнител-

но провокират търсенето и внедря-

ването на иновативни енергоспес-

тяващи технологии и автоматизи-

ране на производството. Целта е оп-

тимизиране на разходите, по-добра

конкурентоспособност и т. н. Енер-

госпестяващо решение са и газови-

те микротурбини. Те все още се

считат за сравнително нова техно-

логия, подходяща за независимо про-

изводство на енергия. Конструктив-

но представляват компактни систе-

ми, състоящи се основно от газова

турбина и електрогенератор. Спо-

ред специалисти, микротурбините

биха могли успешно да се използват

за производството на електричес-

ка енергия за покриване на собстве-

ните нужди или за подаване към

централната електропреносна мре-

жа. За много подходящо се счита

използването им в когенерационни

системи за комбинирано производ-

ство на електро- и топлоенергия.

Мощността на предлаганите и раз-

работвани в момента микротурби-

ни обикновено варира в диапазона от

30 до 350 kW. За сравнение, мощно-

стта на конвенционалните газови

турбини обикновено се движи в диа-

пазона от 500 kW до 250 MW. Микро-

турбините предлагат няколко по-

тенциални предимства в сравнение

с други технологии за производство

на енергия в малки количества, вклю-

чително – малко на брой движещи се

части, компактни размери, неголямо

тегло, по-добра ефективност, по-

ниски емисии, по-ниски електричес-

ки разходи и възможност за оползот-

воряване на отпадни горива. В тези

системи може да се използва и ре-

циркулация на отпадна топлина, с

което да се постигне ефективност

по-висока от 80%. Поради техните

малки размери, сравнително ниски

капитални разходи, очаквани ниски

експлоатационни и производствени

разходи и автоматичен електронен

контрол, микротурбините се посоч-

ват като ефективно решение за

директно механично задвижвани ус-

тройства като компресори или кли-

матици, например.

Възможност за работа с
течни и газообразни
горива

Счита се, че активното разра-

ботване на микротурбини започва в

началото на 80-те години на мина-

лия век, провокирано от необходимо-

стта от автономни източници на

електро- и топлоенергия с малка

мощност (до около 500 kW), с ниски

емисионни нива и неголеми разходи

за експлоатация и обслужване. Днес,

най-широко представени са модели-

те микротурбини с единична елект-

рическа мощност в диапазона от 30

до 250 kW. Възможността за

свързването на няколко агрегата в

каскада дава възможност да се про-

Микротурбини
Подходящи за комбинирано производство на топлинна
и електроенергия

Микротурбини

Фиг. 1. Принципна схема на работа на микротурбина

П
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извежда енергия до няколко десетки

МW. При включване към системата

на котел-утилизатор, за оползотво-

ряване на топлината на изхвърляни-

те газове може да се произвежда и

топлина. Подобни енергийни систе-

ми за съвместно производство на

електроенергия и топлина са позна-

ти като микрокогенерационни сис-

теми.

Подходящи горива за микротурби-

ните са както газообразните като

природен газ, биогаз, сметищен газ,

така и течните като газолин, керо-

син и дизелово гориво. В приложения

за оползотворяване на отпадна топ-

лина, микротурбините оползотворя-

ват отпадни газове, които в проти-

вен случай биха изхвърлени директ-

но в атмосферата.

Като цяло микротурбините са

леки и компактни устройства, харак-

теризиращи се с ниски нива на шум

и вибрации, нискоемисионни и гъвка-

ви по отношение на горивото в срав-

нение с конкурентните им техноло-

гии като двигателите с вътрешно

горене, например. Корпусите обикно-

вено се изпълняват влагозащитени,

което позволява монтаж на откри-

ти площадки.

Характеристики на
микротурбините

Микротурбините са устройства

със сравнително малки размери.

Сред основните им елементи обик-

новено са компресор, горивна каме-

ра, алтернатор, рекуператор за

оползотворяване на отпадна топли-

на, с който се постига повишаване

на ефективността на комперсорна-

та станция и генератор. Те могат

да бъдат класифицирани по различ-

ни техни характеристики като на-

пример микротурбини с един вал или

с два вала, с прост цикъл на рабо-

та или с възможност за рекупера-

ция на топлина. Микротурбините с

един вал и с висока скорост на

въртене от порядъка на 90 000 до

120 000 оборота в минута са по-

често срещаната конструкция, тъй

като тя се счита за по-лесна за из-

пълнение. В този случай компре-

сорът, турбината и електрогенера-

тора са поставени върху един общ

вал. Като предимство на тази кон-

струкция често се посочва наличи-

ето само на едни движещ се еле-

мент, което улеснява поддръжката

и засилва надеждността на конст-

рукцията. От друга страна, турби-

ната с два вала е предпочитаното

решение при механично задвижвани

съоръжения, които не изискват ин-

вертор за промяна на честотата на

променливия ток.

Микротурбини със и без
рекуперация на топлина

Микротурбините, работещи без

рекуперация на топлина или познати

още като микротурбини с прост

цикъл на работа, се характеризират

с по-ниска ефективност приблизи-

телно около 15%, но също така и с

по-ниски капиталови разходи, по-ви-
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когенерационни системи

сока надеждност и произвеждат

повече топлина за когенерационни

приложения в сравнение с микротур-

бините с рекуперация. При тях

сгъстеният въздух се смесва с гори-

вото и изгаря в условията на посто-

янно налягане. Получените горещи

газове се разширяват в турбина за

извършване на работа.

При микротурбините с рекупера-

ция на топлина се използват плас-

тинчати топлообменници, в които

се осъществява топлообмен между

изхвърляния въздушен поток и по-

токът, постъпващ в горивната ка-

мера, който бива предварително

загрят. Отпадна топлина от проце-

са на рекуперация може да се изпол-

зва в когенерационни процеси. Ком-

бинираната топлина и електроенер-

гийна ефективност на микротурби-

ните в подобни когенерационни при-

ложения може да достигне до 85% в

зависимост от изискванията на

топлинните процеси.

Предимства и възможни
приложения

Микротурбините имат редица

потенциални предимства в сравне-

ние с други технологии за производ-

ство на малки количества енергия.

Например, компактен размер и нис-

ко тегло за единица мощност воде-

щи до намаляване на инженерните

разходи, малко движещи се елемен-

ти, по-ниски шумови нива, възмож-

ност за използване на различни го-

рива, както и възможността за по-

малки количества вредни емисии.

Отличителни характеристики на

микротурбините са по-ниската се-

бестойност на електрическата и

топлинната енергия, произвеждана

от турбината в сравнение с цент-

ралната мрежа, ниска себестойност

на обслужването, съчетано с функ-

ционална гъвкавост, ниско ниво на

шум, неголеми габарити, лесна ин-

сталация и пуск, екологично чисто

производство на енергия, възмож-

ност за дистанционен контрол и

управление. Микротурбините могат

да се използват като автономен

източник на енергия в отдалечени

селища, изолирани сгради, строител-

ни обекти, нефтени находища, неф-

тени платформи, отдалечени стан-

ции за комуникация и други обекти,

в които електрическата мрежа не е

на разположение. Също така микро-

турбините могат да се използват

като резервен източник на енергия

за предприятия и учреждения, къде-

то прекратяването на електрозах-

ранването дори и за няколко минути

може да доведе до сериозни после-

дици, поради което използването на

микротурбини за производството на

електроенергия се счита за особе-

но подходящо.

Рентабилност
Посочваният срок на откупуване

на газовите турбини обикновено е в

границите от 3 до 5 години, в зави-

симост от мощността, при която

работи газовият генератор. В някои

райони, в които присъединяването

към централната електро- и топлоп-

реносна мрежа е трудно, използва-

нето им може да се окаже особено

ефективно. Още повече, че за разли-

ка от свързването към вече съще-

ствуваща мрежа което е свързано

с немалко разходи, микротурбините

се откупуват няколко години след за-

купуване. В последствие газовите

микротурбини позволяват да се по-

лучи енергия, стойността на която

е няколко пъти по-ниска от тради-

ционната, получена от централна

мрежа.

Технически бариери
Основните технически бариери

за широкото разпространение на

микротурбините са няколко. Сред

основните е по-ниската ефектив-

ност на основната конфигурация на

газовата турбина в сравнение с бу-

талните двигатели със същата

мощност. В допълнение, ефективно-

стта на газовите турбини намаля-

ва при частично натоварване, а

изгарянето на по-нискокалорични

горива зависи от вида на турбина-

та и в някои случаи може да не е

допустимо. Обикновено ефективно-

стта на микротурбините е от 25

до 35%. При комбинирано производ-

ство на топлина и електроенергия

в когенерационни приложения, ефек-

тивността може да достигне и над

80%.

Като цяло техническите бариери

са свързани преди всичко със сроко-

вете на откупуване, разходите за

свързване към мрежата, админист-

ративните трудности и т. н.
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Производство на
биогаз

биогорива

 иогазът е горим газ, много близък

по химичен състав с природния газ.

Разликата основно е в относител-

ния дял на метана. В природния газ

съдържанието на метан СН4 е около

95-97%, докато за биогаза относи-

телният дял на метана е 50-75%,

което обуславя и неговата по-ниска

калоричност. Биогазът е без цвят и

мирис и освен метан съдържа още

въглероден диоксид (CO2), азот, амо-

няк (NH3), серен диоксид (SO2), серо-

водород (H2S), и водород в зависи-

мост от използваната суровина. Той

може да се използва като гориво за

производство на електроенергия,

топлина или пара, или като автомо-

билно гориво, като използването му

спомага за редуциране на вредните

емисии в атмосферата, тъй като се

явява сравнително чисто гориво. За

производството му се използват

различни технологии, основаващи се

на хидролитични и ферментационни

процеси на високомолекулна органич-

на материя в условията на анаероб-

на среда.

Производствен процес
В процеса на производство на

биогаз се използват определени бак-

терии за разграждане на органична-

та материя в среда без кислород.

Процесът е познат като анаеробно

разлагане. По време на този процес

се обработва органична материя от

отпадъци, което има редица предим-

ства. От една страна това спома-

га за запазване на околната среда

чиста, а от друга се получава метан,

който се причислява към възобновя-

емите енергийни източници. Стра-

ничният продукт от процеса е полу-

чаването на твърда утайка, която

е подходящо да се използва за нато-

ряване. Използваната суровина за

производството на биогаз е биома-

са, включваща растителни и живо-

тински отпадъци, при разлагането

на които се образува смес от газо-

ве, наречена биогаз.

Технологиите за
производство на биогаз
са най-често използваните техноло-

гии за стабилизиране на първични и

вторични утайки от пречиствател-

ните станции за отпадни води, при

обработка на отпадни води от раз-

лични производствени процеси от

хранително-вкусовата промишле-

ност, пивоварната и др. промишле-

ности, при третиране на органични-

те фракции от твърдите битови

отпадъци. Съответно, в зависимост

от съдържанието на сухо вещество

в субстрата, биогазовите инстала-

ции се подразделят на биогазови

инсталации, работещи с течни суб-

страти, съдържанието на сухо веще-

ство в които е под 30% и инстала-

ции, работещи с твърди битови

отпадъци, където съдържанието на

сухо вещество в отпадните суб-

страти е над 35%.

Инсталации с периодично и
непрекъснато зареждане

Инсталациите за производство

на биогаз, в зависимост от режима

на зареждане на ферментатора,

могат да бъдат подразделени на

инсталации с периодично зареждане

на ферментатора и инсталации с

непрекъснато зареждане и периодич-

но извличане на биошлама.

При инсталациите с периодично

производство ферментаторът се

зарежда напълно и след точно опре-

делено време, обикновено времето,

за което се извършва пълно фермен-

тиране на биомасата, той се изпраз-

ва. Всяка инсталация за производ-

ство на биогаз, както и всякакъв тип

суровина се приемат за подходящи за

инсталациите с периодично произ-

водство. Условието е инсталацията

да включва газхолдери с голям обем

или няколко ферментатора, за да

може да се осигури непрекъснатост

по отношение на доставянето на

биогаз. Днес, тази схема на работа

на инсталацията не намира широко

приложение, тъй като се приема за

недостатъчно ефективна и подходя-

ща предимно за малки биогазови

стопанства.

Производство на
биогаз
Видове инсталации, използвани суровини

Б
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биогорива

Инсталациите с непрекъснат

цикъл на работа се зареждат не-

прекъснато, а биошламът се извли-

ча периодично. В този случай също

няма специфични изисквания към

инсталацията по отношение на про-

ектирането, но използваната суро-

вина е добре да бъде еднородна и в

течно състояние. Производството

на биогаз е постоянно, а количества-

та произведен газ са по-големи в

сравнение с инсталациите с перио-

дично зареждане. Това са по-често

изгражданите инсталации днес, тъй

като се характеризират със сравни-

телно висока ефективност и равно-

мерно подаване на биогаз. Възмож-

но е и комбинирана работа на инста-

лацията. Ако се използва например

едновременно слама и течни живо-

тински отпадъци, бавно изгниваща-

та слама се използва като периоди-

чен товар, с които се зарежда фер-

ментаторът два пъти в годината,

докато течните отпадъци се пода-

ват и отвеждат постоянно.

Условно, биогазовите инсталации

могат да бъдат разделени на

малки, средни, големи и
много големи инсталации
в зависимост от капацитета на

ферментатора. Като малки обикно-

вено се определят инсталации с

полезна вместимост на фермента-

тора до 150 m3 , като средни, инста-

лации с вместимост на фермента-

тора до 500 m3 , инсталациите с

вместимост до 1500 m3 се определят

като големи, а като много големи -

тези с вместимост на ферментато-

ра над 1500 m3.

Една биогазова инстлация може да

включва един или повече фермента-

тора. Инсталациите с един ферман-

татор за момента се оказват не

особено актуални в европейските

страни. По-често срещано решение

са инсталациите с повече от един

ферментатор. Целта е да се гаран-

тира равномерно производство на

биогаз при намалени експлоатацион-

ни рискове. Ферментаторите се

свързват успоредно или последова-

телно.

В зависимост от
използваните суровини
инсталациите за производство на

биогаз могат да се подразделят в

няколко категории: селскостопански

инсталации за производство на био-

газ, в които се обработват предим-

но суровини със селскостопански

произход като течен и твърд тор,

остатъци от растителни култури и

странични продукти, енергийни кул-

тури; инсталации за третиране на

отпадни води; инсталации за прера-

ботка на твърди битови отпадъци;

промишлени инсталации за биогаз и

инсталации за получаване на смети-

щен газ.

Селскостопанските инсталации за

биогаз в зависимост от техния от-

носителен размер, функция и разпо-

ложение могат да бъдат категори-

зирани като малки, средни до големи

и централизирани коферментацион-

ни инсталации. Като малки обикнове-

но се определят фамилните инстала-

ции за биогаз. Фермерските инста-

лации обикновено се определят като

средни до големи, като такива се

определят и централизираните ко-

ферментационни инсталации. Инста-

лациите за биогаз от фермерски тип

могат да имат различни проектни

размери и да произвеждат биогаз по

различни технологии, но като цяло

работят на един и същ принцип.

Торът се събира в предварителен

резервоар, след което се изпомпва

към биореактора. Самият биореак-

тор представлява херметично зат-

ворен и топлоизолиран резервоар, в

който се поддържа постоянна тем-

пература. Често той е оборудван със

система за разбъркване, с която се

подпомага смесването и хомогенизи-

рането на субстрата. Времето за

престой варира от 20 до 40 дни и

зависи от вида на субстрата и тем-

пературата на ферментация.

Централизираните (съвместни)

инсталации за коферментация се

захранват с оборски тор и течни

фракции, които се доставят от ня-

колко ферми. Твърди се, че по този

начин се постига намаляване на раз-

ходите, времето и работата по

транспортирането на тора към ин-

сталацията. Времето за престой е

12-25 дни.

При пречистването на отпадни-

те води основните замърсяващи

вещества се отделят във вид на

утайки. Тяхното отделяне и обезв-

реждане е сред най-трудно изпълни-

мите и скъпи етапи от процеса на

пречистване на водите. Един от

основните процеси, прилагани при

обработката на утайките, е про-

цесът на анаеробно стабилизиране,

целта на който е разграждането на

органичните вещества и намалява-

не на крайното количество на утай-

ките. Биогазът се явява продукт

именно от този процес.

За производството на биогаз

могат да се използват и органични

отпадъци, които често биват депо-

нирани в сметища или изгаряни. В

този случай от особена важност е

произходът на органичните отпадъ-

ци. Кухненските отпадъци например

са с голямо съдържание на влага и се

считат с неподходяща структура за

използването им като суровина за

компостиране, но в същото време са

подходящи за анаеробно разгражда-

не. Органичните битови отпадъци

могат също да се доставят като

косубстрат в инсталации за кофер-

ментация, работещи с оборски тор.

Анаеробните процеси са широко

използвани и при обработката на

промишлени отпадъци. Те се изпол-

зват при обработката на различни

индустриални отпадни води от хра-

нително-вкусовата промишленост,

селското стопанство и фармацев-

тичната промишленост.

Сметищата също могат да се

разглеждат като големи анаеробни

инсталации за получаване на биогаз.

Тук обаче процесът е в по-малка

степен контролиран и зависи от

възрастта на сметището. Съот-

ветно, за производството на биогаз

се използват твърди отпадъци.

Инсталациите за производство на

биогаз могат да бъдат изградени

като наземни или с подземни и полу-

вкопани ферментатори. Според спе-

циалисти, съвременните инсталации

за биогаз се разположени наземни

поради предимствата на използване-

то на готови конструкции. Основен

проблем при този тип съоръжения се

явяват топлозагубите от стените

на фарментатора и определянето на

необходимата дебелина на топлоизо-

лацията. Предимство на подземните

и полувкопаните ферментатори е

възможността да се осигури равно-

мерен температурен режим при по-

малки разходи.

Производство на биогаз
в България

Според специалисти, България е

страна с голям потенциал за произ-

водство на биогаз. До момента оба-

че, има изградена само една подоб-

на инсталация – за обезвреждане и

оползотворяване на сметищния газ

на депо Суходол, открита в края на

2010 г.
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Разпределение и регулиране
на природния газ

газификация

   риродният газ е сред горивата

широко използвани за индустриални

и битови цели. Като основни негови

предимства в сравнение с други

видове горива могат да се посочат

пълното му изгаряне без отделяне-

то на дим, пепел и сажди; възможно-

стта да се транспортира по тръби

на големи разстояния; ниска себес-

тойност и т. н. Известно е, че

транспортирането на природния газ

от газовите находища до потреби-

телите е посредством газопроводи.

Преди да бъде подаден към потреби-

телите обаче, газът преминава през

газоразпределителни станции и га-

зорегулаторни пунктове, където се

пречиства, филтрира и одоризира.

Газоразпределителни
станции (ГРС)

Преди да постъпи към градските

и промишлените системи за газо-

снабдяване, газът от магистрални-

те газопроводи преминава през га-

зоразпределителните станции. Цел-

та е да се понижи налягането му от

нива от порядъка на 5-7 МРа до 0,3-

1,2 МРа, като също така в тези

станции газът се филтрира и се

извършва одоризация. В определени

случаи, ако това е необходимо, газът

може да се подгрее, за да се предот-

врати образуването на кристалохид-

рати при кондензация на разтворе-

ните в него водни пари. От газораз-

пределителната станция, газът

може директно да се подаде към

отделните консуматори. Ако е необ-

ходимо неговото налягане да се по-

нижи още, той отново може да се

подаде към газоразпределителен

пункт. Пропускателната способност

на газоразпределителните пункто-

ве е около (10-200).103 m3/h. Те обик-

новено се разполагат в самостоя-

телни сгради, в които е необходимо

да се предвиди вентилационна сис-

тема.

Основни компоненти
Обикновено газоразпределителни-

те станции включват следните еле-

менти. Първоначално газът от газо-

разпределителните мрежи средно и

високо налягане постъпва във

филтър, където се отстраняват

съдържащите се в него механични

примеси. След филтъра, газът преми-

нава през регулатор на налягане с цел

понижаване на налягането му до за-

дадена стойност. Обикновено, преди

регулатора на налягане, се предвиж-

да поставянето на предпазен клапан,

предназначението на който е авто-

матично прекратяване на подаване-

то на газ в мрежите ниско и средно

налягане при повишаване на наляга-

нето над зададеното. За измерване

на налягането в газопровода до газо-

разпределителната станция и след

нея се поставя технически или запис-

ващ манометър. Технически мано-

метри се предвиждат и преди, и след

филтъра, тъй като по разликата в

показанията може да се съди за сте-

пента на замърсяване на газа. За

регулатора на налягане и свързаното

с него оборудване обикновено се пред-

вижда байпасна линия за случаите на

подмяна или ремонт на оборудването.

Необходима е висока
надеждност на
експлоатация

Определянето на компановката на

станцията е в зависимост от необ-

ходимата за осигуряване на висока

надеждност на експлоатация, голя-

мата разлика в наляганията на вхо-

да и изхода от станцията и големия

дебит на протичащия природен газ.

Като специфични особености на

системата могат да се посочат

наличието на най-малко два или по-

вече успоредно свързани участъка за

обработка, редуциране и регулиране;

предвиждането на двустепенно дро-

селиране на налягането с оглед на по-

добра устойчивост на процеса; из-

граждането на автоматизирана

система за защита от недопусти-

мо висока стойност на налягането

на изхода от станцията в градска-

та или промишлената система. Една

газоразпределителна станция може

да включва различен брой успоредни

участъци, като всеки от тях обик-

новено по посоката на движение на

газа включва следното оборудване:

кран за изключване, блок за пречи-

стване, устройство за дроселиране

и регулиране на налягането, разходо-

мер, вентил за изключване на изхо-

да, изхвърляща линия (свещ).

Газорегулаторни пунк-
тове (ГРП) и възли (ГРВ)

Предназначението им е да пони-

жат налягането на газа, постъпващ

от градската или промишлената

Обезпечаване безопасността на газоразпределителните станции и
газорегулаторните пунктове и възли

Разпределение и регулиране
на природния газ

П

Източник: Овергаз

Източник: Овергаз
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система за газоснабдяване. От ГРП

се захранва разпределителната мре-

жа за консуматори на газ с ниско или

средно налягане, като автоматично

се осигуряват надеждността и бе-

зопасността на работата й. Обик-

новено газорегулаторните възли се

използват за ограничен брой или

единични консуматори с топлинна

мощност Q > 750 kW.

Газоразпределителният пункт

може да се разположи в отделна

сграда, в едноетажни производстве-

ни сгради или котелни, в шкафове

върху масивни външни стени на сгра-

ди, на открити площадки, когато са

част от комплексни инсталации на

газоснабдителната система, в полу-

подземни и подземни съоръжения

(шахти, кабини и др.). Необходимо

условие към сградите на газорегула-

торните пунктове е те да са с гра-

ница на пожароустойчивост, не по-

малка от II степен и лек покрив, а за

шкафовете – да бъдат изпълнени от

метал или друг негорим материал с

граница на пожароустойчивост 45

min.

За подземните и полуподземните

пространства на ГРП се предвижда

естествена вентилация чрез венти-

лационни отвори или въздухопрово-

ди, които се защитават с метална

мрежа.

Газоразпределителните възли се

разполагат обикновено в помещени-

ето около съоръженията. В газифи-

цирани сгради те обикновено са до

входа, могат да се разположат не-

посредствено в котелни помещения

или цехове, където се намира газо-

вото оборудване, или в прилежащи

помещения, свързани с открити пор-

тали и с не по-малък от трикратен

въздухообмен за час. Подаването на

газ от газоразпределителния възел

към други самостоятелни сгради не

се допуска.

Използвано оборудване
Предназначението и характерът

на използваното оборудване в газо-

регулатроните пунктове и възли е

идентично.

Обикновено то включва: филтър,

спирателна арматура, регулатор на

налягане, предпазни устройства,

контролно-измервателни уреди, уре-

ди за измерване на разхода на газ, ако

е необходимо, а също така и байпас-

на линия с две изключващи устрой-

ства и продухвателни свещи между

тях в случай на ремонт на оборудва-

нето. Байпасната връзка позволява

при екстремни обстоятелства да се

възстанови газоподаването, макар и

не с необходимото качество. По

пътя на газа изключващото устрой-

ство на байпаса е необходимо, за да

осигури плавно регулиране. Обикно-

вено байпасният газопровод се из-

ползва само при повреда в регулира-

щата линия, а спирателната арма-

тура се дублира с цел повишаване на

надеждността на режима с ръчно

регулиране. За газоразпределителни

пунктове с пропускна способност

над 5000 m3/h, вместо байпас обик-

новено се предвижда допълнителна

резервна регулираща линия.

Предпазни устройства
Използват се предимно предпаз-

но-изхвърлящи клапани, които могат

да бъдат хидравлични или пружинни

и предпазно-спирателни клапани.

Предназначението им е да не допус-

кат повишаване на налягането с

10% над работното. Обикновено се

настройват с отчитане на хидрав-

личната характеристика на регула-

тора. Препоръчително е предпазно-

спирателен клапан да се предвиди

пред регулатора на налягане за из-

ключване на подаването на газ при

повишаване или понижаване на на-

лягането след регулатора, извън

определените граници. Необходимо

е след регулатора на налягане да се

предвиди поставянето на предпаз-

но-изхвърлящ клапан, който в усло-

вия на кратковременно нарастване

на налягането отваря и изхвърля газ

в атмосферата, без това да влияе

на промишлената безопасност и

нормалната работа на газовото

оборудване на потребителите. Ако

е предвидено поставянето на раз-

ходомер, предпазният вентил се

поставя след разходомера. Обикно-

вено, при наличието на проблем

предпазно-изхвърлящите клапани се

задействат преди предпазно-спира-

телните клапани. Целесъобразнос-

тта на подобен приоритет е ясна.

Предпазният вентил възпрепят-

ства по-нататъшното нарастване

на налягането, изхвърляйки част от

газа в атмосферата, като това не

води до нарушаване на работата на

котлите. При сработване на пред-

пазно-спирателния вентил, котлите

се изключват аварийно. За да се

гарантира безопасността, е необ-

ходимо неизправностите в регули-

ращите органи, предизвикващи по-

вишаване на налягането или пони-

жаване на работното налягане,

проблемите в работата на предпаз-

ните вентили, а така също утечки

на газа да бъдат отстранени неза-

бавно.

Включването на регулатора на

налягане в случаи на прекъсване на

подаването на газ е препоръчител-

но да се извърши след установяване

на причините за сработването на

предпазно-спирателния вентил и

взети мерки за отстраняване на

неизправностите.

В газорегулаторните пунктове

следва де се предвидят и газоиспус-

кателни тръби, чрез които изтича-

щият газ се отвежда извън сграда-

та на ГРП на безопасно разстояние

от източника на възпламеняване в

места, осигуряващи безопасни усло-

вия за разсейване на газа, без да се

създават условия за проникването му

в затворени помещения. Необходимо

е тръбите да бъдат защитени от

проникване на дъждовни води и за-

пушване. Обикновено са с условен

диаметър по-голям от 15 mm и са на

височина над 3 m от терена.

Контролно-
измервателни прибори

В пункта се предвижда поставя-

нето на контролно-измервателни

уреди за измерване на входното и

изходното налягане на газа и него-

вата температура. Ако не се пред-

вижда отчитане на разхода на газ,

се допуска да не се предвижда уред

за измерване на неговата темпера-

тура. При използването на контрол-

но-измервателни уреди с електри-

ческо задвижване и електрическо

осветление е необходимо те да

бъдат взривозащитени. При стан-

дартно изпълнение се препоръчва те

да се поставят извън помещението

на газорегулаторния пункт в ниша,

метален шкаф или в съседни помеще-

ния, предназначени за телеавтома-

тичните съоръжения.

Всички контролно-измервателни

уреди, които се монтират в газоре-

гулаторните пунктове и инстала-

ции, се проверяват и пломбират в

съответствие с метрологичните

изисквания.
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