
www.energy-review.bg

БРОЙ 3, ЮЛИ 2011 ЦЕНА 6.00 ЛВ.

®

ISSN: 1314-0671

Референтен обект: Седна Груп

КАБЕЛИ И
КОНЕКТОРИ
за фотоволтаични
централи

БЕЗЖИЧНО
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ
методи и системи

ВЯТЪРНИ ТУРБИНИ
Нови технологични и
конструктивни решения

ПАРОГЕНЕРАТОРИ
конструктивни
особености, инсталации

СЛАМАТА КАТО
БИОГОРИВО
производство на
топлинна енергия

АЕЦ БЕЛЕНЕ
при пълна и
продължителна загуба
на електрозахранване

ПОМПЕНО-
АКУМУЛИРАЩИ
водноелектрически
централи







2 брой 3/2011  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

‚ ·Óˇ:

˛ÎË
2011

www.energy-review.bg
®

www.energy-review.bg

административен директор

Таня Терзиева
% (02) 818 3858

 0888 335 881
tanya@tllmedia.bg

издава Ти Ел Ел Медиа ООД

Теодора Иванова
% (02) 818 3818    dora@tllmedia.bg

Любен Георгиев
% (02) 818 3808   lubo@tllmedia.bg

1612 София, бул. "Акад. Иван Ев. Гешов" 104, офис 9
тел.: (02) 818 3838    факс: (02) 818 3800
office@tllmedia.bg    www.tllmedia.bg

редакционен екип
editors@tllmedia.bg

Петя Накова
% (02) 8183842  0889919256

Стоянка Стоянова
% (02) 818 3822   0885816541

Дарена Мартинова
% (02) 818 3813     0888 335 882

компютърен дизайн
Татяна Тосева
Иванка Янева

Живка Калинкова
Теодора Бахарова

% (02) 818 3830

разпространение
и абонамент

abonament@tllmedia.bg

Людмил Васев
% (02)8183841
  0889256232

Емилия Христова
% (02)8183842
  0887662547

рекламeн отдел

Петя Найденова

Мариета Кръстева

Анна Николова

Мирена Русева

Галина Петкова

Зорница Стоилова

reklama@tllmedia.bg

% (02) 818 3810     0888 414 831

% (02) 818 3820     0888 956 150

% (02) 818 3811     0887 306 841

% (02) 818 3812     0889 717 562

% (02) 818 3815     0889 919 253

% (02) 818 3817     0888 335 928

Енерджи ревю е запазена марка на Ти Ел Ел Медиа ООД.
Всички права запазени. Никаква част от текстовете и
илюстрациите в това списание не може да бъде препе-
чатвана или копирана под каквато и да е форма без пис-
меното разрешение от страна на Издателя. Авторски-
те права на графичното оформление и статиите при-
надлежат на Издателя. Авторските права на използва-
ния илюстративен материал принадлежат на Издателя
или на съответните му собственици. Издателят не
носи отговорност за съдържанието на публикуваните
реклами, рекламни карета, рекламни публикации, плате-
ни статии. Правата на всички споменати търговски
марки, регистрирани търговски марки, запазени марки и
т.н. принадлежат на съответните им собственици.

®

®

ISSN: 1314-0671

4 Накратко

8 Проведе се Intersolar Europe
2011

11 ABB организира семинар за
турбокомпресори

12 Интервю с Георги Манчев,
изпълнителен директор на
ЕнергоСервиз

14 Интервю с Михаил
Костадинов, управител
на фирма Филтър

16 Интервю с инж. Михал
Павличек, мениджър
продажби за Източна
Европа на Heckert Solar

18 Интервю с инж. Росимир
Матеев, председател на
Българска соларна
асоциация

20 Интервю с Гонзало де ла
Виня, генерален мениджър
на REC Solar Germany

22 Интервю с Александър
Брюкнер, мениджър
продажби на KACO new
energy

24 Интервю с Михаел
Фойтсбергер, директор
отдел Соларна електроника
в Steca Elektronik

25 Централни инвертори
за соларни
паркове

34 Кабели и конектори
за фотоволтаични
централи

37 Системи за
безжично
електрозахранване

41 Нови технологични
и конструктивни решения
при вятърните
турбини

50 Интервю с Микаел
Рьонхолм-Нилсен,
вицепрезидент продажби
за Австрия и Източна
Европа на Vestas
Централна Европа

51 Парогенератори -
конструктивни
особености,
парогенераторни
инсталации

54 Сламата като биогориво.
Възможности за
производство на топлинна
енергия.

56 Интервю с Катя Минкова,
председател на Сдружение
Жените в ядрената
индустрия

57 АЕЦ Белене при пълна и
продължителна загуба на
електрозахранване

60 Помпено-акумулиращи
водноелектрически
централи

64 Пречистване и подготовка
на природния газ

67 Тригенерационни
инсталации

69 Слънчева енергия от...
Луната

69 Естуарите - източник на
енергия

70 Соларен самолет извърши
първи международен полет

70 Съхранение на енергия под
формата на метан



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 3/2011 3



4 брой 3/2011  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

накратко

АББ България финализира първи етап от подстанция Хелиос
На 27 юни т. г. фирма АББ България финализира първи етап от новата

110/20 kV подстанция Хелиос, чийто собственик е Националната електри-

ческа компания (НЕК). Съоръжението бе открито с церемония в присъстви-

ето на министър-председателя Бойко Борисов и министъра на икономика-

та, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, заедно с представители на

НЕК, АББ България и други гости. „Предавателната подстанция, разполо-

жена в югоизточната част на страната, ще покрие растящата нужда от

електричество в курортната част на Слънчев бряг, като в същото време

ще подобри натоварването на електроенергийния поток в преносната мрежа

в областта“, коментират от АББ България. Основният изпълнител на

проекта е АББ България, а подизпълнители са ЕлКонтрол, ЕлТест и други

компании.

„Концепцията, използвана за новата 110/20 kV подстанция Хелиос, де-

монстрира още веднъж компетентността на АББ България при намиране-

то на подходящи решения, водещи до спестяване на енергия и защитаване

на околната среда“, заяви Питър Симон, изпълнителен директор на ABB в

Румъния, България и Република Молдова.

Подстанцията ще бъде свързана с три o/h 110 kV линии; два силови

трансформатора, всеки от които с мощност 110/20 kV 40/50 MVA. 110 kV

КРУ е базирано на компактните модули на ABB ComPass. „Специфична

особеност на този първи етап на проекта е фактът, че подстанцията

беше реализирана само за два месеца. Тази изключително бърза доставка

стана възможна, благодарение на използваното от АББ България компак-

тно решение, базирано на модулите ComPass“, допълват от компанията.

Отбелязаха и в България световния ден на вятъра
На 15 юни т. г. в Националния политехнически музей в София бе открита

изложба на снимки, графики и технически инструменти от съвременната

ветроенергийна индустрия. Инициативата за мероприятието по повод на

световния ден на вятъра бе на Българската ветроенергийна асоциация

(БГВЕА). Изложбата представи съвременната ветроенергийна индустрия,

наследството от миналото и възможностите, които енергията от вятър

предлага за бъдещето.

„Посетителите имаха възможността да научат любопитни факти за

енергията от вятър, тестваха знанията си на забавна викторина и спе-

челиха множество награди“, разказаха от БГВЕА. По данни на асоциацията,

повече от 400 човека са посетили изложбата, продължила до 22 юни.

Организаторите информираха, че през останалата част от годината тя

ще обиколи различни места в България.

Световният ден на вятъра бе отбелязан и във Варна. Сред организато-

рите на програмата бе и Асоциацията на производителите на екологична

енергия (АПЕЕ). „Програмата включваше посещение на вятърен парк Св.

Никола и склад за вятърни турбини на Vestas в с. Българево. Като част от

информационната кампания, на входа на морската градина бе разположен

щанд с цел предоставяне на факти и материали относно вятърната енер-

гетика“, споделят организаторите.

В сила са новите изкупни цени за електроенергия от ВЕИ
На 20 юни т. г. Държавната комисия по енергийно и водно регулиране

(ДКЕВР) взе решение за определяне, считано от 1 юли т. г., на преферен-

циална цена за продажба на електрическа енергия от възобновяеми източ-

ници и водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MW.

Решението е взето след проведен на 25 май т. г. обществен диспут и след

обсъждане на постъпилите предложения и възражения, уверяват от ДКЕВР.

От там допълват, че изводите и решенията се базират на извършен

допълнителен анализ и проучване на факторите, които оказват влияние

върху нивото на преференциалните цени за продажба на електрическа

енергия от ВЕИ. Новите тарифи засягат фотоволтаичната енергия, като

цените са различни за инсталации, монтирани на покриви и на фасади, и

за фотоволтаични паркове.



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 3/2011 5

накратко

Предстои Bulgaria Solar Energy Summit 2011
На 27 и 28 октомври т. г. в София ще се проведе изложението Bulgaria

Solar Energy Summit 2011. Организатор е китайската компания Noppen, която

работи активно в посока подпомагане бизнеса на фирми от Азия и Европа.

В рамките на мероприятието ще бъдат дискутирани въпроси, свързани с

местното законодателство, инвестиционните възможности и иноватив-

ните технологии в соларната индустрия у нас. Очаква се в мероприятието

да вземат участие държавни служители, собственици на соларни паркове

и EPC контрактори, доставчици на решения и др. По време на изложението

ще бъдат представени чуждестранни фирми, които навлизат в България.

„България е на път да се превърне в световен лидер в областта на

слънчевата енергия като производител с големи международни проекти.

Страната има значителен потенциал, равен на този на Северна Испания

и изпреварващ този на Германия с 10-15%. В момента чуждите инвести-

тори проявяват голям интерес към България в стремежа си да бъдат част

от бързото развитие на соларния сектор тук, насърчаван от Европейския

съюз и българското правителство“, уверени са организаторите.

Проведе се Булатом 2011
От 2 до 4 юни т. г. в курортен комплекс Ривиера край град Варна се

проведе ежегодният Международен ядрен форум. Тази година темата на

конференцията бе “Българската атомна енергетика - национална, регио-

нална и световна енергийна сигурност“. Мероприятието съвпадна с де-

сетгодишнината от учредяването на организатора на традиционното

събитие - Български атомен форум (Булатом).

„Акцент в обсъжданията по време на събитието бе поставен върху

изграждането на ядрени мощности, строителството на АЕЦ Белене и 7-

ми и 8-ми блок на АЕЦ Козлодуй, както и десетгодишния план за развитие

на електроенергийната система на България“, разказаха организаторите.

„Проведе се и дискусия за възможните подходи за финансиране на ядрени

проекти. Сред темите на форума бяха също така технологиите и практи-

ките при извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и на първите

четири блока в АЕЦ Козлодуй“, допълват от Булатом.

Паралелно с това бяха обсъдени въпросите, свързани с темата за ава-

рията в японската АЕЦ Фукушима 1 и последвалите я събития, провежда-

щата се дискусия за бъдещето на ядрената енергетика и предстоящите

стрес тестове на атомните централи в Европейския съюз.

Проведе се Международен енергиен форум 2011
От 15 до 19 юни т. г. в Международния дом на учените Ф. Ж. Кюри,

курорт Св. Св. Константин и Елена, Варна, се проведе традиционният

Международен енергиен форум. Негови организатори са Научно-технически

съюз на енергетиците в България, Национална електрическа компания,

Технически университет – София, Агенция по енергийна ефективност и

Национален комитет по осветление. В ежегодното мероприятие участва-

ха учени, специалисти и представители на държавата, на всички видове

централи, включително и АЕЦ Козлодуй, предприятия, фирми и организации,

работещи в областта на енергетиката. „За положителните резултати на

форума допринесе както участието на чужди и български експерти, така

и на представители на водещи световни фирми от Европа и извън нея“,

коментираха организаторите. Сред дискутираните теми бяха стратеги-

ческите и структурни проблеми в енергетиката, различните области на

енергетиката и тяхното развитие, строителство и модернизация на елек-

троенергийните уредби и системи.

„Основният девиз на конференцията беше „Качество и ефективност на

енергетиката“. Конференцията прие призив към електроразпределителни-

те предприятия в България за по-тясно сътрудничество със специалисти-

те, работещи в областта на енергетиката, тъй като законите, наредби-

те и правилата за работа са едни и същи за всички звена на електроенер-

гетиката. Това ще допринесе за повишаване на общата ефективност“,

уверени са организаторите. В рамките на събитието бе представена и

книгата на проф. д-р инж. Цанчо Цанев и доц. д-р Светлана Цветкова

„Качество на електрическата енергия“.
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Ви Джи Еф представи интегрирани соларни системи за покриви
Наскоро фирма Ви Джи Еф организира презентация в Централния дом на

архитекта – София. Мероприятието се проведе със съдействието на КАБ

и САБ, а сред присъстващите бяха архитекти и партньори на компанията.

В рамките на събитието бяха представени системи, съставени от солар-

ни елементи, напълно интегрирани в хидроизолационното покритие, подхо-

дящи както за плоски, така и за скатни покриви. „General Solar и Tegosolar

решават проблеми като пробив на хидроизолационния слой и натоварване

на покрива, вследствие нуждата от допълнителна конструкция; значител-

но намаляване на производителността при засенчване, замърсяване и лип-

са на директно слънцегреене; невъзможност за оползотворяване на значи-

телна част от покривната площ, поради изисквания за наклон и посока;

влошаване на архитектурния облик на сградите и др.“, разказаха от Ви

Джи Еф. „Двете решения се характеризират с висока производителност

и са резултат от дългогодишни научни и практически разработки на ком-

паниите GENERAL MEMBRANE и TEGOLA CANADESE, в сътрудничество с

американската фирма United Solar Ovonic“, допълниха те.

Акцент бе поставен върху приложимостта на General Solar и Tegosolar

по всякакви наклони и разнообразни повърхнини при нови покриви и ремонт

и/или реконструкция на съществуващи.

Георги Иванов, ръководител търговски отдел във Ви Джи Еф, отговори

на възникналите въпроси в хода на презентацията и запозна участниците

с комплекса от услуги, който предлага фирмата при проектиране, продаж-

ба, монтаж и експлоатация на представените системи.

АББ организира поредица от презентации в страната
В края на месец юни т. г. АББ България организира поредица от презен-

тации в страната. Клиенти на компанията от областта на енергетиката

и местни дистрибутори имаха възможност да се запознаят с най-новите

прекъсвачи MCCB и SACE Tmax XT. Презентациите се състояха в пет

града в страната – в София на 21 юни, във Варна -23 юни, в Бургас -28 юни,

в Стара Загора - 29 юни, и в Пловдив на 30 юни. „Представени бяха новите

серии прекъсвачи с лят корпус тип MCCB, както и въздухоизолирано КРУ

UniSec за вторично разпределение средно напрежение. UniSec е резултат

от търсенето на непрекъснати иновации, следвайки визията и предизви-

кателството да бъдем в крак с вечно променящите се нужди на пазара“,

заявиха от АББ. „Новите прекъсвачи SACE Tmax XT покриват разнообраз-

ните нужди на електрическите мрежи в производствата. Те са идеалното

решение за всички нива на дистрибуция - от основните табла за ниско

напрежение до различните подтабла във фабриките“, допълниха от АББ

България.

Откриха най-големия тунел в Европа в центъра на София
На 20 юни т. г. в София премиерът на Р България Бойко Борисов откри

най-голямото тунелно съоръжение с подобно сечение в Европа. Той се намира

на най-възловата станция от софийското метро – Метростанция 8. „С

дължина 108 метра и сечение 258 кв.м, височина 18 метра, широчина 22

метра, Метростанция 8 е тунелът с най-голямо сечение в Европа. Про-

ектът беше изпълнен за изключително кратки срокове от около пет ме-

сеца, в срок, въпреки наличието на агресивни, високи подпочвени води,

много тежка геология, като едновременно с това беше разкрит археоло-

гически пласт“, разказаха от Евро Алианс Инженеринг, един от изпълните-

лите на проекта. Метростанция 8 е разположена на бул. Княгиня Мария

Луиза и е пресечна точка на Метродиаметър I и Метродиаметър II и е едно

от най-сложните подземни съоръжения, изграждани в София. „Изпълнители на

обекта са две от дружествата на Евро Алианс Инженеринг“, информират

от офиса на компанията. „В част Шлицови стени това е Стройинжект - най-

голямото българско дружество за геотехническо строителство, разполага-

що с най-модерното и разнообразно оборудване за шлицови стени, пилоти,

шпунт и други видове укрепване, а в частта Тунел - фирма Адвал, която е

единственото българско дружество, изграждащо тунели на територията на

Европа (Германия, Испания, Гърция) повече от 20 години“, споделят от Евро

Алианс Инженеринг.
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     т 8 до 10 юни в Мюнхен, Гер-

мания се проведе тазгодишното

издание на едно от най-значимите

събития в областта на соларната

индустрия – изложението Intersolar

Europe. Мероприятието се организи-

ра от Solar Promotion, Pforzheim,

съвместно с Freiburg Wirtschaft

Touristik und Messe (FWTM). По данни

на организаторите, форумът е при-

влякъл рекорден брой изложители и

посетители. За трите дни на съби-

тието, около 77 000 души от 156

страни по света са посетили

Intersolar Europe. 2280 е броят на

изложителите, които представиха

своите технологии и услуги в след-

ните области: Фотоволтаици, Тех-

нологии в производството на фото-

волтаици и Соларни технологии.

Това представлява 21% ръст в срав-

нение с предходната 2010-та годи-

на. Щандовете в това издание са

заели площ от 168 000 кв. м, в 15

изложбени зали (с 3 повече от мина-

лото издание) и открити площи.

Сред тях бяха и две български ком-

пании - Интернешенъл Пауър Съплай

(IPS), компания, специализирана в

проектирането, разработката и

производството на високотехноло-

гични модулни захранващи системи,

и фирма ПАВЕЛ и СИНОВЕ Електрик,

която предлага инженерингови услу-

ги и извършва комплексно обслужва-

не на обекти, линии и съоръжения.

„Тази година, най-голямото изло-

жение в соларната индустрия още

веднъж отбеляза значителен ръст в

изложбените площи“, заявявиха орга-

низаторите на Intersolar Europe. „Раз-

нообразието от международни пред-

Проведе се
Intersolar Europe 2011
Тазгодишното издание на изложението отново с
рекорден ръст в участници и посетители

Проведе се
Intersolar Europe 2011

ставители сред изложителите - ком-

пании от 47 страни, оказа благопри-

ятно влияние върху налагането на

изложението като световен форум

с огромно значение за бранша“, до-

пълват те.

Посетители и участници имаха

възможността да посетят

специалната изложба PV
ENERGY WORLD
в рамките на която беше демон-

стриран бъдещият енергиен микс на

Германия. Четирите тематични об-

ласти Интелигентни мрежи (Smart

Grid), Интелигентни сгради и интер-

нет мобилност (Smart Building and E-

Mobility), Интелигентни градове

(Smart Cities) и Интелигентни фото-

волтаични технологии и икономии

(Smart PV Technology and Economy)

представиха как делът на енергия-

та, произведена от слънцето, в об-

щата консумация на енергия ще се

увеличи в бъдеще.

Маркус Елсесер, главен изпълните-

лен директор на Solar Promotion,  спо-

деля: „Благодарение на рязкото нара-

стване на информираността по

въпроса за доставките на енергия,

Intersolar Europe се увеличи значител-

но за поредна година – като органи-

затор, приемам това като добра

новина, разбира се. Все пак, качество-

то на организираното събитие е от

по-голямо значение за нас. Вярвам, че

успяхме да поставим директно мно-

го въпроси за бъдещите енергийни

доставки и в тази си задача успяхме

да покажем последните технологич-

ни разработки, показвайки на света

соларните решения в областта. Мно-

го от изложителите и посетители-

те са съгласни с това, че сме успели

да си свършим работата. Бихме ис-

кали да надграждаме именно в тази

тематична посока в бъдеще и по този

начин да допринесем за по-голямото

популяризиране на соларните техно-

логични решения“, уверен е той.

Клаус В. Зайлнахт, главен изпълни-

телен директор на FWTM, също е

О
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доволен, поглеждайки назад към от-

миналото издание на изложението:

„За нас като организатор, тазгодиш-

ната изложба Intersolar Europe придо-

би допълнителна тежест, благода-

рение на големия брой международ-

ни участници както сред изложите-

лите, така и сред посетителите, и

значимият брой иновации, предста-

вени за тези три дни. С радост

отбелязвам, че компаниите открито

се борят с предизвикателствата на

соларните пазари и, въпреки всичко,

запазват оптимизма си за бъдеще-

то на сектора след края на тази

година“, споделя той.

Бум в международната
фотоволтаична
индустрия

В последните 10 години междуна-

родният фотоволтаичен пазар е

нараснал повече от всеки друг в

областта на енергията от ВЕИ.

Общата инсталирана мощност до-

стигна 40 GW в края на 2010, с 16.6

GW добавени през последната една

година, според предоставени данни

от Европейската асоциация на фо-

товолтаичната индустрия (EPIA).

Европейските страни са инсталира-

ли мощност от 13 GW, докато тази

стойност за останалата част от

света е почти  4 GW. Пак според

EPIA, инсталираната мощност от

PV в световен мащаб би могла да до-

стигне до 130-200 GW до 2015 г.

Технологиите в
производството на
фотоволтаици

Тази година изложбена зала А5 бе

посветена изцяло на технологиите в

производството на фотоволтаици,

която, по мнение на организаторите,

ще продължи да се разраства в след-

ващите издания, за да успее да отго-

вори на търсенето. В нея ключови

играчи в производството на елемен-

ти за PV системи от целия свят

представиха своите иновации, про-

дукти и услуги в областта на авто-

матизацията, производството на

клетки и модули, тънкослойните

технологии, софтуера, газовете и

химикалите, както и в производство-

то на соларно стъкло. „Получихме

много позитивни сигнали от изложи-

телите в залата, посветена на тех-

нологиите за производство на фото-

волтаици и като цяло там цареше

позитивно настроение“, заяви Хайнц

Кундерт, президент на SEMI Europe,

световна асоциация на производите-

ли на оборудване и материали, специ-

ализирана в областта на фотоволта-

иците, отговорен партньор на орга-

низаторите за зала А5. „Много от

компаниите изразиха желание да раз-

раснат своето участие на Intersolar

Europe през следващата година, зае-

майки по-голяма изложбена площ.

Мога да кажа, че като цяло изложба-

та успява сериозно да се наложи като

международен авторитет в област-

та на соларните технологии. Това не

е просто комплимент към Intersolar

Europe, а също така и засвидетел-

стване на сериозната ангажираност

на SEMI PV Group за следващите ня-

колко години“, категоричен е той.

Най-иновативните
компании в индустрията

В тазгодишното издание, съвмес-

тно с Немската асоциация на солар-

ната индустрия (German Solar Industry

Association - BSW-Solar), организато-

рите на Intersolar Europe наградиха

най-иновативните компании в солар-

ната индустрия с Intersolar AWARD за

четвърти пореден път. В категория

Фотоволтаици победители са

Autarcon, Kassel; BELECTRIC Drive,

Kolitzheim; and Aluminium Fеron, Dueren.

Награди в категорията Соларни

технологии журито присъди на

Absolicon Solar Concentrator, Швеция;

Дружеството за медицинска инфор-

матика био- и екологични техноло-

гии Д-р Фетер, Баден-Баден; Savo-

Solar Oy, Финландия, съвместно с

Hydro Aluminium Precision Tubing, Да-

ния. В областта Технологии за про-

изводство на фотоволтаици, награ-

дата бе присъдена на Decker Anlagen-

bau, Berching; Manz Automation,

Reutlingen; и NanoFocus, Oberhausen.

Наградите още веднъж подчертаха

динамиката в соларната индустрия

и с какво би могла да допринесе тя

за енергийните доставки в бъдеще,

уверени са организаторите. „Посла-

нието на Intersolar Europe 2011 е, че

ако соларната индустрия може да

разчита на стабилна законова и нор-

мативна рамка, до 2020 година Гер-

мания ще може лесно да достигне

10% дял на консумацията на енергия

от възобновяеми източници, благо-

дарение на соларната енергетика,“

каза Карстен Кьорниг, управляващ

директор на Немската асоциация на

соларната индустрия (BSW-Solar).

Конференция Intersolar
Europe

От 6 до 10 юни т. г. като част

от съпътстващата програма на

изложението, се проведе конферен-

ция Intersolar Europe. В рамките й бяха

обсъдени икономически и научни ас-

пекти на соларната индустрия. 200

говорители представиха подробно-

сти относно последните техноло-

гични и политически новости на

международните соларни пазари в

областта на фотоволтаиците, тех-

нологиите за тяхното производство

и развитието на соларните техно-

логии. Над 2000 участници посети-

ха конференцията и съпътстващи-

те я събития в дискусия с междуна-

родни експерти.

Партньори на Intersolar
Europe

Intersolar Europe се провежда с

подкрепата на водещи соларни асо-

циации: Немската асоциация на со-

ларната индустрия (BSW-Solar), като

ексклузивен партньор на Intersolar

Europe; German Solar Energy Society

(DGS); European Solar Thermal Industry

Federation - ESTIF; International Solar

Energy Society (ISES) и SEMI PV Group,

с подкрепата на Европейската асо-

циация на фотоволтаичната индус-

трия (EPIA).

Организаторите съобщават, че

Intersolar Europe 2012 ще се проведе

от 13–15 юни отново в New Munich

Trade Fair Centre.

Източник на илюстративния материал: Intersolar Europe
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ABB организира технически
семинар за турбокомпресори

бизнес

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.

   а 16 юни т. г. във Варна фирма

АББ България организира информа-

ционен семинар, фокусиран върху

турбокомпресорите на компанията.

По думи на организаторите, това е

първото подобно мероприятие в

България. В събитието взеха учас-

тие 30 души – български и румънски

клиенти от морския бизнес и от

електроцентрали, както и експер-

ти от България, Швейцария и Румъ-

ния.

Темите, които домакините бяха

подготвили, включваха представя-

не на глобалната сервизна мрежа

на ABB, почистване на турбокомп-

ресори в действие; оперативни

турбокомпресори; съвети за опера-

тора; безопасност при концепция-

та за дизайн и други интересни

теми.

Освен теоретичния аспект, съби-

тието включваше и практическа

част, която се състоя в сервиза за

турбокомпресори на АББ България

във Варна. „ABB вярва, че проактив-

ната поддръжка

генерира по-голя-

ма стойност за

потребителя от-

колкото реактив-

ното опериране

на инсталациите.

Чрез нашата

станция във Вар-

на ние целим да

направим процеса

на поддръжка по-

ефективен и по-

изгоден финансо-

во за нашите кли-

енти“, заяви Питър Симон, изпълни-

телен директор на ABB в Румъния,

България и Република Молдова.

„Като глобален лидер за турбо-

компресори на двигатели с вътреш-

но горене с мощност над 500 kW, ABB

поддържа морския бизнес и електро-

централите в България чрез нашата

нова сервизна част, разположена във

Варна. Тя обхваща нови инсталации,

както и сервизни дейности след

продажба. Сервизната станция за

ABB организира технически
семинар за турбокомпресори
Събитието бе организирано за клиентите на компанията в
Румъния и България

турбокомпресори дава на ABB

възможност за добра експертиза и

представяне в България, обслужвай-

ки клиенти като фирми, притежава-

щи кораби, корабни компании, опера-

тори и собственици на електроцен-

трали. Сервизът е оборудван със

съвременни съоръжения и има добре

обучен сервизен екип, обслужващ

клиенти 7 дни в седмицата, 24 часа

в денонощието“, допълват от ком-

панията.

Н
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Предлагаме услуги и продукти,
отговарящи на най-високите
стандарти за безопасност

интервю

Г-н Манчев, представете накратко

компанията ЕнергоСервиз на чита-

телите на сп. Енерджи ревю.

ЕнергоСервиз е основана през
2005 г. като дружество с ограниче-
на отговорност. Поради високите
цели, поставени за изпълнение пред

дружеството, през 2008 г. Енерго-
Сервиз се преобразува в акционерно
дружество със 100% ефективно вне-
сен капитал. Фирмата ни доставя

инженерингови услуги и продукти,
които отговарят на изискванията на
клиента и на най-високите стандар-
ти за безопасност на ядрени и кон-
венционални централи. Стремим се

да бъдем сред лидерите в Южна и Из-
точна Европа в областта на ядре-
ната автоматика, както и да бъдем
предсказуем, прозрачен и последова-
телен партньор. Особено внимание

обръщаме и на нуждите и интереси-
те на служителите, като следваме
активна социална политика чрез
осигуряване на съответно обучение
и възможности за усъвършенстване.

Какви услуги и продукти в област-

та на ядрената автоматика пред-

лагате на своите клиенти?

ЕнергоСервиз поддържа и обучава
екипи от висококвалифицирани специ-

алисти, които извършват периодич-
ни изпитания за функционалност и
работоспособност на разнообразни
системи за автоматизация на тех-
нологични процеси. В това число вли-

зат планирани месечни технически
обслужвания, планирани годишни тех-
нически обслужвания, гаранционно и
следгаранционно обслужване и ре-
монт, огледи, обходи, както и аварий-

ни ремонтни дейности и техническо
обслужване при заявка от клиента.

Предлагаме услуги и продукти,
отговарящи на най-високите
стандарти за безопасност

Георги Манчев,
изпълнителен директор на ЕнергоСервиз,
пред сп. Енерджи ревю

Със своята прозрачна политика,
коректност и лоялност към своите

партньори и клиенти, ЕнергоСервиз
е изключителен представител за
доставка на резервни части и ком-
поненти на водещи фирми като
Westinghouse Electric Company и

APANTEC, USA. Предоставяните ус-
луги включват, но не са ограничени
до: доставка и монтаж на оборудва-
не, снабдяване с резервни части и
консумативи в съответствие със

стандартните срокове на доставка,
влагане на резервни части като
замяна на дефектни такива при ре-
монтна дейност, поддържане на
складови наличности.

Освен това, притежаваме квали-
фициран екип експерти с натрупан
богат опит, поради поето предлага-
ме и извършваме редица инженерин-

гови услуги и продукти - разработ-
ване и управление на проекти, раз-
работване на работни инструкции и
процедури по качеството, въз осно-
ва на които се извършва техничес-

ко обслужване на информационни,
автоматични и управляващи систе-
ми, разработване на процедури, ра-
ботни инструкции и документация за
монтажни и демонтажни дейности

на оборудване КИП и А, анализи и
оценки на риска, поддръжка и акту-
ализация на бази данни, изготвяне на
отчети и анализи, подготвяне на
програми и материали за обучение и

самообучение.
Кои са основните проекти, по ко-

ито работи ЕнергоСервиз към мо-

мента? С какви специфики ви се

налага да се съобразявате в проце-

са на реализацията им?

ЕнергоСервиз има сключен дого-
вор с АЕЦ Козлодуй за сервизно тех-
ническо обслужване на Компютърна
информационно-управляваща систе-

ма Ovation по Първи и Втори контур
и системите за радиационен мони-
торинг на ВТ1 и ВТ2 на 5 и 6 енер-
гоблок, ВТ на спецкорпуса, целта на
което е гарантиране работоспособ-

ността и функционалността на си-
стемите.

Наскоро ЕнергоСервиз приключи
проект за пълен инженеринг, достав-
ка, монтаж и пускане в експлоата-
ция на модули за нормална експлоа-
тация на СРМ (Система за радиаци-

онен мониторинг), с което се увели-
чи разполагаемостта на оборудване-
то и нейният ресурс.

Какво се промени в ядрената енер-

гетика след инцидента с АЕЦ Фу-

кушима? Оказа ли влияние авария-

та и върху вашата работа в час-

тност?

Промените са свързани главно с
предстоящи повишени изисквания по

отношение на безопасността. Ока-
за влияние дотолкова, че всички
текущи и предстоящи проекти за-
почнаха да се преразглеждат и заба-

вят. Всички са в очакване на нови
регулации по отношение на безопас-
ността, които регулации, обаче, все
още не са факт и много от достав-
чиците и възложителите изчакват,

за да не се окаже, че не са изпълнили
някое ново изискване.

Какви според вас са основните

проблеми пред ядрената енергети-

ка в България? В каква посока виж-

дате нейното бъдещо развитие?

Твърде много политическо влияние
за сметка на финансови обосновки и
анализи, липса на последователна
държавна политика и стратегия,

съобразена предимно с националния
интерес на България, а не с личност-
ни и тясно партийни интереси. Друг
сериозен проблем в много случаи е
негативното отношение на медии-

те, както и липсата на обективно,
ясно, точно и на достъпен език ра-
зясняване на ползите и предимства-
та на ядрената енергия в дългосро-
чен план. Развитието на енергети-

ката – не бихме могли да избягаме
от атомната енергия, освен ако
предпочитаме скъп вносен ток или
още по-скъп такъв от други алтер-
нативни източници.
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В момента на територията на
България работят 16 двигателя,
производство на GE Jenbacher

интервю

Уважаеми г-н Костадинов, какъв е

основният предмет на дейност на

фирма Филтър?

Името на фирмата Филтър е

може би объркващо за много от на-

шите клиенти. В действителност

ние предлагаме високоефективни и

надеждни решения за производство

на електроенергия, топлоенергия и

производство на студ. Решенията са

приложими както в енергийния блок

на индустриалните предприятия,

така и в обществено значими енер-

гийни проекти.

От края на миналата година сте

оторизиран дилър и сервизен парт-

ньор на GE Energy Jenbacher. Коя

част от продуктовата гама на

компанията предлагате?

Да, в действителност от септем-

ври 2010 г. сме официално оторизи-

ран дистрибутор, агент и сервизен

партньор на GE Energy в областта на

газовите двигатели и технологиите,

свързани с тях за територията на Ре-

публика България. Ние предлагаме ця-

лата гама от продукти на GE

Jenbacher, Австрия. Филтър България

е отговорна за продажбите и пуска в

експлоатация на когенерационни ин-

сталации на база газовите двигате-

ли, като същевременно отговаря за

гаранционната и извънгаранционна

поддръжка на съществуващите ма-

шини на територията на страната

и нови такива.

Имате ли вече успешни внедрява-

ния на GE Energy оборудване у нас?

Да, към момента имаме проекти

в различни фази на развитие. Първи-

ят проект, стартиран само три ме-

сеца след подписването на догово-

ра, чието изграждане ще започне в

В момента на територията на
България работят 16 двигателя,
производство на GE Jenbacher

Михаил Костадинов,
управител

на фирма Филтър,
пред сп. Енерджи ревю

най-скоро време, е когенерационна

инсталация в едно от топлофикаци-

онните дружества.

Кои са най-новите когенерационни

технологии в момента? Предлагат

ли се на нашия пазар?

Технологията на работа на газо-

вите двигатели, производство на GE

Jenbacher, е бих казал най-съвремен-

ната и енергоефективна на пазара.

Същевременно, фирмата продължа-

ва да инвестира в качествено нови

продукти и продукти, обогатяващи

продуктовата гама. В края на 2010

г. беше анонсиран стартът на новия

газов двигател с 10 MW електричес-

ка мощност и близо 90% общ КПД.

Като новина за нашите клиенти,

бих искал да съобщя за сливането на

две значими фирми в този сегмент.

От началото на т. г. към структу-

рите на GE Energy се присъедини и

фирма Dresser, в чиято структура е

включен и производителят на газо-

ви двигатели Waukesha. Тази стра-

тегическа стъпка ще позволи обога-

тяване и допълване на продуктова-

та гама и по-голяма гъвкавост при

проектирането на нови инсталации

за комбинирано производство на

топлина и електричество.

Какви ще бъдат приоритетите в

дейността ви до края на годината?

Нашият основен приоритет е

клиентът. Към момента, на тери-

торията на Република България ра-

ботят 16 двигателя, производство

на GE Jenbacher. Наша е отговор-

ността тези двигатели да бъдат

обслужвани и сервизирани възмож-

но най-качествено и професионал-

но. За целта инвестираме в изграж-

дането на професионален и компе-

тентен сервиз. Като начало сме

създали малък екип в София, къде-

то вече разполагаме с обучени сер-

визни инженери, а като втора

стъпка се предвижда изграждане-

то на сервизен център в Северо-

източна България, където има кон-

центрация на работещи двигате-

ли. Така на първи етап подсигуря-

ваме нуждите от сервиз на тери-

ториален принцип. Това ще доведе

до съкращаване на сроковете за ре-

акция и до намаляване на разходи-

те, а оттам и до по-атрактивни

цени за професионален сервиз за

клиентите.

Разбира се, продажбите и изграж-

дането на нови проекти е не по-

малко важно за нас. Но с една основ-

на разлика, а именно - да предлагаме

на клиентите значително по-каче-

ствени и коректни технически реше-

ния за когенерационни централи.
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Работим успешно
на българския пазар

интервю

Бихте ли представили накратко компанията Heckert

Solar пред читателите на сп. Енерджи ревю? Кои са

най-новите продукти, които представяте на пазара?

Нашата компания Heckert Solar е основана през 2001

г. в гр. Кемниц, Германия. Фирмата произвежда високо-

качествени PV модули с номинален годишен капацитет

на производство от 180 MWp. Heckert Solar много държи

на своята локация и затова е една от малкото остана-

ли производители на модули, които произвеждат свои-

те продукти само в Германия. За Heckert Solar работят

200 души и компанията непрекъснато увеличава капаци-

тета на своето производство. Компанията е специали-

зирана в покривните инсталации и е в състояние да

достави цялостни системни решения, включващи инвер-

тори, монтажни системи и други елементи, необходи-

ми за изграждането на една фотоволтаична система.

Имате ли вече реализирани проекти в България?

В България вече сме реализирали проекти с обща

мощност от 3.8 MWp. Очаква се до края на юни т. г. да

завършим още един проект с инсталирана мощност от

160 kWp. Освен това работим по няколко други проек-

та, които са в диапазона от 5 kWp до 2 MWp. Смея да

твърдя, че работим успешно на българския пазар.

Какъв е основният ви приоритет – реализирането на

проекти или изграждането на дългосрочни партньор-

ства?

Търсим и двете възможности. Проектите, които се

нуждаят от доставчик на PV модули, са най-интересни

за нас. В този случай имаме възможността да доста-

вим необходимите PV компоненти за всеки клиент. Освен

това, търсим и дългосрочни партньорства, компании,

които биха желали да работят в тясно сътрудничество

с нас и да осигуряват разрешителни, проектни докумен-

ти и инсталации за крайните ни клиенти.

Бихте ли сравнили българския PV пазар с другите паза-

ри в рамките на Европейския съюз?

Аз отговарям за пазарите в цяла Източна Европа,

включително и Украйна. Българският пазар е най-голе-

мият в региона. Преференциалната изкупна тарифа е

много обнадеждаваща за желаещите да започнат ин-

вестиции в областта на PV технологиите. Сравнен със

страни от Западна Европа, като Германия и Италия

например, процедурата по получаване на разрешител-

ни е по-дълга и трудна. За съжаление, това важи в пълна

сила за всички източноевропейски страни. Всеки про-

Работим успешно
на българския пазар

Инж. Михал Павличек,
мениджър продажби за Източна

Европа на Heckert Solar,
пред сп. Енерджи ревю

ект трябва да премине през дълга, отнемаща време и

едновременно с това усложнена процедура по одобре-

ние.

Какво е мнението ви за бъдещите тенденции в разви-

тието на PV технологиите?

От моя гледна точка, целият PV пазар ще бъде беля-

зан от продължителен ценови спад, докато не достиг-

нем мрежови паритет на световния пазар. Надявам се,

че в бъдеще ще видим повече покривни инсталации на

индустриални сгради, където произведената енергия би

могла да се използва по-ефективно. Освен това вярвам,

че друга област, която следва да се разраства, е изграж-

дането на соларни системи за паркинги, които предпаз-

ват колите от атмосферните влияния и едновременно

с това произвеждат енергия за търговски центрове и

зарядни станции за електромобили.

Какви са предимствата на компанията ви пред конку-

рентите й на пазара?

Предимство на нашата компания е фактът, че сме

немски производител и, благодарение на Европейския

съюз, бизнесът е съобразен с европейското законода-

телство, с всички негови гаранции. Благодарение на

инженеринговия ни отдел, на прецизните технически

изпитвания и висококвалифицираните инсталатори, сме

в състояние да предоставим на клиентите си една от

най-ефективните PV системи, при това изпълнена до

ключ. Нашият опит предоставя идеално устроена сис-

тема с фокус върху възможността за индивидуален

инвертор. Предимства на нашите продукти са: 11-го-

дишна гаранция, Plus-sorting на всички модули, 100% про-

изведени в Германия, напълно автоматизирано производ-

ство, което позволява сериозно увеличение в качество-

то на асемблиране, повече от 100 производствени

теста, голяма здравина, високоустойчиво закалено

стъкло, слепена рамка, EVA фолио със защита от UV-

лъчение, сертифицирани материали, в това число и под-

робна TUV сертификация.
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Бъдещето на "зелена" България е в
изграждането на соларни централи
в близост до населените места

интервю

Инж. Матеев, кога е създадена

Българска соларна асоциация и кои

компании членуват в нея?

Българска соларна асоциация бе
създадена на 05.03.2011 г. в град
Габрово. Създаването й бе спонтан-
но, в отговор на сложното положе-
ние на фотоволтаичния бранш в
настоящия момент. Компаниите,
които членуват в асоциацията, са
малки и средни предприятия и някол-
ко физически лица, които прегърна-
ха зелената идея заедно с нас. С
повечето от учредителите на асо-
циацията се познавахме виртуално
от най-големия соларен форум в
България, който създадохме преди
години - СТС Солар форум. Асоциа-
цията просто беше едно естестве-
но официално сдружаване на вече
оформена общност.

Членове на асоциацията са някои
от основните доставчици на оборуд-
ване и фирми, които изграждат цен-
трали, консултантски компании,
работещи във ВЕИ сектора. И все
пак, повечето са инвеститори: на-
стоящи или потенциални, както и
няколко компании и физически лица,
които просто обичат „зелената“
идея и искат да се борят за нея. Сред
учредителите на БСА са: СТС Солар,
Техносън, Бетамарк, Грийнват, Фер-
дикс, Евродизайн БГ, Автолинк, Дей
Енерджи, Стенли – 03, Сола, Бонев
Солар и други. Българска соларна
асоциация е с най-голям брой учре-
дители спрямо всички останали асо-
циации в бранша, а броят на члено-
вете нараства неимоверно бързо.
Веднага след учредяването й по-
стъпиха заявления за членство и бяха
приети БулСпейс, Севатех, Версо-
лей, Реко строй и други, общо 11 нови
членове. В асоциацията членуват
вече почти всички български фирми,
които целят създаването на солар-
на индустрия в България.

Какви са основните цели на но-

восъздадената асоциация?

Основните цели на нашата асоци-
ация са: да се обединят усилията на
членовете, техните знания и опит

в областта на изграждането на
малки и средни фотоволтаични цен-
трали, както и малки и средни елек-
трически централи от други възоб-
новяеми енергийни източници за
производство на електрическа енер-
гия; да предостави представител-
ство и защита на общите интере-
си на членовете пред държавни и
общински институции, както и пред
електроразпределителните и елек-
тропреносното дружества; подпома-
гане дейността на инвеститорите
в производството на екологична
енергия от ВЕИ и развитие на инве-
стиционните процеси в сферата на
изграждане и експлоатация на мал-
ки и средни фотоволтаични центра-
ли; изграждане на местни, регионал-
ни и международни партньорства за
развитие; подобряване на бизнес
климата в областта на добива на
екологично чиста електроенергия от
ВЕИ и популяризиране на използване-
то й и внедряване в бита; опазване
на околната среда; съдействие за
подобряване на енергийната инфра-
структура и децентрализиране на
електропроизводството.

Желанието ни е да обясним исти-
ната на хората, на потребителите
и да разсеем заблудите, които дори
хора от властта си позволяват да
внушават. Негативната кампания,
която се води в момента, и заблуди-
те, граничещи с откровени лъжи, че
цената на изкупуване е 800 лв. и това
е 18 пъти по-скъпо от енергията от
АЕЦ, трябва да бъдат спрени. Исти-
ната е, че ВЕИ секторът не бива да
се противопоставя с атомните цен-
трали, тъй като по същество двата
бранша нямат абсолютно нищо общо,
освен че произвеждат енергия, а
точно това се прави в момента.

Как бихте коментирали наскоро

приетия Закон за енергията от

възобновяеми източници и какво

отражение оказва той върху бизне-

са?

Честно казано, приетият Закон за
енергията от възобновяеми източни-
ци е труден за коментиране. Този

продукт на българското законотвор-
чество, освен че е нефункционален, с
неясни цели и начини за тяхното по-
стигане, подлежи на тълкувания и
противоречия - освен на кореспонди-
ращи нормативни актове, и на себе
си. Целта на законодателната про-
мяна бе да се намери начин да се
отсеят спекулативните проекти и да
се даде възможност на реалните да
се осъществят по-бързо, лесно и
предвидимо.

Една от инициативите, които
БСА поде преди гласуването на ЗЕВИ
в пленарна зала на второ четене, бе
облекчаване на процедурите за мал-
ки фотоволтаични централи. Тъй
като според нас нито един от сти-
мулите, упоменати в него, не е ре-
ално работещ.

В каква посока виждате развитие-

то на соларната индустрия в след-

ващите няколко години?

Ние, от Българска соларна асоци-
ация считаме, че бъдещето на „зе-
лена“ България е изключително в
малки централи, инсталирани в ур-
банизирани територии или в непос-
редствена близост до населените
места, присъединени директно на
ниско напрежение или на най-близки-
те мрежи от средно напрежение,
водещи енергията директно към
потребителите. Въпреки всички
трудности, с които се сблъскваме
ежедневно и ще продължаваме да
срещаме, ние вярваме, че слънцето
ще изгрее и на нашата улица и ще
създадем истински, силен соларен
бранш и ще допринесем за "зелено-
то" бъдеще на България.

Бъдещето на "зелена" България е в
изграждането на соларни централи
в близост до населените места

инж. Росимир Матеев,
председател на Българска соларна асоциация,

пред сп. Енерджи ревю
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ЕФАСЕК открива фотоволтаична
електроцентрала 4 MW в с. Безмер

На границата между село Безмер, Община Тунджа, об-

ласт Ямбол и село Бозаджии, община и област Сливен,

беше открит официално и пуснат в експлоатация нов

4.000 kW фотоволтаичен проект: "Безмер Енерджи ЕО-

ОД", дружество 100% притежавано от португалската

компания EFACEC, водещата португалска група за елек-

трическо оборудване и системи, основана през 1949 г.

и сега представяна в повече от 60 страни по света.

В Централна Европа, EFACEC има вече важно присъс-

твие с партньорски фирми в Прага, Виена и Букурещ и

клон в София. Системата за обработване на багажи на

летище София терминал 2 е може би най - "видимата"

система на EFACEC в България, но последната рехаби-

литация и модернизация на 3 от подстанциите 400 kV

за НЕК и сега този проект Безмер също са важни рефе-

ренции на EFACEC в България.

Фотоволтаичният проект Безмер е пример на прин-

ципите и насоките, използвани от EFACEC в своите въ-

зобновяеми енергийни проекти и като инвеститор и ка-

то изпълнител за проектиране, инженеринг доставка и

строителство: глобален технически контрол и надзор,

избор на първокласни доставчици, интегриране на

EFACEC оборудване, максимализиране на местното учас-

тие чрез разработване на тясно сътрудничество с мес-

тни и регионални компании.

Благодарение на силната ангажираност на всички еки-

пи участващи в проекта, електроцентралата е пост-

роена съгласно разчетените срокове, и сега е свързана

към ел. преносната мрежа на EVN и е в реални експло-

атационни условия от март 2011.

София, 1372, ж.к. Младост 1, бл. 3А, офис 2

тел.: +351 967067409; 02/ 952 03 01, gsm: 088 870 02 74

e-mail: rcardoso@efacec.com

Безмер ФВ електроцентрала основни характеристики:

Инсталирана мощност: 4.000 kW

Изчислено годишно производство: ок. 5.479 МВч

18420 ФВ панели 230-240W, инсталирани на фиксирани метални конструк-

ции

Оборудване на Ефасек:

• 8 трансформатора 500kVA, 20000/2x270V

• 8 модулни инвертора 500kW, тип PV500E

• 24 разпределителни клетки 20kV, интегрирани в 5 трансформаторни

центрове и 1 център за връзка с мрежата

ЕФАСЕК открива фотоволтаична
електроцентрала 4 MW в с. Безмер
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Новите пазари като България имат
голям потенциал за развитие през
следващите няколко години

интервю

Бихте ли разказали накратко за

Renewable Energy Corporation (REC)

– как е организирана дейността й,

в кои страни развивате бизнеса си?

Компанията REC е сред лидерите

в производството на полисилиций и

пластини за приложение в соларна-

та индустрия. Компанията се разви-

ва динамично и като производител

на фотоволтаични клетки и модули.

За REC работят над 3900 души по

целия свят. Световната централа

на компанията e базирана в Осло,

Норвегия, а в Европа разполага с

офиси още в Испания, Франция, Ита-

лия и Германия. Последният отгова-

ря за дейността ни в Германия, Ав-

стрия, Швейцария и страните от

Източна Европа. Имаме производ-

ствени предприятия в САЩ, Европа

и Азия, и тъй като сме международ-

на компания, разполагаме с търгов-

ски офиси, покриващи на практика

целия свят.

Как е организирана поддръжката на

изградените от вас съоръжения?

Нашата компания разполага със

структури, отговарящи за под-

дръжката на всеки континент. И ако

възникнат някакви проблеми с някой

от нашите проекти – местните

екипи имат пълната готовност да

се погрижат за тях.

Кой соларен пазар бихте посочили

като пример за най-добре развит?

Какви са особеностите на българ-

ския фотоволтаичен пазар, сравнен

с останалите в региона?

По мое мнение, най-зрелият, функ-

циониращ от най-дълго време и най-

добре развит в технологично отно-

шение пазар е немският. В Източна

Европа съществуват много интригу-

ващи пазари като Чехия и Словакия.

Там се наблюдаваха много интерес-

ни и обещаващи явления, особено през

последната година, но нещата при-

добиха нова светлина след всички

Новите пазари като България имат
голям потенциал за развитие през
следващите няколко години

Гонзало де ла Виня,
генерален мениджър на REC Solar Germany,

пред сп. Енерджи ревю

промени в законовата рамка и норма-

тивната база. А новите развиващи се

пазари, като България и Словения,

имат голям потенциал за развитие

през следващите няколко години.

По отношение на слънцегреене-

то например, в Германия се наблю-

дава такова от 900 киловатчаса на

кв.м годишно в северната част на

страната и съответно - над 1200

киловатчаса в южната, докато в

България в териториите, близо до

Черно море, говорим за 1350-1450 ки-

ловатчаса на кв.м в годината. Това

е много, много повече от данните

за Германия и дава добри предпос-

тавки за развитие на сектора в

страната ви.

Бихте ли сравнили технологично-

то ниво на българския пазар спря-

мо другите?

В технологично отношение, мал-

ко или много, всички пазари си при-

личат. Ние произвеждаме различни

видове модули. Част от тях са под-

ходящи за приложение в наземни

инсталации и могат да бъдат при-

ложени на практика навсякъде по

света - в САЩ, Европа, Азия, Афри-

ка. Други модули са приложими в

сградни инсталации и са атрактив-

ни за страни като Франция, където

преференциалните изкупни цени са

по-високи за системи, изградени на

покриви и фасади. Естествено,

възможно е тези модули да се изпол-

зват в България, Германия и където

пожелаете, но от икономическа и

финансова гледна точка, това е не-

рентабилно.

Винаги ли работите с немски спе-

циалисти или се доверявате на ме-

стните експерти в областта на

фотоволтаиката?

През първата половина на година-

та в България реализирахме проект

с обща инсталирана мощност от 5

MW, който се намира на 120 км южно

от София. EPC контракторът беше

местна фирма - и смятам, че свърши

добра работа, с която трябва да се

гордее.

Какви са вашите прогнози за раз-

витието на соларния бизнес в

България в следващите 5 години?

Мисля, че 5 години е твърде дълъг

период от време, особено за този

пазар, чието развитие все още зави-

си от политиката на правителство-

то и стабилната законова рамка. Вие

видяхте как през тази година неща-

та се промениха рязко. В Германия

постоянно се водят дискусии по те-

мата, подозирам, че до 5 години ще

се проведат още много такива. При-

мер за това колко лесно се променят

нещата е Чехия, където имаше голям

интерес към соларната индустрия в

предходните години, но правител-

ството предприе изненадващи проме-

ни. Затова е трудно да се предвиди

развитието за толкова дълъг пери-

од. Позитивно явление във фотовол-

таичната индустрия, на което със

сигурност ще станем свидетели през

следващите 5 години в световен

мащаб, е намалението на цените на

пазари, които от днешна гледна точ-

ка не са толкова привлекателни. След

тази редукция, обаче, ще влязат в по-

лезрението и ще развият своя потен-

циал. В случая говоря за пазари като

Индия, Китай, Австралия и други. Те

имат голяма нужда от електриче-

ство, но не могат да отговорят на

нея, тъй като инфраструктурата им

не е достатъчно добре развита.
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България ще се развие като
един от най-обещаващите и
интересни PV пазари в света

интервю

Бихте ли представили развитието

на компанията KACO new energy,

областта, в която работи, и про-

дуктовото й портфолио?

В края на 1998 година, Ралф Холман

и дузина служители напускат KACO

group, за да учредят отделна, своя

компания, която да бъде изцяло и само

с предмет на дейност в областта на

фотоволтаиката – KACO Geraetetec-

hnik. Със себе си те отнесли дълго-

годишен опит, натрупан в предишна-

та си фирма, която вече е световен

лидер в доставката на електромеха-

нични умформери през 50-те години,

които са предшественици на съвре-

менните инвертори.

С една от първите си продукто-

ви линии – безтрансформаторни ин-

вертори, младата компания заявя-

ва на висок глас амбициите си в

областта на соларната индустрия.

KACO спомогна тази технология да

се превърне в стандарт, благодаре-

ние на високите й нива на ефектив-

ност. Днес компанията е сред лиде-

рите в производството на фотовол-

таични инвертори в световен мащаб

и носи името KACO new energy.

В историята на компанията има

ключови моменти, сред които преме-

стването на производството на

компанията в нов завод в Некарсулм

през 2003 г., откриването на логис-

тичен център и център за проучва-

ния и разработки през 2005-та. През

2009 г. KACO Geraetetechnik е преиме-

нувана на KACO new energy и разра-

ства дейността си, включително и

в областта на мобилния сектор. През

следващата, 2010-та година, започ-

ва увеличаването на капацитета до

10 GW. Производствените обекти на

компанията се разделят в Германия

за европейския пазар, САЩ и Кана-

да, както и Южна Корея за Азия. Във

Франция и Италия са открити пред-

България ще се развие като
един от най-обещаващите и
интересни PV пазари в света

Александър Брюкнер,
мениджър продажби на KACO new energy,

пред сп. Енерджи ревю

ставителства.

През настояща година компания-

та отваря нови производства в Ев-

ропа и Северна Америка.

Централата на KACO new energy

е в град Некарсулм, Германия. Ком-

панията е специализирана в произ-

водството на PV инвертори и мони-

торингови системи. Като водещ

производител в областта, компани-

ята е произвела PV инвертори с

обща мощност над 3 GW от своето

създаване през 1999 г.

Като допълнителна дейност,

KACO развива производството на

захранващи системи с приложение в

железопътния транспорт и индуст-

рията. Повече от 15 000 батерии,

захранващи автопилотни системи в

железопътни транспортни сред-

ства, са доставени именно от нас.

Сред нашите клиенти са компании

като Siemens, Alstom и Bombradier.

Част от нашето производство е и

това на инвертори за комбинирано

производство на топлина и електри-

чество, горивни клетки и концент-

раторни модули. В допълнение, KACO

доставя компоненти и за електро-

мобили.

Кои са основните ви партньори на

българския PV пазар?

Наши основни партньори в рабо-

тата ни на местния пазар са предим-

но компании, разработващи проекти,

дистрибутори на техника, както и

производители на необходимите

елементи за изграждането на една

соларна система.

Имате ли вече реализирани обекти

в България?

Да, през 2010 година в гр. Нова

Загора реализирахме соларна систе-

ма с инсталирана мощност от 69.3

kWp. Моделът на инверторите, на

които се спряхме, е Powador 33000xi-

XL, а броят им – 2.

Кой е основният белег на местния

фотоволтаичен пазар? Какви са ос-

новните му предимства пред ос-

таналите пазари в региона?

Основното предимство на мест-

ния фотоволтаичен пазар е в голе-

мия потенциал за развитие и наско-

ро приетите преференциални из-

купни цени за електроенергия, про-

изведена от фотовлтаични цент-

рали, които са в сила от 1 юли.

Както и други европейски страни,

България също има силна нужда от

собствено производство на енер-

гия. Много компании проявяват ин-

терес към българския пазар, но без

функциониращи преференциални из-

купни цени, те все още не предпри-

емат конкретни действия. Изглеж-

да, че тази ситуация скоро ще се

промени и България ще се развие

като един от най-обещаващите и

интересни PV пазари в света, в

случай, обаче, че законовата рам-

ка остане стабилна и добре функ-

ционираща.

Какво по ваше мнение ще бъде

развитието на технологиите в об-

ластта на фотоволтаиката?

Що се отнася до развитието на

производството на инвертори, мис-

ля, че истинските трифазни инвер-

тори във всички мощностни диапа-

зони, включващи регистрация на

данни и разнообразни комуникацион-

ни функции, със сигурност ще бъдат

сред водещите тенденции.
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интервю

Г-н Фойтсбергер, преди всичко,

представете себе си и дейността

на компанията на българския пазар

на читателите на сп. Енерджи

ревю.

Името ми е Михаел Фойтсбергер

и съм ръководител на отдел Солар-

на електроника в Steca Elektronik, Гер-

мания. Нашата компания разполага с

представителство в България от

2006 година, което е съсредоточе-

но основно в производството, но

виждаме и голям потенциал в българ-

ския соларен пазар. Наскоро предста-

вителството ни откри свой търгов-

ски отдел, за да доставя нужните

продукти в областта на соларния

пазар. Така, на практика, работим

съвместно - германските инжене-

рингови специалисти и българските

нашите партньори.
Кои, според вас, са продуктите,

най-подходящи за българския сола-

рен пазар?

Произвеждаме соларно-термични

системи, автономни фотоволтаич-

ни системи, мрежови фотоволтаич-

ни системи. Реализирахме сериозен

брой автономни системи, тъй като

за тях има добър пазар. Всъщност за

производството на енергия по-инте-

ресни са мрежовите фотоволтаич-

ни системи. Разполагаме с продукто-

ва гама, започваща от малки систе-

ми за частни домове и малки фамил-

ни къщи до системи, използвани за

големи соларни паркове, както и

такива за покриви на индустриални

Всяка сграда трябва да
произвежда енергията, която
консумира

сгради. Мисля, че за момента това

са най-интересните продукти с ог-

лед на развитието на българския па-

зар.
Мислите ли, че продуктите за из-

граждане на по-значими соларни ин-

сталации са по-интригуващи за по-

требителите от тези за изграж-

дането на локални системи?

За момента, определено да. Надя-

вам се, че и пазарът за домашните

соларни системи ще се увеличи.

Смятам, че децентрализираното

производство на енергия от различ-

ни групи е целта, която трябва да

следваме. За момента пазарът е

приоритетно ориентиран към инвес-

тициите в мрежови инсталации.
С какви доводи бихте убедили хо-

рата да използват соларни инста-

лации в домовете си?

Соларната енергия е много чиста

и поради това не вреди на околната

среда. Много е тъжно, когато видиш

повсеместното замърсяване, нещо,

което на практика вследствие от

функционирането на фотоволтаич-

ните инсталации не може да се слу-

чи. Без значение дали се отнася да

децентрализирана система върху

покриви на къщи или за голям сола-

рен парк, соларните системи са най-

безопасният начин за производство

на енергия. Това, по мое мнение, е и

първата стъпка в посока опазване на

околната среда – да произвеждаш

собственото си електричество на

покрива. Произвеждането на енерги-

ята, която изразходваш през година-

та, е един чудесен начин да се нама-

ли потреблението на въглища, пет-

рол и други горива.
Как изглеждат в процентно отно-

шение пазарните дялове на ваши-

те продукти, спрямо реализацията

им в различните соларни инстала-

ции?

Най-често участваме в изгражда-

нето на големи покривни инсталации

върху ферми и индустриални покри-

ви, но домашните системи са също

пазар, който е в процес на развитие

за нас.

Най общо, процентите са следни-

те: 50% за инсталации на индустри-

ални покриви, 35% на фамилни къщи

и 15% за фотоволтаични паркове.
Как виждате развитието на солар-

ната индустрия и вашето място

на този пазар?

Най-новото в нашата продукто-

ва гама е малкият инвертор за ин-

сталации с мощност 3 и 3.6 kW.

Насочен е към пазара за домашни

инсталации и разполага с най-висо-

ката ефективност на пазара. Това

е така, тъй като ние следваме иде-

ята, че всяка сграда трябва да про-

извежда на покрива си енергията,

която консумира.

Смятам, че този сегмент има

много голям потенциал за развитие

в посока изграждането на инстала-

ции в частни домове, не само в Гер-

мания, но и в Италия, България, Фран-

ция и Великобритания.

Михаел Фойтсбергер,
директор отдел

Соларна електроника
в Steca Elektronik,

пред сп. Енерджи ревю

Всяка сграда трябва да
произвежда енергията, която
консумира
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     големите фотоволтаични
паркове обикновено се използват ня-
колко централни инвертора, свърза-
ни паралелно или последователно, ко-
ито преобразуват постояннотоко-
вата електроенергия, постъпваща
от соларните модули, в променливо-
токова, с подходящо за мрежата на-
прежение, честота и фаза. Преобра-
зуването се осъществява на базата
на два принципа. При първия посто-
янното напрежение веднага се пре-
образува в променливо и след това
чрез трансформатор (обикновено по-
вишаващ) се получава желаната
стойност на променливото напреже-
ние. Вторият принцип се състои в
първоначално повишаване на посто-
янното напрежение чрез схеми, по-
добни на повишаващите ключови
стабилизатори, след което се из-
вършва преобразуването в промен-
ливо напрежение. Тук се избягва по-
ставянето на трансформатор в
изхода на инвертора, но схемата е
по-сложна и скъпа. За да има галва-
нично разделяне между изхода и вхо-
да, в тези инвертори, е необходимо
повишаващият стабилизатор също
да съдържа трансформатор.

Освен преобразуване на енергията,
инверторите имат за задача и да

максимизират производителността
на фотоволтаиците чрез проследява-
не на максималната работна точка
в променливите работни условия на
системата, както и осигуряването
на безопасното й функциониране.
Сред техническите изисквания към
мрежово-свързаните инвертори са
генерирането на чисто синусоидал-
но напрежение, синхронизирано със
синусоидалното напрежение на мре-
жата, високата ефективност при
пълно или частично натоварване,
визуално изобразяване на производи-
телността на фотоволтаиците и
други.

Видове инвертори
Инверторите, използвани във фо-

товолтаични паркове, биват няколко
разновидности. Първата са инверто-
рите с модифицирани правоъгълни
импулси (Modified Square Wave Inverter)
със средна стойност на изходното
напрежение обикновено равна на 220
V. Предимството им е сравнително
ниската цена, а основен недостатък
са създаваните значителни електро-
магнитни смущения, което прави
невъзможно тяхното използване за
захранване на редица уреди. Това е
причина за сравнително рядкото им
използване във фотоволтаични цен-
трали. Втората разновидност, с

много по-голямо приложение, са инвер-
торите със синусоидално изходно
напрежение (Sine Wave Inverter), рав-
но на мрежовото. Те не само могат
да захранват всякакви товари, пред-
назначени за електрическата мрежа,
но и практически не създават елек-
тромагнитни смущения в околните
устройства (например, в особено чув-
ствителните радио- и телевизионни
приемници).

В големите фотоволтаични парко-
ве най-често се използват трифазни
инвертори. Те нямат принципни огра-
ничения за максималната мощност,
тъй като тя се доставя в трите
фази. Освен това, при нулиране на
напрежението в една от фазите то
продължава да съществува в остана-
лите, намалението на изходната
мощност на инвертора е по-малко и
в кондензатора трябва да се натруп-
ва по-малко енергия. Така той е с по-
малък капацитет и по-дълъг експло-
атационен срок.

Централни
инвертори за
соларни паркове
Специфики на мрежово свързаните инвертори за големи PV паркове

Централни
инвертори за
соларни паркове

Източник: ABB

В
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Технически характерис-
тики на инверторите

Сред основните характеристики
на инверторите, посочвани в техни-
ческата им спецификация, са стой-
ностите на входното напрежение и
изходната им мощност. Първата от
тях включва максималното постоян-
но входно напрежение (Max DC Input
Voltage) при празен ход на изхода на
инвертора и обхвата на постоянно-
то входно напрежение (DC Voltage
Operating Range), в който се гаран-
тират нормалната работа и оста-
налите параметри. Посочват се и
обхватът на напрежението на МРР
(MPP-Voltage Range), показващ гра-
ниците на поддържане на МРР; мак-
сималният постоянен входен ток (DC
ISC Maximum Current), над който не
се гарантира сигурната работа на

инвертора, и номиналният постоя-
нен входен ток (DC IMP Nominal
Current, Rated Input Current), който е
най-големият за поддържане на МРР.

Втората група са параметрите,
свързани с изхода. Тук е максимална-
та изходна мощност (Output Power)
Pnom, давана във W или VА (мощнос-
тта във W е с около 20% по-малка
от тази във VА) и имаща твърде
широки граници – от няколко VА до
няколко десетки kVA. Допустимото
й надхвърляне OLC (Overload Capacity)
е свързано с неговата продължител-
ност, например 125% за 10 min и 150%
за 1 min. В част от инверторите се
налага изключването им за опреде-
лено време след претоварване с цел
охлаждане – това време се дава в
каталога. Вместо мощността, не-
рядко като параметър се използва
максималният изходен ток (Output
Current) Irms. Стойността на изходно-
то напрежение (AC Output Voltage)
Vrms не е задължително 220 V – има
инвертори и с други стойности.

Както при всеки захранващ блок (на-
пример, токоизправителите и по-
стояннотоковите стабилизатори),
изходното напрежение намалява с
увеличаване на изходния ток, което
в каталога може да бъде дадено като
графика или изяснено с текст. Зато-
ва често като параметър се пред-
почита напрежението на празен ход.

Подобно на електрическата мре-
жа, в някои инвертори се задава
стабилността на изходното напре-
жение (Output Regulation), например
±10%. Честотата на изходното на-
прежение (Output Frequency) fOUT за-
виси от предназначението на инвер-
тора - тя е 50 Hz за осигуряващите
мрежово напрежение и няколко де-
сетки kHz за предназначените за
LCD. Нейната стабилност (Frequen-
cy Stability, Output Frequency Regula-
tion) също е параметър и представ-
лява най-голямата относителна про-
мяна 100 ∆f0/f0 със стойности меж-
ду стотни от % до десетина %. Тъй
като честотата зависи от VIN, в
някои каталози се дава съответна-
та графика.

Важно значение за нормалната
работа на голяма част от инверто-
рите имат допустимите стойности

Източник: Fronius

Източник: Woodward IDS

Източник: Siemens

Източник: Power-One
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на cosϕ на техния товар (Load Power Factor). Максимал-
ната положителна стойност (Lag) при капацитивен
товар и максималната отрицателна стойност (Lead)
могат и да бъдат различни. Максимално допустимият
коефициент на фoрмата (Crest Factor) на изходното
напрежение се отнася за свързване на индуктивен то-
вар и обикновено е около 3:1.

Важен параметър извън тези две групи е к.п.д., който
по принцип намалява с понижаване на изходната мощ-
ност. В каталозите обикновено се дават две негови
стойности. Максималният к.п.д. (Maximal Efficiency) hmax

е отношението на изходната мощност и входната
мощност в МРР. За отчитане и на зависимостта от
изходната мощност се използва т.нар. европейски к.п.д.
(European Efficiency, Euro Efficiency, eta EU), изчисляван
като hEU = 0,03h5 + 0,06h10 + 0,13h20 + 0,1h30 + 0,48h50 +
0,2h100, където индексите показват при какъв процент
от максималната изходна мощност е измерван съответ-
ният к.п.д. Обикновено, hEU е с 1 до 3% по-малък от hmax.

Оптимална мощност на инвертора
Мощността на инвертора се определя от пиковата

мощност на конкретната фотоволтаична група. Тя
трябва да бъде по-голяма от 90% от пиковата мощност
на панелите. Тоест, за 10 kWp група е препоръчително
използването на инвертор с мощност 9 - 10 kW. Ако
мощността на инвертора е с повече от 10% по-малка,
добивът на енергия ще бъде намален, а експлоатацион-
ният му срок - съкратен. Изключения се допускат в
случаите, когато фотоволтаичната инсталация няма да
достигне оптимална работа, поради неоптимално раз-
положение или наклон. При никакви обстоятелства,
обаче, максималният ток и напрежение на фотоволта-
ичните модули не трябва да превишават допустимите
нива на входните напрежения и тока на инвертора, тъй
като това ще го повреди. Когато инверторът е прето-
варен, той намалява своята мощност и не е в състоя-
ние да обработва пълната отработена мощност на
фотоволтаичната група. Също така е препоръчително
диапазонът на напрежение, в който инверторът ще следи
точката на максимална мощност на една фотоволта-
ична група, да съответства на работните напрежения
на групата. Избраният инвертор трябва да е в състо-
яние да издържи на максималните напрежение и ток на
цялата група.

С цел получаването на максимално количество енер-
гия, инверторът трябва да работи в точката на посто-
янна мощност (МРР). Тъй като напрежението и токът
на модулите варират значително в зависимост от ат-
мосферните условия, инверторът трябва да променя
точката си на максимална мощност, за да функционира
оптимално. MPP тракерът, който се състои от елект-
ронно контролиран DC преобразувател, осигурява пода-
ването на възможно най-голяма мощност към електри-
ческата мрежа.

Много производители предлагат системи Master/Slave,
при които единият инвертор управлява другия. Обикно-
вено имат устройство за събиране и предаване на дан-
ни за свързаните на входа им PVP и за тези на управля-
ваните инвертори, които от своя страна може да са
без индикатори.

За гарантиране на безопасната работа се поставят
множество електронни защити – например за изключ-
ване на инвертора при превишаване на максимално до-
пустимата му температура и при недопустимо голям
изходен ток.

Инсталация и свързване на мрежови
инвертори

С цел намаляване дължината на захранващите кабели е
удачно инверторът да се инсталира колкото се може по-
близо до фотоволтаичните модули. Местоположението му
трябва да бъде избрано така, че да не се нагорещява
прекалено през лятото, тъй като при температури над

Източник: Hyundai Heavy Industries
Източник: KACO New Energy Източник: SMA Solar Technology
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70°С повечето инвертори започват да
регулират производителността на
фотоволтаичните модули надолу с цел
собствена защита. Поради тази при-
чина, ако не е възможно да се избере
сенчесто място, препоръчително е да
се използва инвертор с принудително
охлаждане. При избора на местополо-
жение за инвертора е добре да се из-
бягват места с потенциални източ-
ници на влага и прах.

При свързване на инверторите към
мрежата трябва да се спазват някои
основни изисквания. Сечението на АС
кабела от инвертора до точката, в
която той е свързан към мрежата
трябва да бъде избрано за изходния
АС ток на инвертора и защитен чрез
подходящо оразмерен предпазител

или автоматичен прекъсвач. Освен
това, сечението на кабела трябва да
е съобразено с пада на напрежение в
него. Необходимо е да се инсталира
и АС прекъсвач, който да позволи ин-
верторът да бъде изключван от мре-
жата за поддръжка и ремонт.

Запис на данните от
работата и мониторинг

Почти всички производители на
инвертори предлагат функции за
директно следене на данни, интег-
рирани в устройствата или в допъ-
лнително устройство (add-on). Дан-
ните могат както да бъдат четени
на дисплея, изобразени чрез свето-
диоди и/или изпратени/насочени към
компютър. Това дава възможност
фотоволтаичната система да бъде
контролирана и оценявана.

Записването на данните включва
следните стойности: На входа: на-
прежение Vdc, ток Idc и мощност
Pdcм; На изхода: напрежение Vаc, ток
Iаc, мощност Pаc и честота f;
продължителност на експлоатация
на инвертора; обем на генерирана-
та енергия; статус на устройство-
то и дефекти.

Продължителността на експлоа-
тация и обемът на енергия се отбе-
лязва като дневни, седмични, месеч-
ни и/или годишни стойности. Данни-

те се съхраняват директно или се
изпращат до отдалечено устройство
за съхраняване на данни. Данните се
възпроизвеждат чрез използването
на подходящ софтуер, който произво-
дителите използват за произведени-
те от тях устройства. Капаци-
тетът за съхраняване на данни при
устройства, произвеждани в момен-
та е между 28 и 450 дни. При някои
устройства са необходими допълни-
телни апарати за съхраняване на
данни или компютъра поема тази фун-
кция. Повечето инвертори имат се-
риен или паралелен компютърен ин-
терфейс: RS-232 или RS-485.

Някои производители предлагат и
допълнителен апарат за съхранява-
не на данни с многобройни интерфей-
си за комуникация. Това дава възмож-
ност данни от многобройни инвер-
тори да бъдат записани и оценени
централно. Също така нараства
броят на пуснати в действие авто-
матизирани системи за наблюдение
на работата. При сигнализацията за
дефекти се произвеждат алармени
сигнали или визуални сигнали на мо-
нитор, както и съобщения по факс,
компютър, електронна поща, SMS
или Интернет.

Източник: Schneider Electric

Източник: Sputnik Engineering

Източник: Delta Energy Systems

Източник: RefuSol
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Новости от
REFUsol на
Intersolar 2011

Тазгодишният Intersolar Europe в Мюнхен бе една от най-

успешните индустриални изложби в соларния бизнес, про-

веждана някога. По време на подготовката за шоуто и на

самото шоу, REFUsol - един от водещите производители

на фотоволтаични инвертори, представи богата гама ин-

вертори с различни класове на производителност, както

и новаторски решения за наблюдение и поддръжка на фо-

товолтаични системи от всякакъв мащаб.

Сред новите фотоволтаични инвертори са моделите

REFUsol 008K и REFUsol 024K-UL. REFUsol 008K е изключи-

телно компактен трифазен инвертор с гъвкава функцио-

налност. С номинална мощност от 8kW AC и КПД 97,8 %,

инверторът се интегрира във фотосоларните инстала-

ции по множество различни начини, с цел постигане на мак-

симална възвръщаемост. Особено приложим е за малки ин-

сталации под 10 kW и предлага бързо и прецизно МРРТ

(Maximum power point tracking) в диапазона от 380 до 850 V.

Инверторът разполага с охлаждане с естествена кон-

векция и IP65 защита, което го прави напълно защитен

срещу прах и срещу водни струи.

REFUsol 024K-UL е трифазен инвертор със специфична

номинална мощност от 23,2 kW AC, предназначен за па-

зара в Северна Америка. Вграденият MPP-тракер с тех-

нология Active Shadow sweep разпознава ефекта от засен-

чването на модулите бързо и точно. Инверторът е под-

ходящ както за закрити, така и за открити инсталации,

благодарение на ефикасната, компактна и защитена кон-

струкция. Системите за заземяване с ниско напрежение

правят REFUsol 024K-UL подходящ за тънкослойни моду-

ли, тъй като има нисък размах на напреженията спрямо

земя, IP65 защита и IP67 щепселни съединения.

REFUsol представи и новата версия на интернет пор-

тала REFUlog. Основните работни параметри автома-

тично се препращат през интергриран регистратор за

данни, с който разполага всеки REFUsol инвертор. Пор-

талът оценява и представя данните графично - дори през

големи интервали от време. REFUlog се предлага в ос-

новна и професионална версия.

В допълнение на пазара се предлага и приложение за

смартфони (Android и iOS версии), което предоставя фун-

кциите на стандартния портал REFUlog. Потребителят

получава информация за производителността, произве-

дената енергия и приходите от наличните инсталации

във вид на таблици и графики. И накрая, но не и по зна-

чение, новият безжичен модул REFUconnect опростява

комуникацията между инверторите в рамките на фото-

волтаичната система.

Повече информация на:

www.refusol.com и на www.refulog.com

Новости от
REFUsol на
Intersolar 2011

платена публикация
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Power-One е втория по големина производител на фото-

волтаични инвертори в света с производствени мощности

на 3 континента. Компанията произвежда продукти в сфе-

рата на възобновяемата енергия в Италия, САЩ, Канада и

Китай. Power-One има дългогодишна история в производс-

твото на електроника в световен мащаб. Компанията e с

40-годишен опит, на който се базират технологичната ино-

вативност, качеството и услугите, които предлага в сек-

тора на ВЕИ енергетиката.

Power-One произ-

вежда пълна гама

продукти за соларни

и вятърни инстала-

ции - от малки инвер-

тори за жилищни

сгради до големи фо-

товолтаични парко-

ве - богат избор от

решения за всякакви

инсталации.

Президентът на

направление Възоб-

новяема енергия в

Power-One, д-р Алекс

Левран, заяви: "През

2009 г. бяхме на де-

вето място сред

производителите на

фотоволтаични ин-

вертори в света, а

днес сме втори в

класацията, с произ-

ведени инвертори с обща мощност от 2,6 GW през 2010 г.

С глобално присъствие, включително проектиране, произ-

водство, продажби и услуги в Азия, Европа, Северна и Южна

Америка, Power-One предлага гъвкавост, съобразени с реги-

она продукти, кратки производствени срокове и бърза ре-

акция при обслужване на клиентите навсякъде по света."

Богатата гама продукти Aurora

предоставя най-добрата ефективност и надеждност в бран-

ша, осигурявайки на клиентите технологично иновативни

продукти, които позволяват постигането на по-висок енер-

гиен добив в сравнение с конкурентните продукти на паза-

ра. Според списание Photon, европейският трифазен инвер-

тор с номинална мощност от 10.0 kW, който те оцениха с

"А+" , "е сред най-добрите устройства, които Photon Lab е

изпитвала досега".

В допълнение към иновативните технологии, Power-One

предлага на своите клиенти отлично пред- и следпродажбе-

но обслужване. Затова клиентите могат да са сигурни, че

поръчаните от тях устройства не само отговарят на тях-

ната спецификация преди доставката на продукта, но и че

ще разполагат с ефективен пакет услуги за поддръжка, ко-

ито да увеличат времето за експлоатация на инвертора.

Power-One има дълъг опит и забележителна предисто-

рия в бизнеса със силова електроника. Компанията навлиза

на пазара на възобновяема енергия през 2005 г. с разработ-

ването на монофазни стрингови инвертори за битови при-

ложения. Скоро става ясно, че познанията и опитът в тех-

нологиите за енергетика би могъл да помогне в разработ-

ването на инвертори за производство на електричество

от слънчева и вятърна енергия.

Гамата фотоволтаични инвертори Aurora на Power-One

включва от модели за жилища с номинална мощност от 2

kW до мащабни съоръжения за търговско и комунално при-

ложение с мощност, възлизаща на 1,4 MW. Към настоящия

момент, мощността на инсталираните от Power-One про-

дукти в световен мащаб възлиза на над 4 GW.

Дискутирайки предимствата на инверторите от гама-

та, Паоло Чазини, вицепрезидент Маркетинг на компания-

та, изтъква: "Продуктите Aurora се състезават успешно

в надпреварата за най-висока степен на технологична ино-

вативност и ключови характеристики, които стоят в ос-

новата на нашите предложения".

Широкият диапазон работни входни напрежения
е причина инверторите да са пригодни за стрингове с

различна големина, позволявайки на инсталаторите да ку-

пуват модели от гамата Aurora със сигурността, че ще

бъдат съвместими с всяка инсталация, която правят. Ши-

рокият диапазон позволява задействане при ниска мощност

и увеличава ефективното време на работа на системата.

Инверторите Aurora притежават и сигурна IP65 конс-

трукция, която е приложима към всякакъв тип инсталации,

без да налагат ограничения по отношение на място и начин

на монтаж на инверторите.

MPP-тракерите (Maximum power-point trackers) позволяват

присъединяване на ориентирани в различни посоки масиви,

както и свързване на фотоволтаични панели от различен

тип. Благодарение на тази технология, проектантите на

фотоволтаични инсталации са спокойни, че MPP-тракери-

те ще преодолеят проблемите, произтичащи от частично

засенчване на панелите. MPPT технологията създава опти-

мални характеристики за ефективност в производството

на електроенергия.

Power-One предлага най-богатата
гама и правилния избор за вашите
стрингови соларни инвертори

Power-One предлага най-богатата
гама и правилния избор за вашите
стрингови соларни инвертори
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Power-One предлага на пазара и централни

модулни инвертори

които се използват при мащабни инсталации за големи фо-

товолтаични централи. Централните модулни инвертори

съкращават времето на принудителен престой на инста-

лациите, вследствие повреди в инверторите или във фото-

волтаичното поле. По този начин се елиминира необходи-

мостта от престой на фотоволтаичната централа и се

намалява времето за ремонт, което от своя страна води

до финансова ефективност в производството на енергия.

Сред най-новите попълнения в про-

дуктовата гама на Power-One са мо-

нофазният стрингов инвертор за жи-

лищни инсталации UNO с номинална

мощност от 2,0 kW и 2,5 kW, както и

трифазният TRIO компактен инвер-

тор с номинална мощност от 20,0 kW

и 27,6 kW, предназначен за съоръжения

с търговска цел. На другия край на про-

дуктовата листа са още няколко но-

ви продукта - 0,3kW микроинвертор за

управление на отделни соларни слън-

чеви панели и инверторът ULTRA с

течно охлаждане и номинална мощност от 1,4 MW, за голе-

ми соларни електроцентрали.

Power-One предлага богат избор от решения за монито-

ринг и контрол в своята Aurora Vision категория. Тези уст-

ройства ви помагат да наблюдавате и управлявате ваша-

та инсталация, т.е да увеличите максимално добива на елек-

троенергия.

Централата на компанията се намира в Камарило, Кали-

форния. Power-One разполага с филиали за продажба, произ-

водство, научноизследователски и развойни дейности в Азия,

Европа, Северна и Южна Америка. На търговската борса

NASDAQ Power-One присъства със символа PWER.

За повече информация, посетете www.power-one.com.
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Кабели и
конектори за
фотоволтаични
централи

PV системи

    лектрическото окабеляване на

фотоволтаичните централи се осъ-

ществява с кабели за постоянен ток,

които свързват модулите, централ-

ната съединителна кутия и инверто-

ра, и кабели за променлив ток,

свързващи инвертора към електро-

разпределителната мрежа. Специфи-

ките на приложението определят

завишени изисквания по отношение

на изолацията на кабелите, устой-

чивостта на ултравиолетови лъчи,

атмосферни влияния и висока тем-

пература. Също така, кабелите за

фотоволтаични системи трябва да

бъдат издръжливи по отношение на

напрежението и възможността за

пренасяне на ток, както и да имат

достатъчно ниско съпротивление, за

да се избегне значителен спад на на-

прежението. Сред останалите изис-

кванията към DC кабелите, които

свързват фотоволатичните панели

и инверторите, са устойчивост на

вода, масла, пожар, ниска токсич-

ност и безпроблемна експлоатация

при монтаж на открито в широк

температурен диапазон (-40 до +125

оС). За апаратурата в закрити по-

мещения могат да се използват ед-

ножилни кабели с максимално допус-

тимо постоянно напрежение 1.8 kV

и работен температурен обхват

между -40 °C до +90 °C.

Видове кабели
При окабеляването на фотоволта-

ичните централи широко приложение

Кабели и
конектори за
фотоволтаични
централи

намират кабелите с изолация от

омрежен полиетилен. При този тип

изолация линейните макромолекули

на полиетилена формират напречни

връзки помежду си, като получената

структура се характеризира с подо-

брена устойчивост на материала на

високи температури, вътрешно на-

лягане и износване, вследствие на

триене. Също така, омрежването

позволява значително подобряване на

електрическите и механичните ха-

рактеристики на полиетилена. Кабе-

лите с изолация от омрежен поли-

етилен са основно два вида – едно-

жилни и двужилни, в зависимост от

конструкцията на токопроводимите

жила. От своя страна, едножилните

кабели са с кръгли многожилни уплъ-

тнени жила или с кръгли плътни жила.

Трижилните кабели са със секторни

многожични жила, кръгли плътни

жила и кръгли многожични уплътне-

ни жила. Кабелите с изолация от

омрежен полиетилен могат да бъдат

класифицирани и в зависимост от

конструктивното изпълнение на

металния екран. Спрямо този при-

знак, те се поразделят в две групи.

В първата група се включват едно-

жилни кабели с метален екран от

медни жици и медни контактни лен-

ти, както и с метален екран от

медни ленти. Втората група обеди-

нява трижилни кабели с общ за три-

те фази метален екран от медни

ленти и трижилни кабели с метален

екран поотделно за всяка фаза от

медни ленти.

Спад на напрежението и
сечение на кабелите

Спадът на напрежение в кабели-

те е от съществено значение за

експлоатацията им във фотоволта-

ични системи, тъй като може да

Източник: Phoenix Contact

Е
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доведе до загуби на енергия и други

проблеми.

Спадът на напрежение може да се

изчисли по следния начин:

VD = I x RC

където

VD е спадът на напрежение в кабела

(V)

I е токът в кабела (А)

RC е съпротивлението на кабела (Ω),

което зависи от дължината и сече-

нието на кабела.

Препоръчителната стойност за

спада на напрежение в кабелите е

VD ≤ 2%. При по-малки автономни

централи, спадът на напрежение

трябва да е максимум 3% между фо-

товолтаичната група и батериите

и по-малко от 5% между батерията

и DC товарите. Ако сечението на

кабелите от PV модулите до бате-

рията не е достатъчно голямо, това

ще доведе до значително съкраща-

ване на живота на батерията, осо-

бено ако работната температура

на панелите е висока. Допустими-

ят спад на напрежение в кабела ще

се надхвърли и батерията

няма да може да се зареж-

да напълно. За кабелите в

помещенията на батерии-

те може да има и допълни-

телни изисквания, като на-

пример да са киселинноус-

тойчиви.

Спадът на напрежение

обикновено се получава

следствие на неправилно изчислено

сечение на кабела за дадения ток и

дължина на кабела. Определянето на

сечението на кабелите може да се

извърши по икономична плътност, по

допустимо нагряване, по термична

устойчивост или по допустима за-

губа на напрежение. Сечението по

икономична плътност се изчислява

по формулата: Suk = Im/Juk (mm), къде-

то: Suk е икономичното сечение на

кабела, Im - максимално продължите-

лен ток при нормален режим на ра-

бота; Juk - икономична плътност на

тока.

Сечението на кабела по допусти-

мо нагряване се изчислява по форму-

лата Iдоп = Iм/к1к2 (А), като за целта

е необходимо да се определят мак-

сималните продължителни товари

във всички участъци на разпредели-

телната мрежа при нормален и ава-

риен режим. С Iм е обозначен по-го-

лемият от максималните про-

дължителни товари, определени в

нормален и авариен режим на рабо-

та, а к1 и к2 са корекционни коефици-

енти на допустимия ток на кабели-

те, в зависимост от броя на пара-

лелните кабели и температурата на

околната среда. Когато кабелите са

положени в различна среда на охлаж-

дане, сечението им се избира за най-

неблагоприятната от тях.

Избор на сечение по термична

устойчивост. Изчислява се по фор-

мулата: Sту ≥ Sизч = 103 I∝ √(tф/(Aθmax

- Aθн), където: I∝ е трайният ток на

Източник: Lapp Kabel
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к. с. в кА; Aθн и Aθmax са константи,

които се определят в зависимост от

началната и крайната температу-

ра, съответно преди и след к. с.

Съответно: tф е фиктивното (екви-

валентното) време на к. с. - в секун-

ди, Sизч - изчисленото сечение на

кабела в mm2. Обикновено, дължина-

та на линиите в разпределителните

мрежи и загубите на напрежение в

тях са малки. В резултат на това,

за сечение, избрано по едно от раз-

глежданите условия, се прави провер-

ка по допустима загуба на напреже-

ние, която се определя в зависимост

от нормираните допустими откло-

нения на напрежението на консума-

торите по паспорт.

Специалистите препоръчват да

се избере сечение на кабела, равно

на най-голямата стойност, пре-

сметната при използване на един

от изброените подходите. Когато

сечението на силовите кабели се

избира по допустимо нагряване, се

пресмятат максималните

продължителни товари във всички

участъци на разпределителната

мрежа. Пресмятанията се правят

при нормален и авариен режим на

работа на електроснабдителната

мрежа. След избора на кабел задъл-

жително се прави проверка за спа-

да на напрежение, преди пускане на

централата в експлоатация. Ако

спадът е прекалено голям, се изби-

ра следващото кабелно сечение и

пак се извършват необходимите

тестове. По принцип, по-големите

токове изискват кабели с по-голя-

мо сечение.

Свързване на кабелите
Кабелите от фотоволтаичните

панели до инверторите се

свързват в съединителна кутия,

която позволява отделно свързва-

не на положителните и отрицател-

ни проводници. Разделянето на по-

ложителните и отрицателните

проводници в отделни кабели на

разстояние поне 5 см, осигурява по-

високо ниво на защита от късо

съединение, причинено от механич-

ни повреди или прегряване. Кутия-

та се монтира възможно най-бли-

зо до модулите, за да се спести

дължината на кабелите и да се оси-

гури оптимална работа на защита-

та от пренапрежение. Класът на

защита на свързващата кутия

трябва да е подходящ за съответ-

ния тип монтаж. Кабелите от съе-

динителната кутия до инвертори-

те трябва да бъдат оразмерени

поне за пълния ток на късо съеди-

нение на фотоволтаичната група.

В по-малки инсталации е възможно

свързването на DC кабелите в па-

ралел с Y-конектори.

Конектори
Както и при кабелите, изисквани-

ята към конекторите за паралелно

или последователно свързване, от-

ново се свеждат до висока надеж-

дност, гъвкавост, безопасна експ-

лоатация, лесен монтаж и безава-

рийна работа с продължителност

не по-малка от живота на PV цен-

тралата. Свързването на кабелите

трябва да се осъществява бързо и

сигурно, като същевременно се оси-

гурява необходимата защита. Ко-

некторите трябва да поддържат

постоянно ниско съпротивление и да

не допускат натрупването на загу-

би в отделните връзки. Сред работ-

ните им характеристики са допус-

тимо напрежение, допустим ток,

контактно съпротивление, клас на

защита от атмосферни влияния,

работна температура и клас на бе-

зопасност.

Утвърдена технология за монтаж

в последните няколко години е

присъединяването на кабелите към

конекторите чрез кримпване.

Същността на крипмваната връзка

се изразява в едновременно запресо-

ване на двата елемента: проводник

и метална втулка. Кримпването се

осъществява с помощта на специа-

лен инструмент. Връзката е корози-

онно- и виброустойчива. След крим-

пването, контактът се въвежда в

контактното тяло.

Производителите на конектори

обикновено предлагат и необходими-

те принадлежности - инструменти

за обработка на кабели и проводни-

ци, за кримпване, за демонтаж на

контакти, както и системи за мар-

киране на компонентите.

Изисквания
към инсталацията

С цел предпазване на кабелите във

фотоволтаичните централи от

механични повреди при монтажа и

експлоатацията, следва да се спаз-

ват редица изисквания. По отноше-

ние на инсталацията, специалисти-

те препоръчват да не се оставят да

висят свободно или да се полагат

директно върху земята, а да бъдат

закрепени с UV-устойчиви връзки или

положени в твърд или гъвкав канал.

Не трябва да се поставят на пожа-

роопасни места, както и да се пре-

сичат с мълниеприемници и свърза-

ните с тях кабели.

За да се избегне недопустимото

им нагряване, кабелите следва да

се полагат на необходимото раз-

стояние от затоплени повърхнини.

Също така, кабелите трябва да се

полагат с резерв 1 - 5% от обща-

та им дължина, като оставянето

на резерв във вид на кабелен

пръстен не е допустимо. В списъ-

ка с изисквания фигурира и това, не-

бронираните кабели да се монти-

рат с еластични подложки, като по

този начин кабелните обвивки се

предпазват от механични повреди

и корозия. Когато бронираните и

небронираните кабели се полагат

в места, в които съществува опас-

ност от механичното им повреж-

дане или допир на хора, е необходи-

мо да се защитят с тръби.

Освен от механични повреди, ка-

белните линии, положени на откри-

то, се предпазват и от прякото

слънчево въздействие. В случай че

кабелите са с пластмасова изолация

или поливинилхлоридна защитна об-

вивка, не е необходимо да се вземат

специални мерки за защитата им от

директно попадане на слънчевите

лъчи.

Източник: Lapp Kabel
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     тремежът за създаване на все повече удобства

на потребителите на електронни устройства и за улес-

няване на техния монтаж и поддръжка е сред основни-

те приоритети на производителите. Затова не е учуд-

ващо, че се търсят начини за създаване на изцяло без-

жични апаратури, а не само наричани така и на практи-

ка захранвани с кабел от електрическата мрежа или

включвани периодично към нея за зареждане чрез адап-

тер. Освен по-бързото свързване, безжичното захран-

ване (Wireless Power) изисква минимално внимание за осъ-

ществяването му и не пречи, както кабела, на придвиж-

ването на устройството по време на използването му.

В настоящия материал се описва действието на

различните видове съвременни системи за безжично

захранване, техните характерни приложения и перспек-

тиви за развитие.

Вместо увод
Изцяло безжичните устройства са несъмнено най-удоб-

ни за ползване, тъй като не са свързани чрез кабели с други

апаратури. Сред масово използваните са захранваните

от батерии, но необходимостта от периодичната им

замяна често е не само неудобна, но в много случаи -

трудоемка и скъпа. Характерен пример са безжичните

сензори на труднодостъпни места. От друга страна, при

монтаж на апаратура, на подходящото място не винаги

има електрически контакт и често се налага ползване-

то на дълъг захранващ кабел. Той създава сериозни не-

удобства при захранването на подвижни устройства,

например, роботи в промишлени предприятия, или дори

домашните прахосмукачки. Тези неудобства, както и някои

други сериозни проблеми, могат да бъдат избегнати чрез

безжично захранване. Независимо че то е в сравнително

начален етап на своето развитие, вече се чертаят сме-

ли прогнози за неговото бъдеще.

Идеята за безжично доставяне на електрическа енер-

гия не е нова. Още в края на XIX век Никола Тесла раз-

работва с такава цел мощен радиопредавател, но в даден

етап спонсорите му прекратяват финансирането – по

непотвърдени сведения причината е била несъгласието

им да се доставя безплатна енергия. Следват многоброй-

ни други опити, за да се достигне до три съвременни

системи със своите области на приложение и четвър-

та в лабораторен стадий, но с големи надежди за бъде-

що развитие.

Система с електрически контакт
Нейните разновидности са предназначени за зарежда-

не на акумулаторите на портативни устройства (напр.

мобилни телефони) и строго погледнато не са безжични.

Зарядното устройство представлява захранвана от мре-

Системи за
безжично
електрозахранване

С
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жата плоча (pad) със стабилизиран

токоизправител и подходящо реали-

зирана проводяща повърхност. Задни-

ят капак на устройството за зареж-

дане се заменя с друг, предлаган от

производителя на плочата, съдържащ

електрически контакти и често на-

ричан „кожа“ (skin). Когато устрой-

ството се постави върху плочата на

произволно място и в произволно

положение, се осъществява електри-

чески контакт за започване на зареж-

дането. Постоянното напрежение и

максималният ток от плочата са с

типични стойности, съответно, 15

V и 1 А, като могат едновременно да

се зареждат до 4 или 5 устройства.

Плочите имат няколко допълнителни

функции за улесняване на използване-

то им, например автоматично преми-

наване в режим „очакване“ (Sleep

Mode) при липса на устройство за

зареждане (така плочата може да

бъде постоянно свързана към мрежа-

та и да консумира много малко енер-

гия) и също автоматично изключва-

не при допир с ръка или метален пред-

мет на тяхната повърхност. В доку-

ментацията на плочите се дава

списък на устройствата, за които се

предлагат задни капаци. Съществу-

ват и зарядни устройства за поста-

вяне върху плочите, които от своя

страна чрез кабел с USB куплунг се

свързват към зарежданото устрой-

ство, като обикновено му осигуряват

напрежение 5 V и ток до 0,5 А. Сред

перспективите на този тип захран-

ване е производството на устрой-

ства с готов капак за зареждане.

Високочестотни
системи

Действието им се основава на

преобразуването на енергията на

високочестотно електромагнитно

поле в постояннотокова. Използват

се за зареждане от разстояние на

акумулатори или суперкондензатори

в портативни устройства (например

за обмен на данни и дисплеи с малка

консумация) и за осигуряване на ра-

ботата на прибори без собствено

захранване, най-често безжични сен-

зори. Тези и подобни приложения об-

хващат климатични и охранителни

системи, управления в енергетиката

и автоматизацията на индустриал-

ни предприятия, машини в селското

стопанство, миниатюрни медицинс-

ки прибори за контрол и поддържане

на жизнените функции, системи в

отбраната. Един пример е захранва-

нето на всички стенни и настолни

часовници в офис сграда.

Използваният честотен обхват е

850-950 MHz, а електромагнитното

поле е това на съществуващите

предаватели от комуникационните

мрежи или е създадено от собстве-

ния предавател на системата. В

последния случай се работи в ISM

обхвата 902-928 MHz, където не е

необходимо лицензиране. Не трябва

да се забравя, че мощността на

електромагнитната вълна е обрат-

нопропорционална на квадрата на

разстоянието между предавателя и

приемника. Поради това, при жела-

ние за използване на такава систе-

ма в места, отдалечени от съще-

ствуващи предаватели, може полу-

чаваната мощност да се окаже не-

достатъчна за осигуряване на зах-

ранването. От друга страна, при

собствен предавател на системата,

неговата необходима мощност на-

раства значително при разположени

на голяма площ приемници. Предла-

ганите на пазара предаватели оси-

гуряват покритие в радиус докъм 25

m.

Идея за структурата на приемник

е дадена на фиг. 1, като с прекъсна-

та линия е оградена неговата спе-

циализирана интегрална схема.

Външната антена Ant е свързана на

входа RFIn и енергията от нея се

преобразува в постоянно напрежение

от блока RF-DC. При показаното

положение на ключа S, което зависи

от логическото ниво на входа D,

напрежението се оказва приложено

на изхода Out. За изключването му,

например при напълно зареден акуму-

латор, логическото ниво на D се

сменя, положението на S също и

енергията се разсейва върху резис-

тора R. При замасяване на извод А,

блокът VМ установява определено

изходно напрежение, по подобен на-

чин чрез извод В се получава друго

напрежение, а ако между извод С и

маса се свърже резистор, неговото

съпротивление задава стойността

на изходното напрежение. Нормална-

та работа на приемниците се гаран-

тира при напрежение на входа им

между 70 и 300 µV (в зависимост от

интегралната схема), а на изхода се

получава не по-малко от 70% от

постъпващата на RFIn енергия.

Специфична разновидност е сис-

тема за зареждане на акумулатори-

те на електрически фенерчета чрез

поставянето им до собствения пре-

Фиг. 1.

Фиг. 2.

Фиг. 3.
Източник: Fulton Innovation
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давател. Тялото им и това на предавателя са пластма-

сови, приложенията са в среда с висока степен на замъ-

рсяване (напр. нефтодобив и нефтопреработка), при

силна запрашеност (циментови и др. подобни заводи) и

при опасност от корозия на металните части (в кора-

боплаването).

Нискочестотна система
Предназначена е за зареждане на акумулаторите на

преносими електронни устройства. Състои се от под-

ложка (Base Station, Charging Pad, Powermat), действаща

като предавател и включвана към електрическата мре-

жа и поставени върху нея едно или повече, еднакви или

различни устройства с вграден приемник. Основните

приложения са за мобилни телефони, GPS устройства,

фотоапарати и други. Прехвърлянето на енергия от елек-

трическата мрежа в устройството става на принципа

на свързаните трептящи кръгове, известен като индук-

тивна връзка (Inductive Coupling, Near-Field Magnetic

Induction) – единият кръг е в подложката, а другият е в

зарежданото устройство. За максимално прехвърляне на

енергия, разстоянието между бобините на кръговете

трябва да е не повече от 5 mm, което се постига чрез

подходяща конструкция на подложката и устройства-

та. И тук обикновено до около 70% от консумираната

енергия от мрежата достига до акумулатора.

Структурата на системата заедно с протокола за

прехвърляне към предавателя на данни за състоянието

на приемника са разработени под формата на стандарт

от основания през 2008 г. Консорциум за безжично зах-

ранване (Wireless Power Consortium) WPC, в който вли-

зат над 50 фирми от Европа, Азия и Америка. Резултатът

е универсалността на системата – произведена къде-

то и да е в света подложка в съответствие със стан-

дарта може да зарежда акумулаторите на едно или по-

вече устройства от произволен тип с обща мощност

до 5 W, съдържащи приемник от системата. Така се

избягва неудобството на съществуващите до момен-

та подобни системи, при които за всеки тип зареждано

устройство е необходима специфична подложка. Към

това предимство се прибавят още няколко:

n При включване към мрежата, подложката се устано-

вява в режим „Очакване“ с нищожна консумация, пери-

одично проверява за наличието на устройство за за-

реждане и се включва, само когато то се постави върху

нея. Така консумацията й в неработещ режим е значи-

телно по-малка от тази на оставяните постоянно

включени в мрежата класически адаптори. Икономия-

та на електроенергия в световен мащаб при масово

въвеждане на системата е значителна, тъй като

според някои изследвания излишно консумираната от

адапторите енергия е по-голяма от доставяната по

време на зареждане. Един прост пример е следният.

Класически адаптор за мощност 2 W консумира сред-

но 0,14 W без да зарежда и има типична ефективност

70%, при което в режим на ежедневно едночасово за-

реждане, консумира годишно 2218 Wh. Безжична сис-

тема при консумация без зареждане от 20 mW при

същите мощност и ефективност консумира 1211 Wh

или с около 1 kWh по-малко. При 2 милиона адаптора у

нас (ако останалите не се държат постоянно включе-

ни), годишната икономия е 2000 MWh и тя нараства на

4000 MWh, ако безжичната система се използва за

зареждане на 2 устройства от същия тип.

n Зарежданото устройство непрекъснато подава към

подложката данни за своето състояние, с което про-

меня подаваната от нея енергия и осигурява макси-

мална ефективност на зареждането.

n При наличие на метален предмет върху подложката

или между нея и устройството, тя автоматично се

изключва за предпазване от повреда.

На фиг. 2 е дадена блоковата схема на системата.

Токоизправителят ТИ1 осигурява постоянното напре-

жение за работата на инвертора, който от своя стра-

на генерира правоъгълни импулси за захранване на пос-

ледователния трептящ кръг Lp-Cp. По принцип Lp е

плоска бобина с феритна сърцевина, заден екран и две

възможни конструкции. Първата представлява единич-

на бобина, което налага поставяне на зарежданото

устройство в точно определено положение спрямо нея,

т. е. върху подложката. За целта има подходящи меха-

нични водачи. Втората конструкция е от множество

бобини (идея за нея е дадена на фиг. 3) и позволява про-

изволно положение на устройствата върху подложката.

Мониторът измерва тока или напрежението на треп-

тящия кръг и чрез Контролер 1 въздейства върху инвер-

тора за промяна на работната честота между 110 и 205

kHz и на коефициента на запълване от 10% до 50%.

При наличие на устройство за зареждане, то изпра-

ща в съответствие със специално създадения прото-

кол пакет от импулси, предавателят се включва с че-

стота 175 kHz и коефициент на запълване 50%, и за-

реждането започва. Очевидно е, че устройства без при-

емник не могат да бъдат зареждани. Токоизправите-

лят ТИ2 преобразува напрежението от трептящия кръг

Lr-Cr1-Cr2 (бобината Lr също е плоска) в постоянно, а

зарядният блок осигурява на изхода си напрежение 5 V.

Необходимото количество енергия на акумулатора се

определя от Контролер 2, който въздейства на ТИ2 и/

или на трептящия кръг в приемника. Резултатът е

промяна на приведения импеданс в трептящия кръг на

предавателя, а оттам на резонансната му честота.

Промяната се регистрира от Контролер 1, който,

съответно, променя коефициента на запълване. Прин-

ципът е да се намалява подаваната мощност чрез

увеличаване на честотата и намаляване на коефици-

ента на запълване. По време на самото зареждане при-

емникът изпраща пакети от импулси през интервали

от 30 до 250 ms (по-малките интервали са при преда-

ване на по-голяма мощност), а предавателят подава

енергията също в пакети, но през 5s. При пълното за-

реждане на акумулатора или при отстраняване на ус-

тройството предавателят изчаква 1,25 s и преминава

в режим „Очакване“.
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Полезно е да се има предвид, че

вече се предлагат интегрални схе-

ми (макар и все още твърде малко

типове) за реализацията на преда-

вателите и приемниците, включи-

телно специализирани микроконтро-

лери. От друга страна може зареж-

даните устройства на системата

да позволяват работа и с класичес-

ки адаптор, стига това конструк-

тивно да е предвидено при реализа-

цията им.

Резонансна система за
дистанционно
захранване

Първите стъпки в този най-нов

тип са направени през 2006 г. в Ма-

сачузетския технологичен институт

в САЩ. С две бобини с диаметър 60

cm са реализирани трептящи кръго-

ве с еднаква резонансна честота от

10 MHz (при последните експеримен-

ти тя е намалена на 6,4 MHz) и при

разполагането им на разстояние 2 m

е осъществено предаване чрез маг-

нитно поле на електрическа енергия

– при консумирана мощност от пре-

давателната бобина 150 W в прием-

ната са се получили 60 W, т. е. ефек-

тивността на пренасянето е била

40%. Този безжичен начин за пренася-

не е наречен от създателите Witricity

(от Wireless Electricity) и силно се раз-

личава от класическото пренасяне на

енергия чрез използваните във висо-

кочестотните системи електромаг-

нитни вълни. Чрез еднаквите резонан-

сни честоти на трептящите кръго-

ве е реализиран известният от дру-

ги области далечен резонанс (Long-

lived resonance), благодарение на кой-

то енергията се разпространява под

формата на насочен сноп между две-

те бобини, а не се излъчва в цялото

пространство. Друга важна особе-

ност и предимство е, че неизползва-

ната от захранваното устройство

енергия се поглъща обратно от пре-

давателната бобина, т. е. ефектив-

ността зависи само от загубите на

енергия в блоковете на предавател-

ната и приемната част.

Магнитното поле е безопасно за

живите организми и човека, и не се

влияе от намиращи се в него метал-

ни предмети. Това определя прин-

ципната възможност за пренасяне

на голяма енергия на значително

разстояние. Засега в лабораторни

условия то е увеличено до 5 m, а един

от големите производители демон-

стрира безжично захранване с ефек-

тивност 60%, захранващо HDTV те-

левизионен приемник на разстояние

80 cm. Според специалисти от во-

дещи фирми, може да се очаква, че

през 2050 г. всички прибори ще са

изцяло с безжично захранване.

Блоковата схема на резонансна

система за дистанционно захранва-

не на постояннотоков товар е пока-

зана на фиг. 4, докато в такава за

променливотоков товар липсват ТИ,

ПР и евентуално - СУ2. Първите

практически приложения се очаква да

бъдат за захранване на различни

електронни устройства.

Оптични системи
Използват се за захранване на

апаратури, като необходимата им

енергия се доставя от предавател

чрез невидим инфрачервен лъч, а

приемникът го превръща в постоян-

но напрежение или напрежения. Пре-

димство спрямо системите с елек-

тромагнитни вълни е, че енергията

на лъча не намалява с увеличаване на

разстоянието между предавателя и

приемника в захранваната апарату-

ра. Излъчвателят винаги е лазерен

диод или система от лазерни диоди

за осигуряване на максимално тесен

лъч, за да може и на значително

разстояние върху фотодиода в при-

емника да попада достатъчна част

от него. Недостатък е необходимо-

стта от оптична връзка между пре-

давателя и апаратурата (между тях

не трябва да има непрозрачни пред-

мети).

Оптичните системи за жилища и

офиси обикновено са три категории

в зависимост от доставяната мощ-

ност – маломощни (до 0,1W), средно-

мощни (0,1-2,5W) и мощни (2,5-10W),

които осигуряват захранване на

разстояние до 30 m. Работещият

приемник изпраща маломощен също

инфрачервен лъч към предавателя, за

да се потвърди установяването на

връзка помежду им. Мощностите в

двата лъча са безопасни за хора и

животни, независимо от което, ако

бъдат пресечени, излъчването от

предавателя автоматично спира.

Това налага приемникът да има соб-

ствено резервно захранване от аку-

мулатор или суперкондензатор. Си-

стемите осигуряват на постоянно-

токовия си изход между 15% и 30%

от консумираната от предавателя

енергия, като се очаква увеличава-

не до 35%. Приложенията са за уст-

ройства с дистанционно управление,

за безжични сензори, термостати,

детектори на дим и тонколони, за

компютърни системи и телевизион-

ни приемници.

На същия принцип работят систе-

мите за захранване на безпилотни

летателни апарати (преди всичко

самолети), използвани за наблюдения

и комуникационни връзки и действа-

щи реално като евтини спътници с

ниска геостационарна орбита. Раз-

ликите са, че доставяната мощност

е много по-голяма (от порядъка на 1

kW) и че по времето, докато апа-

ратът е в зоната на действие на

неподвижния лъч, се зареждат акуму-

латорите. Захранваният апарат

може да лети на височина между 250

m и 18 km. Ефективността на тези

системи е около 20%, като се очак-

ва увеличаването й до 25%. Основ-

ното предимство е липсата на

слънчеви батерии, които намаляват

полезното тегло на апаратите.

Подобни са системите за непрекъс-

нато захранване на отдалечени обек-

ти (Point-to-Point Link), например раз-

положени в планината, пустинята и

други труднодостъпни места.

Фиг. 4. ВЧГ - високочестотен мощен източник; СУ1 и СУ2 - съгласуващи схеми; Рез1 и Рез2 -
предавателен и приемен трептящ кръг; ТИ - високочестотен токоизправител; ПР - преобра-
зувател на постоянно в постоянно напрежение.
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Преглед на последните модели вятърни турбини на водещи
световни производители

AW-3000 на Acciona
Сред последните разработки на

испанската фирма Acciona е вятър-

ната турбина AW-3000, резултат от

опитите на производителя да пред-

ложи високоефективна турбина на

по-ниска цена, която да е подходяща

едновременно за приложения на су-

шата и в морето. В турбината е

интегрирана нова система за преоб-

разуване и контрол на енергията,

Динамичното развитие на ветроенергийния сектор стимулира непрекъ-

снатото разработване на иновативни решения, оптимизиращи работа-

та на вятърните турбини и тяхната ефективност. Като цяло, тенден-

циите са насочени към увеличаване на диаметъра на роторите, някои

от които вече достигат над 160 метра, подобрения в конструкцията

на ротора и генератора, усъвършенстване на системите за следене на

метеорологичните условия и функционалните характеристики на вятъ-

рните централи, намаляване на емитирания шум и създаване на все по-

устойчиви материали за изработката на отделните компоненти.

В настоящия материал представяме най-актуалните модели вятъ-

рни турбини на лидерите в бранша, подредени в азбучен ред.

Нови технологични и
конструктивни решения
при вятърните турбини

Нови технологични и
конструктивни решения
при вятърните турбини
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която подобрява нейното качество

и снижава цената на електроенер-

гията, доставена от мрежата. Сред

останалите технологични нововъве-

дения се открояват: генерирано

средно напрежение 12 kV, променли-

ва скорост на ротора, независимо

управление на стъпката на всяка

лопатка и двойна носеща рама за

основния вал, която намалява нато-

варването върху редуктора. Турби-

ната разполага и със система за

предсказващо управление, базирана

на вградени сензори във всички клю-

чови компоненти, която подпомага

поддръжката и сервизирането на

оборудването. Номиналната мощ-

ност на AW-3000 е 3000 kW; необхо-

димата скорост на вятъра за при-

веждане в движение на ротора е 11.7

м/сек., а за изключване - 4.0 м/сек.

Като пределна скорост на вятъра,

при която турбината се изключва,

производителите посочват 25.0 м/

сек. Диаметърът на ротора, който

се състои от три лопатки, е 100,06

m, а скоростта му - 14.2 об/мин.

Изработен е от пластмаса, подси-

лена с въглеродни нишки.

ECO 100 на Alstom
Платформата ECO 100 надграж-

да успешната серия ECO 80 на Alstom,

като разширява възможностите за

производство на електроенергия и

инсталация на турбините. Според

компанията, една ECO 100 турбина

може да покрива нуждите от елект-

ричество на 2000 домакинства и да

спестява около 7000 тона въглерод-

ни емисии годишно. Високата ефек-

тивност и ниски шумови нива дават

възможност турбините от серията

да се инсталират почти навсякъде,

където температурите са в допус-

тими граници от -10 до +40 °С. Три-

мегаватовите турбини са с диа-

метър на ротора 100 м и площ на

роторната повърхнина 7980 м2. Ско-

ростта на ротора е от 7,94 до 14,3

об./мин.

Интегрираната технология Alstom

Pure Torque оптимизира предаване-

то на въртящия момент към рото-

ра, предпазвайки компонентите на

задвижването от неблагоприятното

странично въздействие на силните

ветрове върху турбината. Нова кон-

цепция е заложена и при конструкци-

ята на гондолата. Тя е изработена

от три независими конструктивни

елемента, които улесняват монта-

жа и поддръжката на системата.

Турбините са съвместими с повече-

то световни стандарти за свързва-

не към електроразпределителната

мрежа. Локалният и отдалечен мони-

торинг и контрол над работните

параметри и компонентите на тур-

бината се осъществява чрез SCADA

система.

D9.0 на DeWind
Вятърната турбина D9.0 на не-

мската компания DeWind се отлича-

ва с ефективна работа при изключи-

телно ниски скорости на вятъра –

под 3 м/сек. В конструктивно отно-

шение турбината се характеризира

с тристепенен редуктор, чрез кой-

то 93-метровият ротор задвижва

индукционен генератор с навит ро-

тор . Генераторът е съгласуван с

преобразувателя, с цел подаване на

възможно най-качествена енергия

към мрежата. Конверторът е реали-

зиран с иновативна IGBT технология,

която повишава качеството на елек-

троенергията и поддържа стабилно-

стта на напрежението в мрежата.

Турбината разполага с хидравлично

задвижвана система за управление

на ъгъла на роторните лопатки, при

която всяка една от тях е снабдена

с отделен цилиндър. Лопатките са

изработени от високотехнологичен

хибриднен композитен материал,

изработен от карбонови и стъклени

нишки в епоксидна смола. Турбината

е оборудвана със съвременна систе-

ма за отдалечен мониторинг и ди-

агностика eOS SCADA.

D9.0 е оборудвана и със специал-

на система за управление на емиси-

ите от шум по предварително зада-

дени от потребителя критерии като

посока на вятъра, скорост на вятъ-

ра или точно време. Интелигентна-

та система за контрол работи във

взаимодействие с турбинната сис-

тема за управление на захранване-

то и по този начин гарантира мак-

симално производство на енергия при

спазване нормираните от местното

законодателство нива на шум.

E-101 на Enercon
Сред новите предложения на не-

мската компания Enercon е турбина-

та E-101 с номинална мощност 3000

kW. Диаметърът на трите роторни

лопатки е 101 м, а площта на ротор-

ната по-

върхнина -

8012 м2. Ло-

патките са

изработени

от епоксид-

на смола и

имат интег-

рирана мъл-

ниезащита.

Всяка от

тях е снаб-

дена с инди-

видуална си-

Източник: Acciona

Източник: Alstom

Източник: DeWind

Източник: Enercon
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стема за ориентация на ъгъла спрямо посоката на вятъ-

ра, подсигурена с резервно захранване. Работният ин-

тервал на ротора е от 4 до 14.5 об./мин. Пределната

скорост на вятъра, при която турбината се изключва,

е 28 - 34 м/сек. Допълнителна защита при извънредни

метеорологични условия предоставя системата „storm

control“ на Enercon. Гъвкава система за управление по-

зволява оптимизация на производствените нива и от-

далечен мониторинг (ENERCON SCADA). E-101 е предназ-

начена за обекти с ветрови режими клас IEC/NVN IIA, ха-

рактеризиращи се със средни скорости на ветропото-

ка и клас на турболенция 18%. Турбината се предлага

във варианти с височина на кулата 99 и 135 м.

FL 3000 на Fuhrlaender
Немската компания Fuhrlaender разшири мегаватовия

си клас турбини с новата серия FL 3000, предназначена

за обекти със средни ветрови скорости. Турбината

притежава иновативна задвижваща система

„HybridDrive“, разработка на фирма Winergy. Системата

е комбинация от две планетарни предавки и синхронен

генератор в едно тяло и за първи път се вгражда в FL

3000 на Fuhrlaender. Предавателното съотношение е 1:43.

Задвижването се допълва от честотен преобразувател.

Новата концепция има за цел да повиши сигурността

на оборудването и да оптимизира работата на турби-

ната.

Освен с инова-

тивни предава-

телни механими,

турбината се от-

личава и със 120-

метров диаметър

на роторните ло-

патки и площ на

р о т о р н а т а

повърхност 11 390 м2. Работният интервал на ротора

е от 5,6 до 14,8 об./мин. Сред останалите характерис-

тики на турбината са генератор с постоянни магнити,

номинално трифазно напрежение 690 V, честота - 36 до

95 Hz и охлаждане с воден кожух с вътрешна циркулация

на въздуха.

Номиналната мощност на турбината е 3 MW. Включ-

ва се при минимална скорост на вятъра 3 м/сек. и пре-

установява работа при 25 м/сек. Конструкцията й е

устойчива на скорости на вятъра до 59,5 м/сек.

G136 на Gamesa
Наскоро Gamesa представи 4,5–мегаватовата тур-

бина G136, специално разработена за приложения с нис-

ки скорости на вятъра. Турбината е разработена в съот-

ветствие с доказаните конструктивни традиции на

предходните модели G128-4.5 MW Class IIA, които сни-

жават себестойността на произведената електроенер-

гия и улесняват транспортирането и асемблирането на

съоръжението. Диаметърът на роторните лопатки е 136

м, а височината на кулата – 120 м. Площта на роторна-

та повърхнина е 14 527 м2, с 13% повече от тази на се-

рията G128, ко-

ето увеличава

количеството

на годишно

произведената

енергия с 8%.

В дизайна и

окомплектов-

ката на турби-

ната са интегрирани всички иновативни технологии на

Gamesa, разработени за серията G10X-4.5 MW (Innoblade,

Multismart, ConcreTower, CompacTrain, GridMate и FlexiFit).

Технологията FlexiFit е фокусирана върху самостоятел-

ния монтаж на гондолата от автопилотиран кран. G136

се очаква да се появи на пазара през следващата годи-

на.

1.6-100 на General Electric
При технологичната разработката на новата тур-

бина 1,6-100, GE поставят основен акцент върху ефек-

тивността. Според тях, технологията е в състояние

да постигне оперативната ефективност на турбина,

работеща в условия IEC Type Class II (оптимизирана мощ-

ност), докато всъщност оперира в класа условия на ниски

ветрови скорости (Type Class III). Моделът 1,6-100 ком-

Източник: Fuhrlaender

Източник: Gamesa
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бинира доказаната ефективност на

1,5–мегаватовата серия на GE с ви-

сокотехнологичните компоненти на

2.5-100 вятърните турбини. С ротор-

ни лопатки, които се простират на

дължина 100 метра, 1.6-100 има

възможност за улавяне на допълни-

телна енергия, което я прави подхо-

дяща за вятърни паркове в различни

климатични зони. Според създатели-

те от GE, турбината е проектира-

на да отговори на нарастващите

изисквания на клиентите за по-голя-

ма ефективност, надеждност и мощ-

ност на мегават-клас вятърните

турбини, а с нарастването на диа-

метъра на ротора, технологията

предлага най-голям капацитивен

фактор в своя клас.

Вятърните турбини 1.6-100 пред-

лагат 47-процентно увеличение в

площта на роторната повърхнина в

сравнение с предишните модели,

което води до 19% увеличение в го-

дишното производство на енергия

при скорост на вятъра 7,5 метра в

секунда.

AV 928 на Hyundai Heavy
Industries

В AV 928 южнокорейците от

Hyundai Heavy Industries влагат някол-

ко иновативни технологии, оптими-

зиращи работата на турбината, по-

вишаващи сигурността й и улесня-

ващи нейната поддръжка. Сред тях

са уникална конструкция на главина-

та, която позволява директен

достъп от кабината за по-лесна и

безопасна поддръжка на съоръжени-

ето; специална система за управле-

ние на отклоненията на ротора;

гъвкави съединители; различни нива

на контрол и др.

Турбината се характеризира с

устойчив и опростен дизайн на ком-

понентите и се предлага в различни

конструктивни решения, съобразно

условията на експлоатация.

Номиналната мощност на AV 928

е 2,500 kW. Диаметърът на ротора

е 92 м, а номиналната му работна

скорост – 16 об/мин. Турбината се

задейства при минимална скорост на

вятъра 3 м/сек. и се изключва при

стойности от 25 м/сек. Снабдена е

със синхронен генератор с постоя-

нен магнит с честота 50/60 Hz.

Сигурността на съоръжението се

обезпечава със системи за защита

от мълнии и специална защитна

система, която предпазва устрой-

ството от повреди по време на

работа.

N117 на Nordex
Серията N117 предлага няколко

технологични новости, насочени към

дизайна на турбината, системите за

обезопасяване на съоръжението при

неблагоприятни климатични условия,

транспорта, инсталацията и др.

Турбината е разработена за места

с нисък ветрови потенциал.

Роторният диаметър е 117 м, а

площта на роторната повърхнина –

10 715 м2. В районите, характеризи-

ращи се с ниски скорости на вятъ-

ра, капацитетът на турбината е

3500 часа пълно натоварване. За

оптимизиране на производството се

използва специална система за кон-

трол на ъгъла на роторните лопат-

ки. Роторът с променлива скорост

на въртене намалява аеродинамични-

те ефекти и натоварването върху

системата. При необходимост, вся-

ка от роторните лопатки може да

се заключи във всяко положение с

помощта на иновативна система,

която улеснява обслужването. Гене-

раторът на турбината е асинхронен

с навит ротор, което според произ-

водителите е допълнително предим-

ство, тъй като само 25-30% от про-

изведената енергия преминава през

честотен преобразувател, преди да

захрани електроразпределителната

мрежа. Редукторът, генераторът и

преобразувателят на турбината

имат независими активни системи

за охлаждане. Охладителната систе-

ма за генератора и честотния пре-

образувател работи с вода, докато

предавателната кутия се охлажда с

масло. Това осигурява оптимални

условия на работа във всички клима-

тични условия. Турбината е снабде-

на с възможност за отдалечен мо-

ниторинг на работните параметри

през ISDN връзка. Нивото на генери-

ран шум е 105 децибела, което позво-

лява инсталация в близост до насе-

лени места.

PowerWind 100
Немската компания PowerWind

предлага на пазара вятърна турби-

на с оптимизирана механична концеп-

ция и съвременна електроника. Тур-

бината е с диаметър на ротора 100

м и е предназначена за зони, харак-

теризиращи се с нисък ветрови по-

тенциал (IEC вятър клас IIIA). Номи-

налната й мощност е 2500 kW. Ло-

патките се отличават с аеродина-

Източник: General Electric
Източник: Hyundai Heavy Industries

Източник: Nordex
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мично оптимизи-

ран профил, който

повишава ефек-

тивността на

производство на

енергия. Инова-

тивна концепция

за защита на пре-

давателния меха-

низъм го предпазва

от високи нато-

варвания. Оптималните нива на натоварване и транс-

фер на потока са обезпечени с два основни лагера и

устойчива на деформации рамка на машината. Гладко-

то функциониране на PowerWind 100 дори при неблагоп-

риятни климатични условия (-20 до +40 °С) се подсигу-

рява с усъвършенствана система за охлаждане. Систе-

мата се базира на три самостоятелно функциониращи

охлаждащи кръга за предавателния механизъм, генера-

тора и преобразувателя. Генераторът на турбината е

синхронен с постоянен магнит. Работните характери-

стики и състоянието на оборудването на PowerWind 100

могат да се мониторират дистанционно чрез SCADA си-

стема.

3.2M114 на REpower Systems AG
С 3.2M114 Repower продължава тенденцията към уве-

личаване на височината на кулата с всеки следващ модел.

Тримегаватовата турбина за места с ниски скорости

на вятъра е висока 143 м. Диаметърът на ротора й е

114 м, което увеличава производителността на турби-

ната с 10%. Турбината е част от серията 3.XM, пред-

ставена за първи

път на пазара пре-

ди три години, в

която предходни-

ят модел турбина

е с 128–метрова

бетонова кула.

Според производи-

телите, по-висо-

ките турбини предоставят възможност за производство

на електроенергия от места с неоползотворен досега

потенциал като хълмисти терени и залесени райони.

Технологичен напредък е постигнат и по отношение

на системите за дистанционен мониторинг на турби-

ната и системите за следене на метеорологичните

условия.

SWT-6.0-120 на Siemens
Сектор Енергетика на Siemens наскоро представи

първата си 6-мегаватова вятърна турбина за офшорни

паркове. SWT-6.0-120 е с диаметър на ротора 120 м и

използва иновативната технология на Siemens за дирек-

тно управление, доказала своята ефективност в два

Източник: PowerWind

Източник: REpower Systems AG
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предишни модела на компанията.

Корпусът за поместване на двигате-

ля и ротора на турбината са с общо

тегло по-малко от 350 тона, което

поставя нов стандарт за ниско

тегло на големите машини в море-

то, резултат от целеви иновации,

съчетани с над 30-годишен опит в из-

граждането на съоръжения за енер-

гия от вятъра, твърдят от компа-

нията. Според производителите,

ниското тегло на турбината ще доп-

ринесе за значителното намаляване

на разхода на енергия на вятърните

централи в морето и ще повлияе по-

ложително върху разходите на сама-

та турбина и цялата структура на

съоръжението.

Турбината SWT-6.0-120 е разрабо-

тена специално за проекти за из-

граждане на вятърни централи в

морето и използва няколко ключови

технологии на Siemens, включител-

но доказаните перки B58 и системи-

те за диагностициране, чрез които

се намалява рискът за клиентите и

се осигурява максимална надежд-

ност. Характерна особеност е плат-

формата за хеликоптери, интегрира-

на в задната част на корпуса за

поместване на двигателя, която

позволява лесен и безопасен достъп

на обслужващите техници.

SL6000 на Sinovel Wind
Group

Последното технологично пости-

жение на китайската компания

Sinovel е 6-мегаватовата серия тур-

бини SL6000 за сухоземни, крайбреж-

ни и офшорни приложения. С диа-

метър на роторните перки 128 м,

SL6000 се отличава с подобрена

ефективност при преобразуването

на вятърната енергия в електричес-

ка. Производителите се надяват

първата изцяло китайска 6-мегава-

това турбина да ускори развитието

на офшорните вятърни мощности в

страната, тъй като допреди някол-

ко години пазарът е разчитал изця-

ло на турбини внос от Европа. В

момента Sinovel разработва 10-ме-

гаватова вятърна турбина.

S95 на Suzlon Energy
Limited

Индийската компания Suzlon

Energy Limited също направи сериоз-

на заявка за участие на пазара на

турбини, предназначени за райони с

умерени до ниски скорости на вятъ-

ра. Серията S9X, която отскоро е на

пазара, е 2-мегаватова, с варианти

за диаметър на ротора - 95 или 97 м.

Технологията на преобразуване се

базира на асинхронен генератор с

навит ротор, чиято конструкция

позволява лесно обслужване и отго-

варя на най-новите изисквания за

плавно свързване на вятърния парк

с мрежата. Ротороните лопатки са

с нов дизайн, което увеличава про-

изводството на електроенергия при

ниски скорости на вятъра. За да га-

рантира най-висок стандарт при

производството им, компанията из-

вършва тестове чрез симулация на

целия жизнен цикъл на лопатките (1

милион цикъла) в най-екстремни ус-

ловия на място. Допълнителни подо-

брения са направени в системите за

контрол на ъгъла на лопатките и на-

деждността на съоръжението. Тур-

бината се предлага във варианти с

височина на кулата 90 и 100 м.

V164 на Vestas
Най-новото предложение в гама-

та на датския производител Vestas

е 7-мегаватовата офшорна вятър-

на турбина с диаметър на роторни-

те лопатки 164 м. Турбината е пред-

видена специално за суровите усло-

вия и силните ветрове на Северно

море. Площта на роторната

повърхност на V164 е 21 124 м2.

Турбината се задейства при мини-

мална скорост на вятъра 4 м/сек.

Скоростта на ротора е между 4,8 -

12,1 об./мин., като номиналната е

10,5 об./мин. Турбината оперира без-

проблемно в температурен диапа-

зон от -10 до +25 °С, а при екстрем-

ни условия може да работи при

температури от -15 до +35 °С. Елек-

трическите й параметри са:

честота 50Hz, генератор с посто-

янен магнит, номинално напрежение

– 33-35 kV и 66 kV. Всяка от ротор-

ните лопатки е дълга 80 м и тежи

35 тона. Освен с впечатляващи раз-

мери, турбината се отличава и с

голям брой иновативни технически

характеристики, които подобряват

оперативната й ефективност. Спо-

ред Vestas, първите прототипи на

V164-7.0 MW ще бъдат готови до

края на 2012 г. Очаква се серийно-

то им производство да започне през

2015 г.

Източник: Siemens

Източник: Sinovel Wind Group Източник: Suzlon Energy Limited

Източник: Vestas
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Windkraft Simonsfeld е

един от най-големите

австрийски производи-

тели на електроенергия

от вятърни централи.

Компанията управлява

петдесет и пет вятър-

ни турбини в Австрия и

две в България. Като ино-

вативна и ориентирана

към растеж компания,

Windkraft Simonsfeld ак-

тивно участва на бъдещия пазар на енергия от възобновяеми из-

точници. Ние изграждаме и управляваме нови вятърни и соларни

централи в Австрия, Централна и Източна Европа.

Компанията има дългогодишен опит в проектирането, изг-

раждането и управлението на вятърни паркове. Основана е през

1996 г. в Симонфелд, Долна Австрия. Спрямо нивото на техничес-

ка експлоатация на турбините, компанията се нарежда на едно

от първите места в Европа. Windkraft Simonsfeld участва на па-

зара на системи за оползотворяване на енергията от възобновя-

еми енергийни източници не само с вятърните си паркове, но и

като изгражда фотоволтаични централи в Австрия, Централна

и Югоизточна Европа. Стреми се да разработва вятърните си

паркове в места с висок вятърен потенциал и предпочита страни

с атрактивна ценова политика по отношение на изкупуването на

произведената от възобновяеми източници електроенергия. При

проектирането и изграждането на парковете прилага най-високи

стандарти за качество и енергийна ефективност.

Вятърната енергия е нашата движеща сила
Windkraft Simonsfeld създава значими стойности за хората и околната среда

Уиндкрафт Симонсфелд БГ АД
През март 2008 г. Windkraft Simonsfeld основава дъщерна фирма

в България - Уиндкрафт Симонсфелд БГ АД, базирана във Варна.

Нейн управляващ директор е Улрих Клингбахер.

През 2009 г. е създадена O&M Simonsfeld EOOД, която поема

техническото обслужване на турбините на Windkraft Simonsfeld и

други. Управляващ директор на компанията е Маркус Винтер.

През същата година са въведени в експлоатация първите две

вятърни турбини, които Windkraft Simonsfeld изгражда извън Авс-

трия. Турбините се намират във вятърен парк "Нейково", близо до

Каварна на българското Черноморие. Доставчик на оборудването

е фирма Vestas, която предлага за целта двумегаватови турбини

модел V90. Общата изходна мощност на парка е 4 MW, като го-

дишното производство надхвърля 11.1 Mio kWh електроенергия.

Енергията е достатъчна, за да покрие нуждите на 3000 домакин-

ства и да спести 6100 тона въглеродни емисии годишно.

В момента компанията разработва проекти за инсталация на

вятърни генератори в същия регион.

9000 Варна, бул. Приморски 41, тел.: 052/ 988 840

мобилен: 0888 247 107, office@wksimonsfeld.bg

www.wksimonsfeld.com

Вятърната енергия е нашата движеща сила
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Произведената вятърна
енергия от турбините Vestas
е над 95 млн. MWh годишно

Vestas е сред най-големите светов-

ни компании в областта на вятър-

ната енергетика. Бихте ли разка-

зали малко повече за компанията и

дейността й на читателите на сп.

Енерджи ревю?

Vestas е световен лидер в достав-
ката на решения за вятърната енер-
гетика. Основната ни дейност се

състои в разработване, производ-
ство, продажба, маркетинг и под-
дръжка на вятърни турбини.

Компанията ни е в челните реди-
ци по отношение на иновациите в

областта на вятърната енергия и
технологии. От 30 години овладява-
ме силата на вятъра. През 2008 г.
отворихме най-големия център за

технологични разработки в област-
та на вятърната енергетика, в кой-
то работят повече от 800 техничес-
ки специалисти. Като резултат от
това, повече от 43 000 турбини

Vestas по целия свят произвеждат
енергия, достатъчна да задоволи
нуждите на милиони домакинства.

Ние имаме опит в световен мащаб
в цялостния процес на работа - от

разработването на продукти и тех-
нологии до измерването на скорост-
та на вятъра и въвеждането в екс-
плоатация на вятърни турбини, съоб-
разени с локацията, управлението на

проекти, включването им към мрежа-
та, мониторинг на дейността им и
анализ на получените резултати.

Кои са най-новите продукти в пор-

тфолиото на компанията?

Турбините V90-1.8 MW GridStreamer
и V90-2.0 MW GridStreamer са създа-
дени за оптималното използване на,
съответно, средно- и нисковетрови
потенциал и отговарят на най-съвре-

менните изисквания за съвмести-
мост с мрежата. В допълнение, най-
новият модел турбина, който пред-
лагаме - V112-3.0 MW, е проектиран
за места с ниска и средна скорост на

вятъра. Тя осигурява енергия на мно-
го конкурентна цена, благодарение на
голямата площ на ротора, неговата

интервю

Произведената вятърна
енергия от турбините Vestas
е над 95 млн. MWh годишно

Микаел Рьонхолм-Нилсен, вицепрезидент
продажби за Австрия и Източна Европа на Vestas

Централна Европа, пред сп. Енерджи ревю

ефективност, и по-добрата под-
дръжка и надеждност, които на
свой ред допринасят за това. На-
деждността на турбините се га-

рантира от споменатия вече кон-
тролно-диагностичен център на
Vestas.

Конструкцията на турбините
съчетава нови, но вече доказани

технически концепции от други
платформи. Нова концепция е наша-
та генераторна технология, която
осигурява отлична съвместимост с
мрежата за всички настоящи и бъде-

щи изисквания, по-ниска цена на ин-
сталацията и по-добри системни
възможности за оптимизация и по-
висока производителност.

V112-3.0 MW предоставя макси-
мална гъвкавост за клиентите и
позволява монтирането на места с
разнообразни ветрови параметри, а
възможността за разделянето им на

70-тонни модули по време на транс-
портиране, позволява използването
на стандартно оборудване и товар-
ни ремаркета.

Колко проекта в световен мащаб

са реализирани с участието на

Vestas? Кои са актуалните проек-

ти, по които компанията работи?

За Vestas работят повече от 20
000 души по целя свят, а нашите

вятърни турбини са инсталирани в 66
страни на 6 континента. Фокусът ни
върху проучването и иновациите до-
веде до разработването на турбини,
които към момента са 100 пъти по-

ефективни, отколкото преди 25 годи-
ни. Произведената вятърна енергия
от Vestas турбините е над 95 млн.
MWh годишно и редуцира въглеродни-
те емисии с повече от 50 млн. тона

за същия период. В България към мо-
мента сме инсталирали 110 турбини
с капацитет от около 292 MW.

Кои са основните цели пред Vestas?

Какво е мястото на България в

политиката на компанията?

Vestas се стреми да докаже, че
вятърната енергия остава главен

приоритет в световната енергийна
картина. Това е сред нещата, по-
стигнати чрез диалог с политици,
обществени институции и неправи-
телствени организации по целия

свят, както и чрез консултации и
информиране на обществеността за
потенциала на вятърната енергия в
световен мащаб.

Ние сме в България, за да допри-
несем за развитието на пазара и да
растем редом с нашите клиенти и
да подкрепяме развитието на мест-
ния пазар с оглед на целите пред

страната към 2020 година.
Каква е визията ви за бъдещо раз-

витие на региона, който управля-

вате - Източна Европа и Австрия?

Vestas е основен участник на из-

точноевропейските пазари (пазарни-
ят ни дял е около 30% за 2010 г.) и
Австрия (с пазарен дял от около
37.5% към края на 2010 г.) и амбици-
ята ни е да продължим постоянния

си ръст там. Както за всички паза-
ри, на които оперираме, стратеги-
ята ни за Източна Европа и Австрия
е съобразена с условията, така че да
осигурим най-добрата възможна цена

на енергията и едновременно с това
да осигурим възвръщаемост на ин-
вестициите.

По отношение на разработване-
то на проекти, се опитваме да си

сътрудничим с всички местни пред-
ставители, както и с международни
фирми, и да създаваме стабилни
партньорства, с цел да подпомага-
ме тяхната работа. Това се отнася

в пълна сила и до работата ни по
фактическото изграждане на вятър-
ни паркове.
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Парогенератори

топлоенергетика

     арата е широко използван

енергоносител в редица отрасли на

промишлеността. Тя може да се из-

ползва както като топлоносител,

което е едно от най-честите й при-

ложения, така и като овлажнител.

Пара може да бъде добита по раз-

лични начини, като сред най-често

използваните е получаването й от

парогенератор. Известно е, че па-

рогенераторите представляват ви-

сокотемпературни съоръжения, ос-

новно предназначение на които е ге-

нерирането на наситена или прегря-

та пара. В областта на енергети-

ката те намират много широко при-

ложение. Използват се също в хра-

нително-вкусовата промишленост,

целулозно-хартиената промишле-

ност, химическата промишленост и

други.

Конструктивни
особености

Конструктивно парогенератори-

те представляват котли, в конст-

рукцията на които се включва на-

бор от допълнителни съоръжения

като паропрегревател, економай-

зер, въздухоподгревател, междинен

паропрегревател, спомагателно

оборудване. Основен техен конст-

руктивен елемент се явява изпари-

телна тръбна серпентина, в нача-

лото на която се подава вода, а на

края се получава само пара. Горив-

ната камера и димоходите в паро-

генератора са образувани от кон-

фигуриране на серпентината, коя-

то на практика играе роля на него-

ва нагревна повърхност. Специфич-

ната конструкция на парогенерато-

рите осигурява висока експлоата-

ционна надеждност, производство

на пара с постоянно и високо каче-

ство, висока ефективност и

възможност за автоматизиране на

почти всички процеси. Конструкци-

ята им, също така, позволява пости-

гане на високи работни налягания и

бързо достигане на работните па-

раметри, поради малкия воден обем.

От друга страна, парогенератори-

те са компактни съоръжения, в хо-

ризонтално или вертикално изпълне-

ние, което улеснява техният транс-

порт и монтаж.

Парогенераторите се класифици-

рат по различни признаци. Един от

най-често използваните е в зависи-

мост от приложната им област,

според която парогенераторите

биват: енергийни - използвани за

добив на пара за производство на

електрическа енергия; промишлени –

произвеждащи пара за технологични

нужди и отоплителни, представлява-

щи малки парогенератори, използва-

ни предимно в бита за отопление.

Парогенераторите се класифици-

рат и в зависимост от начина на

движение на водата и паро-водната

смес в изпарителната част на па-

рогенератора. Спрямо този крите-

рии, те биват с естествена цирку-

лация, с принудителна циркулация и

правотокови. При

парогенераторите
с естествена циркулация

водата от барабана постъпва

през външните тръби, наречени под-

водящи, в долните колектори на из-

парителната система. Движейки се

през екранните тръби, тя се изпа-

рява. Тези парогенератори са позна-

ти още и като възходящи. Паро-вод-

ната смес постъпва в барабана,

където водата се отделя и отново

изминава същия път, а парата се

отправя към паропрегревателя или

направо към консуматора. Това дви-

жение е възможно поради различно-

то тегло на стълба вода в подво-

дящите тръби, които са пълни само

с вода, и на стълба паро-водна смес

във възходящите тръби, които са

запълнени с нея. Това е естестве-

но получаващата се сила, която осъ-

ществява циркулацията на водата

и паро-водната смес. Тази сила по-

крива хидравличните загуби при дви-

жението.

Парогенератори
Конструктивни особености на парогенераторите,
парогенераторни инсталации

П

Източник: Лилия Хив
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топлоенергетика

Парогенератори с
принудителна циркулация

При парогенераторите с прину-

дителна циркулация в подводящите

тръби е монтирана помпа, с помощ-

та на която се движат водата и

паро-водната смес, наричат се още

парогенератори с многократна при-

нудителна циркулация.

Понятието правотоков парогене-

ратор се отнася за парогенерато-

ри, които нямат барабани. При тях

водата от економайзера постъпва

направо в тръбите на изпарителна-

та система, преминавайки еднок-

ратно през тях, а оттам - в тръби-

те на паропрегревателя. Реално,

водата се движи винаги направо, а

движението се осъществява чрез

помпа.

Когато за производството на

пара в парогенератора се използва

отпадна топлина от друг техноло-

гичен процес, парогенераторите

биват наричани утилизационни.

Парогенераторите могат да ра-

ботят с различен вид гориво като за

производства, в които потребност-

та от пара не е голяма и има възмож-

ност да се осигури достатъчно елек-

трическа мощност за добро решение

се счита използването на електри-

чески парогенератор. Тези парогене-

ратори са особено подходящи за

неголеми производства, поради от-

носително ниските капитални раз-

ходи за самия парогенератор и

съпътстващото го оборудване, как-

то и относително не големите раз-

мери и маса на генератора в срав-

нение с парогенераторите на теч-

но гориво, например. Като основен

недостатък на електрическите па-

рогенератори се явява високата

цена на елекроенергията, което е и

основната причина за ограниченото

им използване.

Особености на
парогенераторните
инсталации

В една пароганераторна инста-

лация, освен парогенератор, се

включват и редица други съоръже-

ния, осигуряващи нормалната му

работа. Например, при работа с

твърди горива (въглища), инстала-

цията включва и транспортна лен-

та за транспортиране на горивото,

мелница за неговото смилане и дру-

ги. При изгаряне на горивото в пещ-

та се отделят димни газове с ви-

сока температура. Чрез излъчване,

те отдават част от съдържащата

се в тях топлина на стените на

пещната камера, които обикновено

са покрити с тръби. Повърхността

на тръбите, нагрявани отвън от

продуктите на горенето и умивани

(охлаждани) отвътре от работно-

то тяло (вода, пара), образуват т.

нар. нагревна повърхност. Отдали

част от топлината си, димните

газове напускат пещта и премина-

ват през снопове от тръби с раз-

лично предназначение.

Процесът на
топлопредаване
е конвективен, осъществява се чрез

непосредствен допир (умиване) на

газовете до повърхността на тръби-

те. Обикновено, нагревната

повърхност на тръбите, поставени

по стените на пещта, служи за из-

паряване на водата. Тази тръбна

система се обединява от барабан.

Нивото на водата в барабана се

поддържа постоянно на определена

височина. По тръбите, поставени от

външната страна на пещта, водата

преминава към колекторите (тръби,

които имат по-голям диаметър). От

тях са изведени поставените по

вътрешните страни на стените на

пещта екранни тръби, в които ста-

ва изпарението. Получената паро-

водна смес, постъпва в барабан,

където получената наситена пара се

отделя в горната (парната) му част.

Цялата система от барабан, външни

тръби, колектори и тръби, в които

става изпаряването, образуват из-

парителната система.

След пещта, димните газове по-

стъпват в тръбните снопове на

паропрегревателя, където се пре-

грява, получената в изпарителната

система пара. След паропрегрева-

теля, газовете все още носят със

себе си значително количество

топлина. За да може тази топлина

да бъде използвана, те преминават

през следващите нагревни повърх-

ности – економайзер и въздухопод-

гревател.

Към парогенераторната инстала-

ция спадат и спомагателни съоръже-

ния и механизми, с помощта на кои-

то се осигурява нормалната й рабо-

та. Това са съоръженията за отде-

ляне и транспортиране на твърди-

те отпадъци при горенето, съоръже-

нията за почистване на нагревните

повърхности от натрупала се по тях

пепел и др.

Производство на пара
В парогенераторните инсталации

могат да се проследят две основни

технологични линии. Първата осигу-

рява превръщането на водата в

прегрята пара, към която линия може

да се включи и вторично прегряване

Източник: CERTUSSИзточник:  Viessmann
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топлоенергетика

на парата, а втората е по превръща-

нето на горивото и въздуха в газови

продукти на горенето, шлака и пе-

пел.

Превръщането на водата в прегря-

та пара е съгласно теоретичния

цикъл на Клаузиус-Ренкин. Процесът

на подгряване на водата започва в

економайзер и свършва малко преди

или малко след достигане на темпе-

ратурата на кипене, в зависимост от

вида на економайзера - некипящ или

кипящ. Процесът на изпарение проти-

ча в изпарителната система, след

което получената пара преминава в

паропрегревателя, където се нагря-

ва до състояние на прегрята пара.

Вторично се прегрява пара, която е

отработена в парна турбина.

Втората технологична линия за-

почва с подготовката на горивото

за изгаряне и включва още подаване-

то на въздуха, пещните процеси -

горене, движение на газовете и го-

ривото в пещта, изменение на тем-

пературата в нея, изменения в него-

римата част и отделяне на минерал-

ната част на горивото и други.

Критерии за избор
на парогенератор

Поради голямото разнообразие от

предлагани на пазара модели, според

специалисти, е добре изборът на

парогенератор условно да се разде-

ли на три основни момента – опре-

деляне на типа на парогенератора,

неговата функционалност и произво-

дителност. Към функционалните

особености обикновено се отнасят

параметри, влияещи на удобството

и надеждността на експлоатация на

парогенератора като например

предварителна подготовка на вода-

Източник: Лилия Хив

та за предотвратяване на накипа,

система за защита на помпата от

сух ход, система за контрол на ни-

вото на водата, контрол на темпе-

ратурата, система за икономия на

вода за сметка на нейното повтор-

но използване и други. Третият мо-

мент - определянето на производи-

телността на парогенератора, се

свързва с показателите на произве-

дената пара - налягане на парата на

входа на котела в МРа и температу-

рата на непосредствено произведе-

ната пара.

При избора е добре да се вземат

предвид и някои характерни особено-

сти на парогенератора като: допъ-

лнителна възможност да се регули-

рат изходящите параметри на пара-

та като налягане, влажност, разход

на пара; възможността да се регу-

лира мощността в съответствие с

текущите потребности; степента

на автоматизация на процеса на

произвеждане на парата, възможно-

стите за аварийна сигнализация и т.

н.; възможностите за ремонт и дру-

ги.
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Сламата като
биогориво

      ламата, принципно, се приема

за биогориво, предоставящо сравни-

телно голям потенциал за производ-

ство на топлина. Суровина се явяват

както култивирани растения, така

и свободно растяща неизползвана за

други цели растителност. Счита се,

че изгарянето на слама може да се

окаже рационално решение при про-

изводството на топлинна енергия

както за индивидуални потребите-

ли, така и в по-големи централи.

Обикновено, посочваните предим-

ства на сламата като гориво са:

широкото й разпространение и лес-

ната достъпност в селскостопанс-

ките райони; неутралността по

отношение на отделяните въглерод-

ни окиси, поради което тя се счита

за екологично чист източник на енер-

гия; фактът, че тя се явява сравни-

телно евтино гориво в сравнение с

традиционните горива, тъй като в

повечето случаи се получава като

страничен продукт от производ-

ството на зърно.

Технологии за термо-
химична обработка

Основни технологии за термохи-

мична обработка на биомасата като

цяло се явяват директното изгаря-

не, което е и най-често прилагана-

та технология, газификацията и

пиролизата. Използването на слама-

та като суровина за директно изга-

ряне се явява сравнително сложно

както на етапа на нейното събира-

не, транспортиране и съхранение,

така и на последващия етап на ди-

ректно изгаряне. Трудностите са

свързани предимно с нееднородната

структура на сламата, относител-

но високата влажност, ниския енер-

гиен потенциал, ниската темпера-

тура на топене на пепелта и пови-

шеното съдържание на хлор. Ниска-

та температура на топене на пепел-

та от сламата може да доведе до

образуването на шлака по нискотем-

пературните повърхности на коте-

ла. От своя страна, повишеното

съдържание на хлор, особено харак-

терно за сламата получена от овес,

ечемик и рапица, може да доведе до

корозия в елементите на котела.

Отделяните летливи вещества

при изгарянето на сламата са около

70%, което налага специални изиск-

вания към разпределението и смес-

ването на въздуха, постъпващ в

зоната на горене, а така също към

конструкцията на горивната каме-

ра. Допустимият диапазон, в който

може да варира влажността на сла-

мата, е около 10 - 25%, като обикно-

вено за оптимална се счита влажно-

стта от порядъка на 15%. По отно-

шение на максимално допустимата

влажност, то за различните инста-

лации тя може да бъде различна. Друг

важен показател за качествата на

сламата се явява степента на из-

съхване, който показва колко дълго

сламата е стояла на полето след

събиране на реколтата и какво е

било количеството на валежите в

този период. Колкото по-голяма е

степента на изсъхване, толкова по-

ниска е концентрацията на алкални

метали и съединения на хлора. По

този начин се намалява опасността

от корозия на повърхностните еле-

менти на оборудването и образува-

нето на шлака. Върху качествата на

сламата като гориво влияние оказ-

ва и начинът й на

транспортиране и
съхранение

Сред най-разпространените ме-

тоди за обработка на сламата е пре-

соването й под формата на бали,

след което тя се транспортира до

местата за съхранение. Ако тази

слама ще се използва като гориво,

специалистите препоръчват тя да

се съхранява на сухи, покрити мес-

та или в закрити помещения. При

съхраняването й под навеси, е необ-

ходимо те да имат голяма козирка,

която да осигурява добра защита от

дъжд. При избора на място за съхра-

нение на сламата е добре да се има

предвид, че съхраняването й на от-

крито създава реална опасност от

повишаване на нейната влажност

над допустимата. Необходимо е

също така мястото, където се

съхранява сламата, да осигурява

лесен и свободен достъп до балите.

Производство на
топлинна и
електроенергия

Използваната технология за полу-

чаване на енергия от сламата е

предимно чрез нейното директно

изгаряне в котли, отоплителни цен-

трали или централи за производство

на топло- и електроенергия. Изпол-

званите котли за единични отопли-

телни инсталации обикновено са с

мощност до 1 МW, а коефициентът

им на полезно действие може да

достигне до над 70%. Обикновено се

подразделят в две основни групи –

котли с периодично действие и кот-

ли с автоматично зареждане. Тези

с периодично действие обикновено

представляват пламъчнотръбен ко-

тел с голяма горивна камера и водна

риза около нея. В зависимост от

мощността, горивната камера на

котела може да е приспособена за

изгаряне на бали с различен размер

и брой.

Подаването на въздух в зоната на

горене може да се регулира с венти-

латор спрямо сигнал от термостат,

поставен в пламъчната тръба или в

системата за контрол на съдържа-

нието на кислород в димните газо-

ве. За подобряване на условията за

протичане на горивния процес, пода-

ваното количество въздух, необхо-

дим за горенето, може да се проме-

ня в зависимост от степента на

Сламата като
биогориво
Възможности за производство на топлинна енергия

биогорива

С
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изгаряне на сламата. Също така,

чрез постепенна промяна на зоните

на подаване на въздух, може да се

постигне равномерно горене на сла-

мата.

По отношение на ефективността

на котлите, по данни на производи-

тели, котлите с периодично дей-

ствие постигат КПД около 75%.

Съдържанието на въглеродни окиси

в отделяните продукти от горене-

то е по-малко от 0,5%. Обикновено,

за да се осигури по-качествено из-

гаряне на сламата и стабилна ско-

рост на горене при максимално на-

товарване на котела, котлите с

периодично действие се оборудват

с акумулиращи резервоари за вода.

Обемът им обикновено е около 60-80

л за един килограм слама, подаван към

горивната камера. В повечето слу-

чаи, акумулаторът представлява

отделен резервоар, разположен над

котела.

Отличителна черта на котлите

с автоматично зареждане е включе-

ното към котела устройство за

дозиране, което непрекъснато пода-

ва слама в котела. Предлагат се

устройства за зареждане с цели бали

слама, както и с натрошена слама.

При тези котли не се налага изпол-

зването на топлоакумулиращ резер-

воар, но е необходимо да се предви-

ди временно хранилище за сламата,

с което да се осигури непрекъснато-

то й подаване към котела. Автома-

тичните котли принципно имат по-

висок КПД и по-ниски емисии. Основ-

ни предимства на котлите с неав-

томатично действие са по-ниските

капитални разходи по тяхното вне-

дряване и по-високата надеждност

при използването на слама с повише-

на влажност и замърсявания.

Добре е да се има предвид, че за

да бъде една котелна инсталация за

изгаряне на слама ефективна, се пре-

поръчва тя да е с мощност от около

1 MW. Не се препоръчва използване-

то на съоръжения с мощност по-мал-

ка от 200-300 kW. Използваната су-

ровина обикновено се подразделя на

два основни типа. В по-малките

съоръжения се изгаря мляна слама,

чиято структура наподобява дървес-

ни трески. За котли с по-високи мощ-

ности се доставят бали със слама.

Топлогенератори на
слама

Сламата може да се използва и за

получаване на топлинна енергия под

формата на загрят въздух при изга-

рянето й в топлогенератор. Загре-

тият въздух от топлогенератора се

счита за подходящ за различни су-

шилни инсталации. Топлоносителят

се явява въздух, който нагрят до

определена температура, се подава

в камерата на сушилнята непосред-

ствено от топлогенератора, като

по този начин отпада необходимос-

тта от използване на воден, парен

или електрически калорифер. Загре-

тият въздух, подаван от топлогене-

ратора, обикновено е изолиран от

горивните газове и не съдържа вред-

ни вещества.

Отоплителни станции
В практиката се използват раз-

лични варианти на организация на

работата на отоплителните стан-

ции, изгарящи слама. Използват се

котли, предназначени както за изга-

ряне на бали слама, така и за изга-

ряне на натрошена слама. Често

използвана схема при изгарянето на

бали слама е схемата, при която

пренасянето на балите до система-

та за подаване на суровина към ко-

тела е посредством кран. Непрекъ-

снатото подаване на бали към коте-

ла е посредством хидравлично бута-

ло. Процесът на изгаряне на балите

протича от единия им край, докато

се придвижват през горивната каме-

ра. По този начин фронта на горене

остава неподвижен, и чрез него,

протича изгарянето на премества-

щите се бали слама. При нагряване-

то на сламата се отделят летливи

вещества, които изгарят благодаре-

ние на подаването на вторичен

въздух през поредица от дюзи. Неиз-

горелите частици от сламата и

пепелта от фронта на горене падат

върху водоохлаждаема решетка,

където протича пълното доизгаря-

не на суровината. Очистването на

продуктите от горене обикновено е

в ръкавен филтър.

В котлите, предназначени за из-

гаряне на натрошена слама, горене-

то протича в няколко зони върху

подвижна лята метална решетка.

Суровината се подава към решетка-

та посредством пневмотранспорт

и шнек. Във всяка зона през решет-

ката се подава първичен въздух. За

осигуряване на изгарянето на лет-

ливите вещества се подава втори-

чен въздух, които се осигурява от

дюзи, разположени по определен на-

чин на стената на котела. След

горивната камера, продуктите на

горене попадат в конвективната

зона на котела, където през стена-

та отдават основната част от

своята топлина на циркулиращата

вода. В повечето станции се пред-

вижда економайзер, разположен зад

конвективната зона, което води до

общо повишаване на ефективност-

та на работа на системата.

В отоплителните станции, обо-

рудвани с котли с периодично дей-

ствие, балите слама постъпват в

предкамера, която работи като га-

зификационна камера. В предкамера-

та сламата се възпламенява от кон-

такта с все още горящата сурови-

на. Подаването на въздух се кориги-

ра в зависимост от степента на

отработени газове. В ниската част

на предкамерата е разположен кон-

вейер, чрез който балите бавно се

придвижват към горивната камера

на котела.

Комбинирано
производство на топло-
и електроенергия

Станциите за комбинирано произ-

водство на топло- и електроенергия

обикновено са с мощност от 7 до 68

MW. Повечето от тях са оборудва-

ни с котли, работещи под високо

налягане, парни турбини, електроге-

нератори и топлообменници. Пода-

ваната слама обикновено е натроше-

на и се подава към котела посред-

ством фунии върху система, състо-

яща се от неподвижни водоохлажда-

еми и вибрационни решетки, върху

които завършва процесът на горе-

не. Шлаката се излива във водоох-

лаждаем бункер и се отделя. Цент-

ралите обикновено се оборудват с

буферен резервоар за съхранение при

ниски потребности от топлина.

Пелети от слама
Сламата може да бъде използвана

и за производство на пелети. Добре

е да се има предвид, обаче, че при

изгарянето на пелети от слама изпол-

званото съоръжение трябва да бъде

предназначено точно за тези цел. За

момента пелетите от слама не са

широко разпространени и предлага-

нето им е ограничено. Като сурови-

на сламата съдържа повече прах, но

обикновено е с по-ниска влажност в

сравнение с дървесните стърготини,

на което се дължи и по-малкото ко-

личество изразходвана енергия при

нейното производство.

биогорива
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Ядрената енергетика е важен
инструмент за преминаването
към нисковъглеродна икономика

интервю

Г-жо Минкова, WiN Global е светов-

на организация на жените, работе-

щи в областта на ядрената индус-

трия. Представете накратко дей-

ността й.

WiN Global - Women in Nuclear, е
доброволно сдружение на жените,
работещи в ядрената промишленост
и различните приложения на радиаци-
ята. Организацията е учредена през
1993 година, като броят на членове-
те й непрекъснато нараства и в
момента те са към 30 000 от 58
държави на 5 континента. Задачата
им е да информират широката публи-
ка за преимуществата на атомната
енергетика и различните приложения
на радиацията в медицината, селско-
то стопанство, електрониката и
други области на ежедневието за
постигане на здрава и сигурна окол-
на среда. В началото на годината в
Брюксел бе създаден европейски клон
на WiN Global с представители на 13
европейски страни, като нашето
сдружение беше сред учредителите.

Колко жени членуват в WiN Бълга-

рия към момента?

Българското сдружение Жените в
ядрената индустрия е учредено през
1995 г., а през септември 2007 г. е
регистрирано като юридическо лице
с нестопанска цел със седалище в гр.
Козлодуй. В него членуват 107 жени,
работещи в атомната ни централа,
Агенцията за ядрено регулиране,
научните институти към БАН, меди-
цина, фирми, чиято дейност е свърза-
на с ядрената индустрия, ДП „Пре-
работка на радиоактивни отпадъ-
ци“, преподаватели от средни и
висши учебни заведения и др.

Българското сдружение работи
активно по информиране на населе-
нието и учащата се младеж за всич-
ки аспекти на ядрената индустрия.
Към сдружението има изградена и
младежка секция с 32 членове.

Откога оглавявате българското

подразделение на световната орга-

низация? Как съвместявате това

с регулярните ви задължения в АЕЦ

Козлодуй?

Аз бях избрана за Председател на
Сдружението на жените в ядрената
индустрия през 2007 г., когато то
беше регистрирано като юридичес-
ко лице с нестопанска цел. Работила
съм като член на Сдружението почти
от неговото основаване. В АЕЦ Коз-
лодуй работя като главен технолог
„Химия и радиохимия“ на 5 и 6 енер-
гоблок. Двата вида дейности се
допълват и за мен е удоволствие, че
имам възможността да работя с най-
добрите специалисти в ядрената об-
ласт – жените от сдружението и WiN
Global, и че събраният от нас опит
можем да предаваме на членовете на
средношколската секция.

Как се стигна до избора на Бълга-

рия за домакин на тазгодишното

издание на традиционната конфе-

ренция на WiN Global?

Домакинството на престижно
събитие от такъв ранг е безспорно
признание за активната работа на
българския клон на WiN Global, за про-
фесионализма и авторитета на
българските жени, работещи в ядре-
ната индустрия на България. Годиш-
ната среща на WiN Global следваща-
та година ще бъде проведена в Шве-
ция.

Какви теми бяха обсъдени в рам-

ките на 19-тата годишна конферен-

ция?

Българската секция на междуна-
родната организация на жените в
ядрената индустрия Women in Nuclear
Global (WiN Global) – WiN България, бе
организатор на ХIХ-тата световна
годишна среща на организацията от
7 до 9 юни т. г. в комплекс Ривиера
на тема "Ядрената индустрия за
един по-добър свят".

В нея взеха участие 163 членове
на организацията от 23 страни. Бяха
представени 20 национални доклада
за дейността на отделните клоно-
ве на организацията, 26 презентации
и 17 постерни доклада, обединени в
четири тематични пленарни сесии:
Безопасност и сигурност, ефектив-
но управление на ядрени инсталации
и управление на РАО; Ядрени техно-

логии и бъдещи перспективи; Кому-
никация и трансфер на знания; Ядре-
на медицина. Един от акцентите в
деловата работа на форума беше
кризата, свързана с АЕЦ Фукушима,
която беше представена от япон-
ската делегация.

Какви според вас са основните из-

води за специалистите, работещи

в областта на ядрената енергети-

ка, след аварията в АЕЦ Фукушима?

Бих казала, че ситуацията след
аварията в АЕЦ Фукушима е корен-
но различна в целия свят. Отноше-
нието към ядрената енергетика и
радиацията е обострено. Това дове-
де до промени в политиката в някои
страни като Германия и показа още
веднъж необходимостта от по-висо-
ка ядрена безопасност и международ-
на хармонизация на изискванията и
стандартите за безопасност и уп-
равление на аварии.

В променилата се обстановка
комбинацията от нашия професиона-
лен опит и естествения инстинкт
за защита на живота поставя огром-
на отговорност върху нас, жените.
Всички ние като специалисти знаем,
че предимствата на ядрената енер-
гия за осигуряване на надеждността
и устойчивостта на електроенер-
гийната система и сигурността на
енергийните доставки са извън
съмнение. Развитието на ядрената
енергетика е важен инструмент за
преминаването към нисковъглеродна
икономика, но само спазването на
най-високи стандарти за безопас-
ност на ядрените мощности има
ключова роля за развитието на сек-
тора.

Ядрената енергетика е важен
инструмент за преминаването
към нисковъглеродна икономика

Катя Минкова, председател на
Сдружение Жените в ядрената индустрия,

пред сп. Енерджи ревю
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АЕЦ Белене при пълна и
продължителна загуба
на електрозахранване

ядрена енергетика

     зследването на поведението

на АЕЦ Белене при дълговременна за-

губа на всички променливотокови из-

точници на захранване е проведено

от архитект-инженера на проекта

за АЕЦ Белене – фирма РИСК Инже-

неринг и Worley Parsons – България.

Причината за разработването на

анализа е аварията в АЕЦ Фукушима

в Япония през март т. г. След съгла-

суване на параметрите на сценария

с НЕК, специалисти от Риск Инже-

неринг извършиха необходимите из-

менения в модела и проведоха анализ.

Резултатите бяха оповестени за

първи път в рамките на тазгодиш-

ното издание на международна кон-

ференция Булатом (2 - 4 юни т. г.)

от Добрин Григоров, главен експерт

по ядрена енергетика.

Първоначалният проект на ВВЕР

от трето поколение се е различавал

значително от модификацията, коя-

то ни е предложена за АЕЦ Белене,

но от самото начало е била заложе-

на идеята за четириканален блок.

Това е основната характеристика,

която го прави трето поколение - в

този случай честотата за повреж-

дане на горивото се понижава близо

с един порядък, тъй като в системи-

те за безопасност е добавен още

един канал. При стандартен трика-

нален блок (PWR или ВВЕР), за да се

реализира този ефект, се извършва

огромно множество мероприятия, в

резултат на което се достига нещо

подобно, но с цената на много уси-

лия и средства. Сегашното състоя-

ние на проекта е получено, като са

добавени пасивни системи за безо-

пасност, които значително проме-

нят начина на протичане на аварий-

ните режими. След първоначалната

идея, проектът еволюира при всяка

негова реализация, например в про-

ектите в АЕЦ Тян-Ван и АЕЦ Кудан-

кулам, където определени системи

са добавени и се стига до модифи-

АЕЦ Белене при пълна и
продължителна загуба
на електрозахранване

кацията на проекта на АЕЦ Белене.

Проектът за АЕЦ Белене (ВВЕР

модел B466), категоризиран като

трето поколение, се обезпечава от

четриканалната структура на ре-

зервиране на всяка система за безо-

пасност (функция на безопасност).

Допълнителните „плюсове“ са оси-

гурени от:

n двойна конструкция на херметич-

ната обвивка (първична и вторич-

на обвивка);

n инсталиране на уловител на раз-

топената активна зона – „улови-

тел на стопилката“.

В проекта са заложени няколко под-

хода за управление на авариите:

n прилагане на няколко системи за

изпълнение на дадена функция за

безопасност;

n прилагане на разнообразие при из-

пълнението на функциите от раз-

личните системи, чрез използва-

не на активни и пасивни принци-

пи на действие за всяка функция;

n прилагане на автоматични алго-

ритми за управление на определе-

ни групи ИС.

По този начин се постига висока

степен на надеждност при изпълне-

ние на функциите за безопасност и

много по-малка чувствителност от

изходни събития, които предизвик-

ват откази в системите по т. нар.

обща причина. Като пример ще раз-

гледаме функцията за безопасност

- охлаждането на активната зона.

Системите, които са отговорни

за отвеждане на енергоотделянето

от първи контур (охлаждане на ак-

тивната зона), включват пълен на-

бор от активни системи, типични за

второ поколение на реактори с вода

под налягане. В проекта на АЕЦ Бе-

лене този комплект е допълнен с

нови системи и в крайна сметка тази

функция за безопасност се изпълня-

ва от следните системи:

n устройства за изхвърляне на пара

от втори контур (налична техно-

логия при ВВЕР и PWR проекти);

n активна система за аварийно и

планово разхлаждане на първи кон-

тур (работи след системата за

изхвърляне на пара). Системата е

налична технология при ВВЕР и

PWR централи;

n активна система за аварийно и

планово разхлаждане през пароге-

нераторите (ново ВВЕР проект-

но решение);

n пасивна система за аварийно топ-

лоотвеждане през парогенерато-

рите (ново ВВЕР проектно реше-

ние), която е обект на анализа.

Изходни събития (ИС) и
системи за управление
на авариите

В анализа ИС за проектни и над-

проектни аварии предвидените в

проекта събития могат да се разде-

лят условно на две групи според

начина на развитие на аварията и

реакциите на блока:

Всички ИС със запазен интегри-

тет на първи контур, които обхва-

щат: преходни режими (с пълен

спектър разкъсвания на тръбопрово-

ди по втори контур); реактивностни

аварии; ATWS – преходни режими без

сработване на аварийната защита.

В тези случаи са предвидени след-

ните системи за безопасност, кои-

то овладяват аварията и поддържат

блока в безопасно състояние:

n система за пасивно топлоотвеж-

дане чрез парогенераторите -

СПОТ;

n система за бързо въвеждане на

бор – СБВБ.

Всички аварии с теч от първи

контур, които включват много малък

теч; аварии със среден теч; течове

от първи към втори контур (до се-

чение с диаметър 100 mm); аварии с

голям теч (сечение с диаметър до

2x850 mm).

В тези случаи функциите за безо-

пасност се изпълняват от следните

системи:

И
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n система за пасивно топлоотвеж-

дане чрез парогенераторите -

СПОТ;

n пасивни системи за охлаждане на

активната зона – хидроакумула-

тори първа и втора степен ХА I,

II степен.

Необходимо е пояснение защо се

налага извършването на допълните-

лен анализ за поведението на блоко-

вете от проекта на АЕЦ Белене в

условия на надпроектна авария с

пълна и невъзстановима загуба на

всички източници на променливото-

ково захранване, пълна загуба на

краен поглътител на топлина или

двете събития заедно. Основите

причини са, както следва:

n техническата обосновка на безо-

пасността, която е разработена

и представена в документите на

Техническия проект, съдържаща

се в Глава 15 и 19, където са пред-

ставени проектните, надпроект-

ните и тежките аварии. Но пра-

вилата, по-точно критериите за

приемливост и като резултат,

продължителността на анализа,

не допускат извършването на ана-

лизи на толкова продължителни

процеси;

n изискванията за извършването на

детерминистични анализи, които

са представени в нормативните

документи, касаят продължител-

ността на анализите, които са

спазени, спазват се по цял свят и

не предвиждат толкова продължи-

телни анализи;

n аварията в АЕЦ Фукушима над-

хвърли всички очаквания и стра-

хове за продължителността на

периода без възможност от ава-

рийни действия, което се комби-

нира с всеобхватността на отка-

зите по обща причина от стана-

лото цунами, което като общ

ефект надхвърли всички известни

критерии за устойчивост на АЕЦ

на подобни ИС.

За да се получи яснота за каче-

ствата на проекта на АЕЦ Белене в

подобен клас надпроектни ИС, възло-

жителят (НЕК) възложи на архитект-

инженера (Парсонс България и Риск

Инженеринг) да извърши оценката.

Оценката е за нуждите на НЕК и е

насочена за получаване на независи-

ма информация от собствени източ-

ници (модели и специалисти).

Цели на анализа
Анализът е проведен в контекста

на аварията в АЕЦ Фукушима-1 и има

следните цели: изследване на термо-

хидравличното поведение на реак-

торната инсталация в случай на

дълговременна (невъзстановима)

пълна загуба на променливотоково

захранване (за повече от 24 часа);

анализ на ефективността на пасив-

ните системи на блока за условия-

та на изследвания преходен режим с

цел определяне на продължителност-

та от време, в което реакторът

запазва безопасно състояние без

повреждане на ядреното гориво;

анализ на ефективността на опера-

торските действия за ограничава-

не на последствията от аварията;

анализ на условията в басейна за

отработило гориво в случай на

дълговременна, пълна загуба на про-

менливотоково захранване на цен-

тралата (повече от 24 часа).

Обхват на анализите
Термохидравличен анализ на след-

ните аварийни сценарии:

Сценарий A1 – Загуба на промен-

ливотокови източници на захранва-

не с разполагаемост на 2 от 4 кана-

ла на СПОТ и операторско действие

за превключване на СПОТ в режим

„разхлаждане“ 1.9 часа след начало-

то на аварията (с консервативни

допускания за началните условия);

Сценарий A2 – Загуба на промен-

ливотокови източници на захранва-

не с разполагаемост на 4 от 4 кана-

ла на СПОТ и операторско действие

за превключване на СПОТ в режим

„разхлаждане“ 1.9 часа след начало-

то на аварията (с допускания за

началните условия по подхода за

„най-добра оценка“).

Анализът на басейна за
отлежаване на отрабо-
тило гориво (БОК) е
проведен за случаите:

Случай 1 – Базиран на Глава 15 за

АЕЦ Белене, блокове 1&2 МООБ, със

следните консервативни допускания:

163 горивни касети, преместени от

реактора в БОК преди 3 дни (аварий-

но изваждане) и 51 горивни касети,

преместени от реактора в БОК пре-

ди 30 дни (планово презареждане).

Общата мощност на остатъчното

енергоотделяне е 18.289 MW към

начално ниво на водата в БОК 18.355

m, температура на водата в БОК 60

°C и налягане 0.1 MPa.

Случай 2 – Базиран на Глава 15 от

МООБ за АЕЦ Белене и на допълни-

телни пресмятания със следните

допускания по подхода на „най-добра

оценка“: реакторната инсталация е

в условия на нормална експлоатация

преди започване на презареждане

(обикновено се извършва премества-

не от реактора в БОК на 51 горивни

касети), в малкия басейн има разпо-

ложени 214 горивни касети със срок

на съхранение от 1 до 4 години.

Общата мощност на остатъчното

енергоотделяне в малкия басейн е

0.700 MW, температура на водата

в БОК е 60 °C и налягане 0.1 MPa.

Допускания
За Сценарий A1 са направени след-

ните допускания: като резултат от

пълната загуба на захранване, пода-

ването на уплътняваща вода за ГЦП

е прекъснато. Максималният разход

на пропуска през уплътненията на

ГЦП е 0.05 m3/h (0.0104 kg/s при наля-

гане в първи контур 16 MPa и

плътност на топлоносителя 750 kg/

m3). Приема се, че по време на разви-

тие на аварията некомпенсираният

пропуск през уплътненията на ГЦП е

нараснал от 0.05 m3/h за първите 24

h след аварията, до 0,5 m3/h; разпо-

лагаемост на 2 от 4 канали на сис-

тема СПОТ; операторът превключ-

ва разполагаемите СПОТ в режим

„разхлаждане“ 1,9 часа след начало-

то на аварията.

За Сценарий A2 са направени

същите допускания, с изключение на

това, че са приети като разполага-

еми 4 от 4 канала на СПОТ.

Основни заключения от
проведените анализи

Като резултат на получените

резултати от термохидравличните

анализи могат да се формулират

следните главни изводи:

Пасивните системи за безопас-

ност извършват ефективно техни-

те функции за поддържане на реак-

торната инсталация в безопасно

състояние, без оголване и по-на-

татъшно повреждане на ядреното

гориво за много продължителен пе-

риод от време. Периодите от време

без оголване на ядреното гориво и

запазване на масовия разход на теча

през уплътненията на ГЦП са 159 и

231 дни за Сценарии А1 и А2, съот-

ветно. Не е провеждан анализ на ре-

жима без превключване на СПОТ в ре-

жим на „разхлаждане“, тъй като

съгласно проекта на централата, са

предвидени батерии за СПОТ, осигу-

ряващи 220 V постояннотоково за-

хранване. Тези батерии са предназ-

начени за управление на надпроект-
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ни и тежки аварии и са разполагае-

ми най-малко 24 часа.

Операторските действия за пре-

включване на СПОТ в режим „раз-

хлаждане“ довежда до понижаване на

налягането в първи контур и въвеж-

дане на бориран разтвор от ХА 1 и

2 степени. Около 2 месеца след на-

чалото на аварията, оголване на

активната зона и последващо по-

вреждане не се наблюдават. Обща-

та маса на топлоносителя е 267 и

289 тона за Сценарии А1 и А2, съот-

ветно. Приведеното ниво в компен-

сатора на налягане (КН) е над 8 m за

двата сценария. Това означава, че е

наличен голям запас на тополоноси-

тел към наличния в първи контур и

нивото в КН надвишава номинално-

то. Запасът се поддържа от ХА

втора степен (960 m3).

Максималната температура на

обвивките на ядреното гориво не

надхвърля началната стойност от

350 °C за целия анализиран период на

анализ на транзиента – около 2 ме-

сеца. Стойностите на всички пара-

метри на реакторната инсталация

се поддържат в съответствие с

проекта на централата.

За двата анализирани сценария,

пределите по защита на реакторния

корпус от „студено опресоване“ не

са нарушени, дори когато скорост-

та на разхлаждане на първи контур

превишава проектната стойност за

Сценарий А2. Поради очевидната

ефективност на СПОТ, когато са

разполагаеми 2 от 4 канала на сис-

темата в режим на разхлаждане

(Сценарий А1), максималната ско-

рост на разхлаждане, която е дос-

тигната, е 40 °C/h . Може да се

препоръча да се използват само 2 от

4 канала в режим на разхлаждане,

особено когато мощността на ос-

татъчното енергоотделяне е отно-

сително ниска и няма наличие на теч

от първи контур, в резултат от

разкъсвания на тръбопроводи.

Като резултат от ИС - загуба на

всички променливотокови източни-

ци на захранване, се получава пови-

шаване на налягането във втори

контур и се стига до кратковремен-

но отваряне на паросбросните уст-

ройства (БРУ-А бързодействащи

редукционни устройства към атмос-

фера) и до минимални загуби на топ-

лоносител от втори контур в атмос-

ферата. Това е предвидено в проек-

та на централата чрез увеличаване

на количеството на топлоносителя

във втори контур. БРУ поддържа

налягането във втори контур в гра-

ниците от 5.1 до 6.05 MPa, но кога-

то СПОТ е превключен в режим на

разхлаждане, максималното наляга-

не във втори контур намалява до 0.2

MPa и 0.1 MPa за Сценарии A1 и A2,

съответно. Допускането за разпола-

гаемост на 2 от 4 канала на СПОТ

не довежда до повторно отваряне на

БРУ-А на парогенераторите с нера-

ботещи СПОТ. В резултат, работа-

та на СПОТ осигурява запазване на

голяма маса на топлоносителя на

втори контур, което позволява ра-

ботещите СПОТ да извършват топ-

лоотвеждането за много дълъг пери-

од от време.

Действията на оператора за зат-

варяне вентилите на възлите за

уплътнение на ГЦП ще елиминира

загубата на топлоносител от първи

контур през първите 24 часа от

началото на аварията. Времето за

достигане на оголване на горивните

касети в БОК е 28 часа с консерва-

тивни допускания. Поради това, за-

пазването на БОК в условия без до-

пускане на оголване на горивните

касети е силно зависимо от навре-

менни операторски действия за

възстановяване на охлаждането на

водата в БОК и/или да предприеме

действие за подаване на борирана

вода в БОК от външен източник.

Необходимият разход на вода за ком-

пенсиране на загубите от процеса на

изпаряване е 8.11 kg/s.

Времето за достигане на оголва-

не на горивните касети в малкия

отсек в БОК е 626 ч., когато начал-

ното ниво в БОК е 18.355 m (макси-

мално ниво), и 174 ч., когато начално-

то ниво в БОК е 11.135 m (ниво на

водата по време на ремонт на обшив-

ката на БОК). Необходимият разход

на вода за компенсиране на загубите

от процеса на изпаряване е 0.39 kg/

s. В този случай оперативният пер-

сонал има продължителен период за

предприемане на действия за подхран-

ване на БОК от външен източник.

Основни изводи от
проведените анализи

Проектът на АЕЦ Белене е един

от трите проекта на атомни цен-

трали от трето поколение (с чет-

риканални структури на системите

за безопасност). В него са включени

нови (активни и пасивни) системи за

безопасност, които изменят реакци-

ите на блока с качествено ново ниво

на устойчивост при ИС от списъка

на проектните и надпроектни ава-

рийни режими. Основен принос за

изключително добрите резултати

от оценката за поведението на бло-

ка при анализираните надпроектни

аварии имат следните системи:

система хидрoaкумулатори 2 степен

– ХА-2, и система за пасивно отвеж-

дане на енергоотделянето – СПОТ.

Ефектът от тяхната работа дава

два основни резултата:

Всички аварии с некомпенсируем

теч от първи контур (разкъсвания

от Ду 60 до Ду 850 – (МПА)) проти-

чат по еднакъв начин и с разлика от

няколко часа осигуряват приблизи-

телно 30 часа безопасно състояние

на ядреното гориво (неоголване на

горивните касети);

Всички аварии без теч от първи

контур (т. нар. транзиенти) проти-

чат без загуба на топлоносител и при

стабилно отвеждане на остатъчно-

то енергоотделяне от система

СПОТ. За тази група ИС се осигурява

един много дълъг период (виж резул-

татите по-горе) на безопасно състо-

яние на блока, като това се постига

без каквито и да било допълнителни

мерки от страна на операторите и/

или автоматиката на блока.

Максимална
температура
на обвивката

на горивото
за сценарии

А1 и А2
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      омпено-акумулиращите вод-

ноелектрически централи (ПАВЕЦ)

са вид водноелектрически централи,

които освен че използват енергия-

та на водната маса за произвежда-

не на електричество, разполагат и

с възможност да изпомпват вода от

по-ниско разположен водоем.

Акумулирането на водна енергия се

извършва, като водата от долния

басейн се транспортира в горния, т.

е. трансформира се електрическата

енергия в потенциална енергия на

водата (помпен режим на работа).

Този режим на работа се осъществя-

ва, когато потреблението на елект-

рическа енергия е малко, следовател-

но съществува излишък на енергия в

преобразуващата система. Потенци-

алната енергия на акумулираната

вода в горния басейн се трансформи-

ра (вторично) в електрическа енер-

гия (турбинен режим), когато потреб-

лението е голямо. По този начин

ПАВЕЦ акумулират електрическа

енергия през време на минималното

натоварване на енергийната систе-

ма (през нощта) и я връщат обратно

в системата през време на максимал-

ното натоварване. Мощността на

ПАВЕЦ трябва да е в границите на 15

- 20% от върховата мощност на елек-

троенергийната система, от които

приблизително половината се изпол-

зват за покриване на върховите на-

товарвания, а останалите - за регу-

лиране на честотата, мощността и

Помпено-
акумулиращи
водноелектрически
централи

създаване на авариен резерв. За из-

граждането на икономична и целесъ-

образна ПАВЕЦ е необходимо да се

осъществи пълна съгласуваност меж-

ду хидравличната схема и машините

и съоръженията, включени в нея.

Принцип на работа
За разлика от водноелектрически-

те централи, помпено-акумулиращи-

те изискват две водохранилища с

обем по няколко десетки милиона

кубически метра. Нивото на водата

в едното обикновено е с няколко

десетки метра по-високо от друго-

то. Двете водохранилища се

свързват с водопроводи, като при

долното водохранилище се изгражда

сградата на електроцентралата. В

нея са монтирани обратими хидро-

агрегати – хидравлични турбини и

електрически генератори, разполо-

жени на един вал, които могат да

работят и като генератори на ток

и като електрически водни помпи.

Когато консумацията на електрое-

нергия намалее, хидравличните тур-

бини изпълняват ролята на помпи,

изкачвайки водата от долното водо-

хранилище в горното. В този случай

генераторите работят като елек-

тродвигатели, получаващи електри-

ческа енергия от топлоелектричес-

ките и атомната електроцентрали.

Когато консумацията на електрое-

нергия се увеличи, хидроагрегатите

на ПАВЕЦ се превключват на обрат-

но въртене. Падащата от горното

в долното водохранилище вода зад-

вижва хидравличните турбини и ге-

нераторите произвеждат електри-

ческа енергия.

Видове ПАВЕЦ
В зависимост от хидравличната

схема, ПАВЕЦ могат да бъдат с про-

ПАВЕЦ "Чаира"                източник: НЕК

П
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сто акумулиране, ако в горния басейн

няма допълнителен приток на вода.

В този случай горният басейн се

напълва с вода от долния, следова-

телно ПАВЕЦ работи с една и съща

вода. Необходимият обем вода в

долния басейн се получава чрез пре-

граждане на воден източник. В слу-

чаите, когато в горния басейн има

приток на вода, ПАВЕЦ може да ра-

боти в турбинен режим не само с

акумулираната вода по време на

помпения режим, но и за сметка на

водата от допълнителния приток, т.

е. акумулирането е комбинирано, при

което се получава съчетанието ВЕЦ-

ПАВЕЦ. Комбинираното акумулиране

чрез съчетанието ВЕЦ-ПАВЕЦ може

да се изпълни и при случаите, кога-

то геодезичната височина при тур-

бинен режим е по-голяма от тази при

помпен режим. Хидравличните схеми

с комбинирано акумулиране могат да

се осъществят по аналогия на хид-

равличните схеми за ВЕЦ като при-

язовирни или деривационни. За раз-

лика от ВЕЦ при ПАВЕЦ и двата

басейна трябва да притежават аку-

мулиращи способности и минимални

колебания на водните си нива. В за-

висимост от циклите на акумулира-

не, ПАВЕЦ се подразделят на цент-

рали с денонощно, седмично и сезон-

но акумулиране.

В зависимост от
използването налягане

ПАВЕЦ се разделят на нископадо-

ви (до 100 mH2O), среднопадови (до

400 - 500 mH2O), високопадови (над

500 mH2O). Нископадовите ПАВЕЦ

обикновено се изграждат като при-

язовирни централи на нови обекти,

като разширение или реконструкция

на съществуващи централи. Средно-

падовите ПАВЕЦ са най-често сре-

щаните, което се обяснява както с

повечето възможности за създава-

не на налягания от 100 до 500 mH2O,

така и със съществуващите и усво-

ени в производството хидравлични

машини.

Високопадовите ПАВЕЦ се изграж-

дат в случаите, когато е възможно

да се създадат необходимите наля-

гания. Понякога е проблематично и

комплектоването на подходящото

оборудване за тях. Областта меж-

ду 500 и 650 mH2O се явява смесена

зона между турбините тип Францис

и Пелтон.

ПАВЕЦ "Белмекен"                         източник: НЕК ВЕЦ "Сестримо"                             източник: НЕК
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В зависимост от
необходимата мощност

ПАВЕЦ се изпълнява с четири-, три-

или двумашинни агрегати. Четирима-

шинните агрегати се състоят от две

хидравлични машини (помпа и турби-

на) и две електрически (двигател и

генератор). При тази компановка на

агрегата за всеки режим на работа

работи отделна самостоятелна гру-

па машини. По същество, такова

изпълнение на агрегата представля-

ва самостоятелна помпена и турбин-

на група. Тези агрегати работят

винаги с оптимални КПД и честота

на въртене, които могат да бъдат

еднакви или различни както по голе-

мина, така и по посока, понеже се

оразмеряват самостоятелно и за

собствените си режими на работа.

Подобна схема на агрегата може да

се използва за всякакви налягания и

различни колебания на налягането и

дебитите, като изпълнението им

може да бъде хоризонтално, верти-

кално или смесено.

Тримашинните агрегати се изпол-

зват за налягане по-малко от 150

mH2O и имат икономични решения,

когато инсталираната мощност в

ПАВЕЦ е по-голяма или равна на 130

MW. Състоят се от две хидравлични

и една електрическа машини, и оси-

гуряват сравнително висок КПД на

ПАВЕЦ-а. Прилагат се, ко-

гато агрегатът трябва да

работи в турбинен режим

с по-голяма мощност, от-

колкото в помпен. Агрега-

тите работят най-често

с еднаква честота и посо-

ка на въртене, следствие

на което са много манев-

рени. Те се изграждат в хо-

ризонтално или вертикал-

но изпълнение с турбини

тип Францис или Пелтон.

Обикновено, при постоян-

ни режими на работа (ра-

бота с максимална мощ-

ност и отклонение от 1 до

5% от нея) се използват

турбини тип Францис за

падове по-големи от 600

mH2O. При променливи ре-

жими на работа (измене-

ние на мощността с пове-

че от 5%) специалистите

препоръчват използване-

то на турбини тип Пелтон, тъй като

КПД на турбините тип Францис ряз-

ко намалява при широк диапазон на из-

ползване.

Двумашинните агрегати се

състоят от една хидравлична (пом-

па-турбина) и една електрическа

(двигател-генератор) машина. Тези

агрегати намират приложение за

налягане от 3 до 600-700 mH2O при

едностъпално изпълнение на хидрав-

личните машини. За налягания от 3

до 20 mH2O се използват вертикал-

ни и хоризонтални турбини Каплан,

които имат еднаква по големина и

посока честота на въртене. Напос-

ледък все по-често се използват

диагонални турбини за налягане от

20 до 200 mH2O поради възможности-

те, които предоставя двойното ре-

гулиране на мощността. Агрегати-

те с турбини тип Францис намират

широко приложение за налягания от

80 до 700 mH2O. Тези агрегати имат

вертикално изпълнение и работят с

еднакви по големина и различни по

посока честоти на въртене. За на-

лягания по-големи от 700 mH2O се из-

ползват двумашинни агрегати, при

които хидравличните машини са мно-

гостъпални. Обратимата хидравлич-

на машина в случая представлява

многостъпална помпа. Не е желател-

но тя да работи на променлива мощ-

ност поради рязкото спадане на КПД.

Тези машини се изпълняват с непод-

вижен направляващ апарат и рабо-

тят в много тесни граници около оп-

тималната им работна точка.

Надземни и подземни
ПАВЕЦ

В зависимост от природните ус-

ловия и от компановката на агрега-

тите, сградата на ПАВЕЦ се изграж-

да надземна или подземна. Избиране-

то на вида й се извършва въз основа

на вариантни решения и технико-ико-

номическа обосновка. При надземни-

те ПАВЕЦ най-често всички съоръ-

жения (горен изравнител, напорен

тръбопровод, машинна сграда и до-

лен изравнител) се намират над

терена. В някои случаи една част от

водопровеждащите съоръжения мо-

гат да бъдат под земята. При из-

граждането на подземни ПАВЕЦ

първоначално се създава отвор (ка-

верна) под земята, необходим за

сградата на централата, след кое-

то следва бетонирането на този

отвор за оформянето на централа-

та. Създават се необходимите фун-

даменти за машините и съоръжени-

ята, както и отводящи тръбопрово-

ди, които свързват хидравличните

машини с долния басейн. При голяма

дължина на отводящите тръбопро-

води понякога се налага изграждане-

то на долна водна кула към тях.

Помпено-акумулиращи
ВЕЦ у нас

На територията на нашата стра-

на са изградени три помпено-акуму-

лиращи водноелектрически центра-

ли - ПАВЕЦ Орфей, ПАВЕЦ Белмекен

и ПАВЕЦ Чаира. ПАВЕЦ Орфей се

намира над град Кричим и има капа-

цитет за производство на електри-

чество 160 MW и за изпомпване на

вода - 45 MW. Захранва се с водите

на язовир Въча и е третото стъпа-

ло на каскадата Въча (след ВЕЦ

Тешел и ВЕЦ Девин). ПАВЕЦ Белме-

кен е разположена над село Сестри-

мо, Югозападна България. С капаци-

тет за производство на електриче-

ство 375 MW и за изпомпване на вода

- 104 MW, това е една от най-голе-

мите водноелектрически централи

в страната. Захранва се с водите на

язовир Белмекен и е първото стъпа-

ПАВЕЦ "Орфей"        източник: НЕК
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ло на каскадата Белмекен-Сестримо-Момина клисура.

ПАВЕЦ Чаира е най-новата и най-голямата помпено-

акумулираща водноелектрическа централа не само у нас,

но и в Югоизточна Европа. Разположена е над село

Сестримо в Рила планина. Разполага с четири помпено-

генераторни хидроагрегата с общ капацитет за произ-

водство на електричество 864 MW и за изпомпване на

вода 788 MW. Захранва се с водите на язовир Чаира в

помпен режим и на язовир Белмекен в генераторен.

Каскада Белмекен – Сестримо заедно с ПАВЕЦ Чаира

формират най-големия хидроенергиен комплекс в Бълга-

рия с обща мощност 1600 MW в генераторен режим и

892 MW в помпен режим. Средногодишното производство

на каскадата от последните десет години е 1 088 024

МWh. ПАВЕЦ Чаира е и централата с най-висок напор за

едностъпална помпа в света (690 м  в генераторен и

701 м в помпен режим).

ПАВЕЦ Чаира - конструктивни
особености

ПАВЕЦ Чаира е подземна електроцентрала. Машинна-

та зала се намира на 350 м под земята в каверна с раз-

мери 22,5/111,5 м с максимална височина 43 м. Там е

разположена и втората командна зала. В съседна, по-малка

каверна е разположено трансформаторното помещение.

От язовирното езеро на долния изравнител до машинна

зала се достига по тунел с дължина около 1 километър.

Строителството е извършено на два етапа, първият от

които започва през 1980 г. и поради финансови затрудне-

ния е завършен през 1995 г. През първия етап са изграде-

ни подземната машинна зала, два напорни тунели с обща

дължина 4300 м, подземен напорен тръбопровод №1 с

дължина 1800 м, хидроагрегати №1 и №2, както и долни-

ят изравнител яз. Чаира с язовирна стена. Хидроагрега-

ти №1 и №2 влизат в експлоатация през април 1995 г.

Вторият етап на ПАВЕЦ Чаира е реализиран в пери-

ода 1996 - 1999 г. Изградени са напорен тръбопровод №2,

водна кула, главен трансформатор №2 и хидроагрегати

№3 и №4. Оборудването за първи етап е доставено от

фирма Тошиба-Япония, а това за втори етап е произве-

дено по японски лиценз във Вапцаров, Плевен и Елпром-

ЗЕМ, София. Хидроагрегати №3 и №4 влизат в експло-

атация през август 1999 г.

Хидротехнически параметри

n Напор: генератор - 690 м; помпа - 701 м;

n Максимално водно количество: генератор - 36,0 м3/

сек.; помпа-29,5 м3/сек.

n Брой и тип на турбините/помпите: - 4, тип Francis

n Напорни канали: 2 броя ∅4,4 - 4,2 м

n Дебит на напорните канали: 2 x 72 м3/сек.

Електрически параметри

n Мощност: генератор – 235 MVA; помпа – 224 MVA

n Напрежение: 19 kV

n Ток: генератор – 7141 А; помпа – 7294 А

n Обороти: 600 об/мин.

n Методи за пуск в помпен режим: гръб в гръб (back to

back), статична пускова система (статик-стартер).

n Трансформатори: по един трансформатор (три пофаз-

ни) на всеки два хидроагрегата. Трансформаторите

са пофазни, като повишават генераторното напре-

жение от 19 kV на 400 kV. Мощността на всеки един

трансформатор е 158 MVA. Посредством силови 400

kV кабели се осъществява връзка с ОРУ 400, което се

намира на повърхността.

Системните връзки на ПАВЕЦ Чаира се осъществя-

ват чрез ЕП Крива река и ЕП Алабак на 400 kV.

Среднодневната работа на централата, която е

ограничена от обема на долния изравнител яз. Чаира,

позволява непрекъсната работа с пълна мощност в

генераторен режим 8,5 часа и в помпен режим 11 часа.

Централата осигурява възможности за оптимизиране

на режима на базовите производствени мощности в АЕЦ

и ТЕЦ и подобрява важни технически характеристики

на българската електроенергийна система, сред които

гъвкавост при управлението на нормални режими и на-

деждно овладяване на пикови колебания на товара в

денонощен и седмичен разрез; сигурност и бързина при

заместване на аварийно изключени генериращи мощно-

сти и регулиране на напрежението в системата. Със

своята висока маневреност, бързина на смяна на режи-

мите и предвидимостта на ресурса, ПАВЕЦ Чаира има

фундаментално значение за управлението и сигурност-

та на електроенергийната система в страната.

По материали на П. Радулов "BEЦ и пoмпeни cтaнции",

С. Милославов "Хидроенергийни системи", НЕК
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       риродният газ, добиван от

газовите находища или в качество-

то си на съпътстващ компонент на

залежите от нефт, има сложен

състав. Негови основни компоненти

са въглеводороди като CH4, C2H6,

C3H8, I-C4H10, N-C5H12, I-C5H12, серово-

дород H2S, въглероден диоксид CO2,

кислород O2, азот N2. Освен тях, в

природния газ се съдържат още

твърди частици като пясък, водни

пари и други примеси. От всички тези

вещества, влизащи в състава на

природния газ, ценни за потребите-

лите са само въглеводородите. Това

са компонентите, които намират

приложение в промишлеността и

бита. Останалите вещества,

съдържащи се в природния газ, се

отстраняват посредством различ-

ни методи.

Механичните примеси

Наличието на твърди частици в

състава на транспортирания газ

създава сериозна опасност от по-

вреди на контактуващото с газа

оборудване, поради по-бързото из-

носване. Твърдите частици могат

да предизвикат запушване или по-

вреди в газопроводната арматура

и контролно-измервателните уреди.

От друга страна, отлагането им

върху определени участъци от газо-

провода води до намаляване на не-

говото сечение. Твърдите частици

в газа могат да бъдат с различен

източник. Те могат да попаднат в

газа при неговото извличане от на-

ходището, от строителството на

газовата мрежа и магистралните

газопроводи, да са продукт от ко-

розия и ерозия на вътрешните

повърхности на газопровода и т. н.

Наличието на твърди частици над

определените норми може за много

кратък период от време значител-

но да намали коефициента на полез-

но действие на газопроводите и

дори да доведе до нарушаване на ра-

ботоспособността им.

Към механичните примеси се от-

насят и течните примеси като кон-

дензат и вода. Течните примеси

обикновено се отлагат в ниските

участъци на тръбопровода, което

води до намаляване на площта на

неговото напречно сечение. Наличи-

ето на течни примеси в газа също

така създава реална опасност от

възникване на корозия в тръбопро-

вода, арматурата и уредите. При

определени условия, наличието на

влага в газопровода води до образу-

ването на хидрати, които се отла-

гат под формата на твърди криста-

ли. С течение на времето това

може да доведе до пълно запушване

на тръбопровода.

Отстраняване

на механичните
примеси

За отстраняване на механичните

примеси от природния газ, обикнове-

но се използват апарати, които

според принципа си на действие се

подразделят на апарати, работещи

на принципа на сухо отделяне на

твърдите частици, и на такива,

работещи на принципа на мокрото

отделяне на твърдите частици.

Използват се също и различни кон-

струкции филтри.

При апаратите, работещи на

принципа на сухо отделяне на ме-

ханичните примеси, отделянето на

частиците протича основно с из-

Пречистване
и подготовка на
природния газ
Методи за отстраняване на механичните и химичните
примеси

Пречистване
и подготовка на
природния газ

П
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ползването на гравитационните и

инерционните сили. Сред най-широ-

ко използваните са апаратите, в

които отлагането на твърдите

или течни частици протича след-

ствие от рязката промяна в на-

правлението и скоростта на газо-

вия поток. Към тези апарати се

причисляват различни конструкции

прахоуловители, циклони и др. Прин-

ципно, тези апарати се използват

основно за улавяне на сравнител-

но големи частици, като предпочи-

тани са циклоните, тъй като се

счита, че с тях се постига по-доб-

ра ефективност. В циклоните ула-

вянето на частиците е под дей-

ствието на центробежни сили,

възникващи в резултат на спирал-

но-постъпателното движение на

газовия поток. Принципно, циклони-

те биват противотокови и право-

токови. При противотоковите цик-

лони отделянето на праховите ча-

стици е под действието на инер-

ционните сили, възникващи при про-

мяната на посоката на движение на

потока на 180°. Различават се ня-

колко основни конструкции в зави-

симост от начина на подаване на

газовия поток в циклонния апарат.

Принципът им на действие е след-

ният: при постъпване на газовата

смес в циклона, праховите части-

ци под действието на центробеж-

ните сили се придвижват към сте-

ната на циклона. Постепенно, за-

едно с част от газовете, попадат

в бункера на циклона. Там, под дей-

ствието на възникващите в след-

ствие на промяната на посоката на

движение на газовете в противо-

положна посока инерционни сили,

праховите частици се отделят, а

освободените от праха газове се

връщат в циклона през централна-

та част на прахоотвеждащия от-

вор.

За ефективността на циклоните

от съществено значение се оказват

размерите на бункера, диаметърът

на циклона и скоростта на газовия

поток.

Правотоковите циклони или т.

нар. вихрови прахоуловители се ха-

рактеризират със сравнително мал-

ки размери и големи количества об-

работвани газови дебити. Скорост-

та на газовия поток в тези апарати

е по-висока, поради което се наблю-

дава вторично увличане на частици,

в следствие на отскачането им от

стените на циклона и повторното

им попадане в основния газов поток.

В практиката се използват раз-

лични модификации на правотокови

циклони.

Принципът на работа на апарати-

те с мокро прахоулавяне се основа-

ва на контакт на газовия поток с

течност, обикновено вода. В повече-

то случаи се използва оборотна вода

– течността, заедно с шлама от

съоръжението, се отвежда в утаи-

тел за очистване и повторно изпол-

зване; при наличието на ценни веще-

ства в шлама, той се обезводнява.

Методът се използва за улавяне на

нискодисперсен прах и мъгла.

Особено ефективен за мокро очи-

Таблица 1. Компоненти на природния газ
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стване се явява скруберът на Вен-

тури. При този тип апарати теч-

ността се подава в гърловината на

вентуриевата тръба през дюза, раз-

положена над гърловината или нор-

мално на оста на тръбата в сама-

та гърловина. Благодарение на ви-

соката скорост на газовия поток,

подадената течност се пулверизи-

ра. За постигане на по-фино раз-

пръскване се препоръчва използва-

нето на пневматичен тип дюзи, но

използването им води и до по-висо-

ки енергийни разходи в сравнение с

механичните дюзи.

Ефективността на вентуриеви-

те скрубери зависи от скоростта

на газовия поток, размера на час-

тиците и размера на капките. По-

вишаване на ефективността на

скруберите на Вентури може да се

постигне посредством увеличава-

не на: количеството диспергирана

течност, относителната скорост

на газовия поток, размера на час-

тиците и намаляване размера на

капките.

Предотвратяване
образуването
на хидрати

Хидратите са кристални веще-

ства, образувани при свързване на

молекули на въглеводороди и вода.

Натрупването им в газопровода

може да предизвика частичното

или пълното му запушване, наруша-

вайки нормалната му работа. По-

ради това, определянето на място-

то на образуване на хид-

рати е от особена важ-

ност за безпроблемното

функциониране на газо-

провода. Тъй като усло-

вията за образуването

на хидрати в газопрово-

да са свързани с опреде-

лено налягане и темпе-

ратура и насищане на

газа с водни пари, е не-

обходимо да се знаят съставът и

началната влажност на газа, а

така също неговото налягане и

температура в газопровода. При

понижаване на налягането в газо-

провода, хидрати могат да се об-

разуват при по-ниски температу-

ри. Когато налягането се понижи

под определен предел, хидрати мо-

гат да се образуват при обичайна-

та температура на газа в газопро-

вода. Мерките, които се предпри-

ема за предотвратяване на обра-

зуването на хидрати, са свързани

с предварително подгряване на

газа, което за газа, транспортиран

по магистралните газопроводи, се

счита за не особено ефективно.

Поради това този метод се прила-

га предимно в газоразпределител-

ните станции, където при големи

падове на налягането, следствие

от дроселирането, температура-

та на газа може значително да се

понижи. Друг метод за предотвра-

тяване образуването на хидрати е

посредством намаляване на наляга-

нето, което за магистрални газо-

проводи също се счита за не осо-

бено ефективно. Този метод може

да се използва при аварийни ситу-

ации за разрушаване на хидратите

чрез кратковременно намаляване

на налягането. Въвеждането на ин-

хибитори в газовия поток е друг

метод, използван за предотвратя-

ване на образуването на хидрати.

При големи обеми на транспорти-

рания газ, за ефективен и икономи-

чески целесъобразен метод се счи-

та изсушаването на газа чрез абсор-

бция, адсорбция или охлаждане на

газовия поток.

Отстраняване
на сероводорода
и въглеродния

диоксид
Сред различните примеси в при-

родния газ, като най-опасни се опре-

делят сероводородът и въглеродни-

ят диоксид. Сероводородът е сред

често срещаните примеси. Дори в

неголеми концентрации той може да

причини активна корозия на метала.

По своя химичен състав той пред-

ставлява горим газ с неприятна

миризма, лесно разтворим във вода.

Както самия газ, така и продукти-

те на неговото горене се явяват

силно отровни. Също така те пре-

дизвикват корозия на стоманени

тръби и резервоари, което може да

стане причина за утечки и аварии.

Наличието на сероводород в газа

ускорява процесът на образуване на

хидрати. Въглеродният диоксид се

явява нежелан примес основно пора-

ди факта, че той намалява калорич-

ността на газа.

За пречистването на газа от

сероводорода и въглеродния диоксид

основно се използват два техноло-

гични процеса - абсорбция на теч-

ности и адсорбция на твърди веще-

ства. В първия случай сероводо-

родът преминава от газова в теч-

на фаза и се разтваря в абсорбира-

ща течност. Във втория случай,

сероводородът се извлича от газа

чрез концентрирането му на

повърхността на твърдо вещество,

и по този начин се отстранява от

газа. В качеството на адсорбент се

използват предимно активен въглен

или железен окис. С помощта на

тези мерки съдържанието на въгле-

роден диоксид и сероводород се

свежда до желаните нива.

Таблица 2. Състав на природния газ доставян от Русия.
Източник: Овергаз
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Тригенерационни
инсталации

когенерационни системи

      последните години, внедря-

ването на технологии, използващи

възобновяеми енергийни източници

бележи сериозен ръст. Повечето от

тях, обаче на този етап не могат

да осигурят производството на

големи количества енергия. В пове-

чето случаи, когато се цели пости-

гане на сериозни мощности, се при-

бягва предимно към системи, бази-

рани на когенерационни инсталации.

Възможностите за реализация на

подобни инсталации са добре позна-

ти на енергетиците и в страната

вече има изградени такива. Ефек-

тивността на когенерационните

инсталации е безспорна, но еднов-

ременното производство на топли-

на и електричество е целесъобраз-

но предимно през студените месе-

ци в годината, в които има потреб-

ност от топлинна енергия. Намаля-

ването на потребностите от топ-

лина, което е валидно за топлите

месеци в годината, съответно води

и до ограничаване на възможности-

те за когенерация. От друга стра-

на, през този период се появява

съществена необходимост от про-

изводството на студ. Постигането

на тази цел е възможно чрез изграж-

дане на инсталация за комбинирано

производство на топлинна енергия,

електроенергия и студ, познато

като тригенерация. За момента

тригенерацията е по-малко популяр-

но решение от когенерацията, но

според специалисти подобна инста-

лация може да осигури по-висока

ефективност.

Тригенерационни
инсталации
Комбинирано производство на електроенергия, топлина
и студ

Когенерация, плюс
охлаждане

Под възможност за комбинирано

производство на топлина енергия,

електроенергия и студ, обикновено

се има предвид присъединяването на

абсорбционен охладител към коге-

нерационна инсталация. За задвиж-

ване на хладилната машина, се из-

ползва топла вода и пара, регенери-

рани от когенерационния агрегат.

Възможността топлинната енергия

да се използва за производство на

студ, за климатизиране на помеще-

ния или за технологични нужди, обез-

печава натоварването на инстала-

цията през цялата година, осигуря-

ва най-рентабилното изгаряне на

горивото и бързо възвръщане на

инвестициите. Структурата на

системата обикновено включва ко-

генерационна инсталация за комби-

нирано производство на топлинна и

електроенергия, към която са

присъединени един или няколко хла-

дилни агрегата.

Топлинната част представлява

парогенератор с рекуперация на

топлина, за захранването на кой-

то се използват газовете, из-

хвърляни от първичния двигател,

който обикновено е снабден с га-

зова турбина. Също така, към него

е присъединен генераторът на про-

менлив ток, обезпечаващ производ-

ството на електрическа енергия.

С оглед на безопасността, в сис-

темата допълнително се предвиж-

да авариен контур, където при не-

обходимост (в случай на прегрев

или преохлаждане) може да се пре-

насочи парата.

Използват се предимно
абсорбционни хладилни
машини

За производството на студ могат

да се използват компресорни или

абсорбционни хладилни машини.

Обикновено, абсорбционните са

предпочитани, тъй като при тях

като източник на енергия се изпол-

зва топла вода, пара или газ. Това е

и едно от основните предимства на

абсорбционното охлаждане в сравне-

ние с компресорното, тъй като из-

ползваната топлинна енергия е по-

евтина в сравнение с електроенер-

гията, необходима за захранване на

компресорните хладилни машини.

Сред предимствата на абсорбцион-

ното охлаждане е и фактът, че то

е по-тихо и по-надеждно от компре-

сорното. Недостатъците са свърза-

ни с по-високите капитални вложе-

ния и по-големите габарити и маса

на агрегата.

Както е известно, функциониране-

то на абсорбционните хладилни ма-

шини се основава на прилагането на

бинерна система. Използват се две

вещества, намиращи се в термично

равновесие - едното е работно тяло,

наричано още хладилен агент и аб-

сорбент. Основните елементи на

хладилната машина се явяват гене-

ратор, кондензатор, абсорбер и из-

парител, помпа и блок за управление.

В генератора се намира бинерният

разтвор, от който при подаване на

топлинна енергия се изпарява част

от хладилния агент, а полученият

концентриран разтвор се стича в

абсорбера. От генератора парите

на хладилния агент постъпват в

В
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Фиг. 1. Примерна схема на система за тригенерация

кондезатор, където се охлаждат, в

следствие на което кондензират, а

процесът протича с отделяне на

топлина. От кондензатора течният

хладилен агент попада в изпарите-

ля, където се изпарява при ниско

налягане и в условия на подвеждане

на топлина от охлажданата вода или

друга работна среда. Цикълът се

затваря с абсорбирането на парите

на хладилния агент от бинерния раз-

твор в абсорбера, при което се

отвежда топлина на абсорбция. Раз-

реденият разтвор се подава чрез

помпа отново в генератора. Цикълът

протича непрекъснато в течение на

цялото време на експлоатация на

машината.

При абсорбционното охлаждане се

обособяват три контура, между кои-

то протича обмен на топлина. Първи-

ят се явява контурът на отоплител-

ната вода, която действа в качество-

то на носител на вътрешния топло-

обмен. Този контур е включен към

източника на топлина, в случая това

се явява когенераторът. Вторият

контур – това е контурът на студе-

ната вода, който е включен директ-

но в охладителния контур – както

централното отопление, но вместо

с гореща вода е пълен със студена,

която е предназначена за охлаждане

на въздуха в помещенията и за отвеж-

дане на топлината. Третият контур

е контурът на охлаждащата вода,

която охлажда топлата. Охлаждане-

то се осъществява по-често чрез

охладителна кула.

Обикновено температурата в

контура на водата, действаща като

топлоносител, е в диапазона от

около 90 оС до към 135 оС. Контурът

на студената вода е с температу-

ра, необходима за отвеждане на

топлината от помещението и обик-

новено се движи в границите от 7

до 15 оС. Контурът на охладителна-

та вода, отвеждаща топлината от

охладителя, работи при температу-

ра от 20 до 45 оС.

Предимства на
тригенерацията

Тригенерационните инсталации

се характеризират с кратки сроко-

ве на строителство, повишена на-

деждност на топлоснабдяването на

потребителите, намаляване на инер-

тността на топлинното регулира-

не и загубите в топлинната мрежа.

Сред основните им предимства в

сравнение с традиционните систе-

ми за охлаждане са: като източник

на енергия служи топлина, която

позволява да се използва „излишната

топлинна енергия“ с изключително

ниска себестойност; произведената

електрическа енергия може да се

подава в общата електрическа мре-

жа или да се използва за собствени

нужди; използването на първични

горива за производството на топли-

на е по-ефективно в сравнение с

традиционната енергетика, като в

същото време се намаляват и коли-

чествата вредни газове, изхвърляни

в атмосферата; по време на отопли-

телния сезон, топлината може да се

използва за покриване на потребно-

стите от топлинна енергия; от-

съствие на подвижни детайли в аб-

сорбционната хладилна машина, ко-

ето означава, че няма износване и

следователно се минимизират раз-

ходите за обслужване; безшумната

работа на абсорбционната система;

ниски експлоатационни разходи и

ниски загуби през цялата експлоата-

ция; в качеството на хладилен агент

се използва вода, което е много бла-

гоприятно от екологична гледна

точка.

Всички тези предимства обясня-

ват растящата популярност на де-

централизираните комбинирани из-

точници на електро- и топлоснабдя-

ване.

Недостатъците са свързани с

трудностите по тяхното позицио-

ниране и необходимостта да се реши

въпросът с пускането на излишната

електроенергия в общата мрежа.

Подходяща за
промишлени и битови
приложения

Тригенерацията може да се изпол-

зва както в промишлеността, така

и за климатизация на жилищни сгра-

ди, търговски обекти, администра-

тивни сгради. В случаите, в които

на климатизация подлежат сгради с

различно предназначение, обикнове-

но се използва абсорбционен охлади-

тел (чилър), който лесно се интег-

рира с когенерационното оборудва-

не. Освен че чрез него се задоволя-

ват летните потребности от кли-

матизация, като по този начин се

повишават икономическите ползи от

когенерацията, за сметка на израв-

няване на сезонните потребности

от топлинна енергия, чилърът също

така е и по-екологичен, тъй като

работи с хладилен агент вода.

Чилърите могат да се разполагат

централизирано заедно с когенера-

ционните системи или отделно на

територията на конкретния потре-

бител. Временното ограничение е

свързано с праговете на мощност на

абсорбционните чилъри, достъпни в

момента на пазара, които позволя-

ват ефективно да се използват за

помещения с обща площ от 300-400

м2 и нагоре.

Студът, получен при тригенера-

цията, може да се използва и в раз-

лични отрасли на промишлеността,

при които има целогодишна потреб-

ност от студена вода.
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иновации

Американски учени изследват

възможностите за получаване на

електроенергия от районите, в кои-

то се смесват прясна и солена вода,

познати като естуари. Според изсле-

дователите, естуарите в цял свят

имат потенциал за производство на

два теравата електроенергия годиш-

но. При вливането на сладководни

реки в солена морска вода се наблю-

дава повишаване на температурата,

тъй като се отделя топлина. Тази

енергия би могла да се използва за

производство на електроенергия,

твърдят учените.

Разработва се система за получа-

ване на електроенергия от движеща-

та се вода, която използва батерия

за извличане на енергията от вода-

та чрез нанокристална решетка от

манганов двуокис. Устройството,

което включва Na(2-х) Mn5O10 наноелек-

троди, работи на базата на разлика-

та в концентрациите на сол (натри-

Наскоро японска компания пред-

стави проект за построяване на

фотоволтаичен парк на Луната.

Иновативната технология, базира-

на на съществуващи модели PV па-

нели, има за цел да максимизира

оползотворяването на слънчевата

светлина и да подпомогне нараства-

щото търсене на енергия. Събрана-

та от фотоволтаиците енергия ще

се излъчва към Земята от предава-

тели с диаметър 20 км. под форма-

та на микровълнови или лазерни лъчи

с висока енергийна плътност, а на-

земни станции ще я прихващат и

разпределят. Според изчисления на

японските учени, лунната предава-

телна станция ще излъчва около 220

теравата енергия годишно, от кои-

то до Земята ще достигат около 8,8

TW. За да се гарантира непрекъсна-

тото производство на енергия от

слънчевата светлина, фотоволтаич-

ният парк ще бъде построен под

формата на пръстен, обхващащ ця-

лата обиколка на лунния екватор –

11 000 км. Широчината му ще вари-

ра в зависимост от особеностите

на терена от 1 до 400 км. Панелите

ще бъдат свързани с предавателни-

те съоръжения посредством кабели.

Сред предимствата на техноло-

гията учените изтъкват фак-

та, че на Луната панелите ще

оперират с максималния си ка-

пацитет, тъй като са дирек-

тно изложени на слънчевата

светлина, а липсата на ат-

мосфера и климатични проме-

ни ще оптимизира тяхната

ефективност. Лунната

повърхност приема постоян-

но около 13 000 теравата

слънчева енергия, което е 650

пъти над количеството, от

което се нуждае цялото чове-

чество за много дълъг период

от време, твърдят учените.

За изграждането на съоръжение-

то, ще се използват предимно лунни

ресурси. Например, за производство-

то на цимент, бетон и други стро-

ителни материали, ще се употребя-

ва лунна почва и дребен чакъл. Вода-

та ще се набавя чрез преработка на

лунната почва с помощта на водо-

род, донесен от Земята. Строежът

ще се осъществява директно върху

лунната повърхност с помощта на

роботи, управлявани от наземна

станция. Сред поставените им за-

дачи ще бъдат изравняването на

повърхността и сглобяването на

оборудването.

Японските учени дори разработ-

ват технология, по която и самите

фотоволтаични панели ще се изра-

ботват на място, с лунни материа-

ли. „Фотоволатиците се изграждат

от силиций, който съставлява 23%

от лунната повърхност. Луната

съдържа също алуминий и алуминие-

ви окиси, които се използват в кон-

струкцията на много фотоволтаич-

ни панели. Теоретично, имаме дос-

татъчно наличен материал за кон-

струиране на съоръженията“, допъ-

лват от компанията.

Като реалистичен срок за стар-

тиране на проекта японските учени

посочват 2035 г.

Слънчева енергия от... ЛунатаСлънчева енергия от... Луната

Естуарите - източник на енергияЕстуарите - източник на енергия
ев хлорид) в двете водни среди. Първо-

начално електродите са заредени с

натриеви (катод) и хлорни (анод) йони

в среда с ниска соленост. В следва-

щия етап, прясната вода се излива от

клетката и се заменя с морска. Йон-

ната концентрация на натрий и хлор

е най-малко шестдесет пъти по-ви-

сока, отколкото в сладководните

води, и натриевите йони в нея пре-

минават към катода, докато хлорни-

те мигрират към анода. Миграцията

на йони повишава електрическия по-

тенциал в батерията. След като

енергийният заряд в системата се

разреди, морската вода се заменя с

питейна и процесът може да бъде

стартиран отново. Новата система

ще предостави и възможност за съби-

ране на сол, която може да се преоб-

разува и да се използва в електроцен-

трали, пречиствателни съоръжения

и при производството на водород.

При лабораторни експерименти

екипът е успял да

д ем о н стр и р а

74% ефектив-

ност при пре-

връщането на по-

тенциа л ната

енергия, съхране-

на в батерията в

електрически

ток. Според тях,

след съответни-

те модификации в конструкцията и

технологията на системата, цифра-

та може да достигне до 85%.

Американските изследователи са

изчислили, че техните батерии мо-

гат да произвеждат 13% от светов-

ната електрическа енергия, ако се

използват всички естуари на Земя-

та. Според тях, една централа с

дебит 50 м2 в секунда, може да про-

извежда до 100 MW - достатъчно за

захранването на 100 000 домакин-

ства с електричество.

Източник: Shimizu Corporation

Източник: Shimizu Corporation



70 брой 3/2011  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

иновации

Превръщането на природния газ в
електричество е отдавна известна
и приложима технология, но по всич-
ко изглежда, че скоро ще стане възмо-
жен и обратният процес. Немски и
австрийски учени, заели се с негово-
то осъществяване, твърдят, че това
е удачен метод за съхранение на
наднормената електроенергия, про-
изведена от вятърни паркове и
фотоволтаични централи. Идеята им
е излишната енергия да се превръща
в синтетичен метан и да се съхраня-
ва в съществуващите съоръжения за
складиране на газ. „По целия свят,
производство на електроенергия се
основава все повече и повече на вятъ-
рна и слънчева енергия. Липсващата
връзка за интегриране на възобновя-
емата енергия в електроснабдяване-
то е концепцията за интелигентно
съхранение на енергията (smart power
storage concept). Когато вятърът духа
силно, вятърните турбини произвеж-
дат повече електроенергия, отколко-
то електропреносната мрежа може
да поеме, и тя се губи. Това налага

През месец май т. г. швейцарски
експериментален самолет, захранван
с фотоволатични панели, извърши
първия си международен полет. Едно-
местният Solar Impulse HB-SIA изле-
тя от летище Пайерн в Швейцария и
се приземи успешно в Брюксел, Бел-
гия. Това е първият самолет, създа-
ден да лети денонощно, без захран-
ване с конвенционални горива и без да
отделя въглеродни емисии. Констру-
ирането на революционния самолет
от карбонови нишки започва преди
седем години, а от 2009 г. старти-
рат и първите експериментални по-
лети с него, някои от които с
продължителност 24 часа. Само-
летът е с обща дължина на крилете
63.4 м, колкото нa Airbus A340, дължи-
ната му е 21,85 м, а теглото – 1600
кг. В крилете му са интегрирани 11
628 фотоволтаични клетки (10 748 на
крилата, 880 на хоризонталния ста-
билизатор), които захранват четири
електрически двигателя с максима-
лен капацитет 10 CV всеки и зареж-
дат 400-килограмови литиево-поли-
мерни батерии, които дават възмож-

ност за извършване и на нощни поле-
ти. След историческия полет, само-
летът ще направи второ междуна-
родно пътешествие до Париж, къде-
то в продължение на шест дни ще
бъде сред експонатите на 49-тото
издание на Paris Air Show.

„Разработката е поредното до-
казателство за огромния потенци-
ал на новите технологии в процеса
на енергоспестяване и производ-
ството на енергия от възобновяеми
източници. Очевидно е, че все още
сме далеч от първите търговски и
пътнически полети, но няма съмне-
ние, че Solar Impulse ще остане в
историята като огромна стъпка в
правилната посока“, коментират

швейцарските изобретатели.
Сред компаниите, разработващи

соларни самолети, се нарежда и
QinetiQ, която миналата година реги-
стрира рекорд по непрекъснато лете-
не без презареждане със своя безпи-
лотен Zephyr. Полетът продължи 14
дни и 21 минути и бе извършен над
щата Аризона. Според създателите
си, Zephyr може да се използва успеш-
но за нуждите на разузнаването и си-
гурността, за граждански цели - като
следене на показатели на околната
среда, наблюдаване на реколтата и
нивата на замърсяване, при горски
пожари или в райони на природни бед-
ствия, както и за осигуряване на
мобилни комуникации.

Соларен самолет извърши
първи международен полет
Соларен самолет извърши
първи международен полет

нейното съхранение“, твърдят учени-
те. Технологията се разработва от
Центъра за изследване на слънчева-
та енергия и водорода в Баден-Вюр-
темберг, Германия, в сътрудничество
с института Фраунхофер за вятър-
на енергия и енергийни технологии.
Австрийската компания партньор по
проекта разработва възможностите
за приложение на процеса в индуст-
рията.

Сред предимствата на техноло-
гията е, че нейното изпълнение не
изисква изграждане на нова инфра-
структура. За целта могат да се
използват съществуващите складо-
ве и тръбопроводи за природен газ.
В Щутгарт вече успешно действа
демонстрационна система, а до 2012
г. се планира да бъде пусната в ек-
сплоатация централа с капацитет
10 MW. Иновацията в проекта е, че
за първи път процесът на производ-
ство на природен газ комбинира
технологията за водородна електро-
лиза с метанизация. „Демонстраци-
онната система в Щутгарт разде-

ля водата от излишната възобновя-
ема енергия, използвайки електроли-
за, в резултат на което се получа-
ват водород и кислород. Химическа-
та реакция на водорода с въглерод-
ния двуокис образува метан - и това
е не е нищо друго, освен природен газ,
произведен по синтетичен път“,
поясняват изследователите.

„Капацитетът на съоръженията
за съхранение на природен газ в Гер-
мания е значителен – равнява се на
около 200 TWh, което е достатъчно
да задоволи енергийното потребле-
ние на страната в продължение на
месеци. Електропреносната мрежа
има капацитет само 0.04 TWh. Ин-
теграцията в съществуващата ин-
фраструктура е лесна за изпълнение
– синтетичният метан може да бъде
съхранен като конвенционален при-
роден газ в мрежата за доставки,
тръбопроводите и системите за
съхранение, и да се използва за зах-
ранване на автомобили или отопли-
телни системи на газ“, допълват
немските учени.

Съхранение на "зелена енергия"
под формата на метан
Съхранение на "зелена енергия"
под формата на метан

Източник: Solar ImpulseИзточник: Solar Impulse
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