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REC получи Solar Industry Award 2011
На 6 септември т. г. компанията REC бе отличена със Solar Industry

Award за 2011 година, посветена на иновативния процес FBR (Fluidized Bed

Reactor), който значително намалява енергията, необходима за производ-

ството на полисилиций за соларни панели. „Тази уникална технология

прави REC първата компания, произвеждаща фотоволтаични модули със

срок на възвръщаемост от 1 година“, заявяват от компанията.

„Гранулираният силиций, произведен от REC по тази технология, се

продава под марката NextSi и предоставя на клиентите допълнителни

предимства. Той повишава ефективността в процеса на производство,

посредством увеличаване броя на податливите на обработка парчета,

които могат да бъдат събрани по време на производствения процес. По

този начин се оптимизира количеството материал, редуцират се произ-

водствените разходи и се повишава крайната печалба“, разказват те.

Наградата бе присъдена от специализираното списание Solar и обявена

по време на тазгодишното издание на едно от най-значимите събития в

областта на соларните технологии - European Photovoltaic Solar Energy

Conference and Exhibition (EU PVSEC). Победителите са избрани посред-

ством гласуване измежду представители на водещите компании в инду-

стрията. Това е втора поредна награда за компанията, съобщават от

REC.

Италмодалуче участва в изграждането на соларен парк Безмер
Фирма Италмодалуче – България участва в изграждането на наскоро

открития фотоволтаичен парк Безмер, съобщиха от офиса на компанията.

Съоръжението с мощност от 4 MW бе официално открито на 30 юни т. г.

Италмодалуче е изработила и монтирала трафопостовете на обекта.

Фирмата е изработила и монтирала също така и металната конструкция,

върху която са поставени фотоволтаичните панели. Инвеститор в обекта

с площ на около 100 дка е португалската Ефасек Груп.

„Фотоволтаична централа е за преобразуване на слънчевата радиация

в електрическа енергия, която се подава в електрическата мрежа. За

преобразуването й се използват редово разположени фотоволтаични моду-

ли UPSOLAR M- 230 P, монтирани върху стационарни метални конструк-

ции“, разказват от Италмодалуче.

„Фотоволтаичните модули са свързани в 8 броя трифазни фотоволта-

ични инвертори 500 kW. Повишаването на напрежението до 20 kV става

с помощта на трансформатори 500 kVA/ 0.4/ 20, монтирани в трафопо-

стове. Свързването на електроцентралата към електроразпределител-

ната мрежа се осъществява посредством разпределителни уредби СрН

и кабелно отклонение от съществуваща ВЛ СрН“, допълват от компани-

ята.



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 4/2011 5



6 брой 4/2011  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

накратко

Siemens подсилва бизнеса си в областта на възобновяемата
енергия От 1 октомври т. г. немската компания Siemens ще раздели съществу-

ващото в момента направление Възобновяема енергия в своята структура

на две отделни направления – едното за производство на енергия от вятър

и второто за производство на енергия от соларни и водни източници,

съобщават от офиса на компанията у нас. „Искаме да продължим успешно-

то си развитие в производството на вятърна енергия и да създадем ос-

нова за още по-голям растеж“, заявява Михаел Зюс, главен изпълнителен

директор на Сектор Енергетика в Siemens. „Разделяме работата си в

областта на слънчевата и вятърната енергия, защото тези два пазара са

на много различни нива в развитието си.“

„Вятърните турбини, съоръженията за соларна енергия и компонентите

за водноелектрически централи са част от екологичното портфолио на

Siemens. През финансовата 2010 г. приходите от него достигнаха 28 млрд.

евро и направиха компанията най-големия доставчик на екологосъобразни

технологии в света“, коментират от компанията.

Соларити БГ предлага инверторите на Kinmac и Delta у нас
Отскоро в България има работещи фотоволтаични централи с обща

мощност от 500 kW, реализирани по подобие на известната инсталация на

стадиона в Каохсюнг, Тайван, съобщават от фирма Соларити БГ.

„Комбинацията от поликристални фотоволтаични панели Kinmac на

корпорацията Inventec, станала по-известна като производител на ком-

пютрите Asus, и инвертори от Delta Electronics, също популярни с мрежово

оборудване, се оказва изключително ефективна не само за територията на

Тайван“, разказват от Соларити БГ, официален сервизен и търговски център

на Kinmac и Delta за България. „Централата на тайванския стадион е с

мощност от 1 MW, а инсталираните в България мощности вече отдават

енергия в мрежата на ЧЕЗ и носят приходи на своите собственици. И от

двете тайвански корпорации споделят, че първите им инсталации в Бълга-

рия остават ключови и ще работят в посока повишаване на конкурентос-

пособността по отношение на нашия пазар – кратки срокове на изработка,

бърза доставка и още по-добри цени“, допълват те.

Kinmac произвеждат поликристални и BIPV модули с мощност до 240 W.

Delta предлагат стрингови инвертори с мощност от 2.5 kW до 20 kW и

централни модулни инвертори (от 44 kW до 100 kW) с мощност на отдел-

ните модули 11 kW.
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BINOWA представя биогазовите си инсталации на
изложението ЕНЕКО Биогазовите инсталации на фирма BINOWA, работещи по патентова-

ната технология CENTRIGAS, ще бъдат показани за първи път в България

на изложението ЕНЕКО (26 септември – 1 октомври т. г.), съобщиха за

сп. Енерджи ревю от офиса на компанията. Дебютното участие на BINOWA

в рамките на Пловдивски панаир съвпада с 20-годишнината на друже-

ството.

„При тази технология ферментационният процес протича многостъпал-

но (хидролиза, ферментация, вторична ферментация) в отделни съдове,

разположени коаксиално един в друг“, разказват те. „Това прави процеса

изключително стабилен, а енергийните загуби - минимални. Характерно

е отсъствието на механични бъркалки. Така отпада необходимостта от

поддръжка на техника вътре в биореактора. Разбъркването се извършва

чрез вдухване на биогаз през дюзи на дъното на ферментатора. Всичко

това допринася за 10-15% по-високи добиви на биогаз с по-добро качество

в сравнение с традиционните схеми. Затова инсталациите на фирма

BINOWA са значително по-рентабилни. Възможни периферни устройства

са: сушилня за оползотворяване на топлината, ORC модул за генериране

на допълнителна ел. енергия, система за пречистване на биогаза до ка-

чествата на природен газ и подаване в газопреносната мрежа, модул за

пастьоризиране на странични животински продукти преди подаването

им в инсталацията, съгласно Регламент (ЕС) 1069/2009“, допълват от

BINOWA.

Rapid Granulator инвестира в индустрията с биогаз
Rapid Granulator чрез своята американска компания-майка, IPEG, подпи-

са джойнт венчър споразумение с компанията за чиста технология

BioPrePlant, съобщиха за сп. Енерджи ревю от Пластикс България, офици-

ален представител на Rapid у нас. Договорът има за цел да обедини

усилията на двете дружества в областта на предварителното трети-

ране на хранителни отпадъци. „Концепцията на BioPrePlant включва цяло-

стна система за предварително третиране на хранителните отпадъци

и други мокри органични отпадъци. BioSep технологията дава уникални

предимства при превръщане на органичните отпадъци в „зелена“ енергия.

Тя разделя и премахва нежеланите материали като пластмаса, метал и

други примеси, така че максималният размер на органичните отпадъци

да може да бъде превърнат във висококачествена биомаса. Технологията

е резултат на петгодишно тясно сътрудничество между Rapid и основа-

теля на BioPrePlant, Norsk Biogas от Норвегия. Оценена е чрез обстойни

тестове, в които повече от 170 000 тона хранителни отпадъци са

превърнати в биомаса“, допълниха от компанията.
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EVN откри втория си фотоволтаичен парк в България
На 21 юли т. г. официално бе открит вторият фотоволтаичен парк на

Натуркрафт - дружество от групата на ЕVN България, развиващо проекти

в областта на възобновяемите енергийни източници.

„Соларният парк, който откриваме днес е най-големият фотоволтаичен

парк за концерна EVN, като в него сме вложили опита, който натрупахме

след отварянето на първия ни соларен парк в България край Сливен през

2010 г. Слънчевата централа в Тръстиково спестява 2000 тона вредни

емисии годишно,“ заяви Калина Трифонова, управител на Натуркрафт.

На церемонията присъстваха още Щефан Шишковиц, член на управи-

телния съвет на EVN, Йорг Золфелнер, председател на управителния съвет

на EVN България, инж. Кольо Колев, изпълнителен директор на Агенцията

по енергийна ефективност и кметът на с. Тръстиково Михалена Георги-

ева.

Фотоволтаичният парк се намира край с. Тръстиково, община Камено,

област Бургас и е с обща площ от 80 декара. Инвестицията в съоръже-

нието с мощност 2 МWp, е 10 млн. лева, като планираното годишно про-

изводство на електроенергия е 2,4 млн. киловатчаса. При изграждането на

соларното съоръжение са използвани близо 25 000 фиксирано позиционирани

тънкослойни модули и централни инвертори.

ЕТИ България представи продукти за защита на PV паркове
В началото на лятото ЕТИ България, дъщерна фирма на словенската ETI

Elektroelement, съвместно с български партньори организира поредица от

семинари на тема „Ефективна защита на фотоволтаични паркове от къси

съединения, пренапрежения и претоварвания“. Семинарите бяха насочени

към фирми, проектиращи и изграждащи фотоволтаични паркове. Участни-

ците имаха възможността да се запознаят с пълната производствена

гама на ETI Elektroelement, предназначена за защита на DC и AC частта на

фотоволтаичните централи.

Инж. Мирослав Борисов и инж. Бране Лебар, продуктов мениджър в цен-

тралата на ETI, Словения представиха новия стандарт IEC 60269-6 ed 1.0

„Защита на фотоволтаични модули“, който влезе в сила през септември

миналата година и запознаха участниците с гамата от gPV продукти,

предназначени за защита на PV модулите и инверторите от претоварва-

не, пренапрежения, обратни токове и къси съединения.

Домакините планират нов тематичен цикъл семинари с участието на

представители на ETI Elektroelement, който ще се проведе през септември

и октомври т. г.

Първото издание на Bulgaria Solar Energy Summit
За първи път на 27 и 28 октомври т. г. в София китайската компания

Noppen ще организира изложението Bulgaria Solar Energy Summit 2011. Като

част от програмата ще бъдат дискутирани въпроси, свързани с местно-

то законодателство, инвестиционните възможности и иновативните тех-

нологии 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. Сред потвърдилите уча-

стие лектори са представители на бизнеса, финансовите институции,

както и на организации, чиято дейност е свързана с възобновяемата

енергия.

„В момента чуждите инвеститори проявяват голям интерес към българ-

ския пазар в стремежа си да бъдат част от бързото развитие на соларния

сектор тук, насърчаван от Европейския съюз и българското правител-

ство“, подчертават организаторите.
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Предстои Конгрес и изложба за енергийна
ефективност и възобновяема енергия

бизнес

В периода 28-30 март 2012 г. в

четири зали на Интер Експо Център

София ще се проведе 8-мият Конгрес

и изложба за енергийна ефективност

и възобновяема енергия за Югоизточ-

на Европа. Организаторите от Виа

Експо очакват изявата да бъде още

по-мащабна, като голяма част от

участниците от тазгодишното из-

дание от Австрия, България, Герма-

ния, Дания, Китай, Полша и САЩ вече

са резервирали изложбени площи.

За първи път в рамките на съби-

тието ще се състои ‘SEE Solar’ -

специализирана изложба за соларни

технологии и тяхното приложение.

„Редица браншови структури да-

доха своята подкрепа, сред които са

Световен алианс за децентрализира-

на енергия (WADE), Европейска феде-

рация за възобновяема енергия

(EREF), Международна асоциация за

отопление и климатизация (Euroheat

& Power), EUFORES - Мрежа на Евро-

пейските парламентаристи за ус-

тойчиво енергийно бъдеще, Европей-

ска асоциация за биомаса (AEBIOM),

Германско дружество за устойчиво

производство на биогаз и за изпол-

зване на биоенергията (GERBIO) и

др.“, разказват организаторите от

Виа Експо.

„В конгресната програма лекто-

ри от над 20 държави ще дискути-

рат актуални теми: финансиране на

проекти, енергийна ефективност,

възобновяеми източници и биоенер-

гия. Нарастването на количествата

на отпадъците и ценните ресурси,

които се съдържат в тях, ги нареж-

дат сред едни от най-перспективни-

те енергийни източници. В паралел-

ната Конференция за управление на

отпадъци, рециклиране и екология

‘Save the Planet’ основен акцент ще

бъде сесията ‘Eнергия от отпадъци’.

Делегатите ще се запознаят с мо-

дерни технологии за използване на

пепелта от заводите за получаване

на енергия, реализирани проекти,

добри законодателни практики и

грешки“, допълват те.

Организаторите са убедени, че

събитията ще ускорят положител-

ните процеси в развитието на зеле-

ната енергетика в региона и създа-

ването на успешни публично-частни

партньорства.

Предстои Конгрес и изложба за енергийна
ефективност и възобновяема енергия
За първи път в рамките на събитието ще се състои SEE Solar
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Ангажирани сме активно
в цялостната реализация
на проектите

интервю

Г-жо Петкова, представете на-

кратко фирма Лонг Ман Холдинг и

дейността й в областта на вятър-

ната енергетика, на читателите

на сп. Енерджи ревю.
Лонг Ман Холдинг е българска

частна компания, специализирана в
развитието, изграждането и управ-
лението на ветроенергийни проекти.
Компанията е активно ангажирана
във всички фази на реализиране на
проектите. Нашата цел е да ги об-
хванем цялостно, което включва
предварителни проучвания, инвести-
ционно проектиране, изграждане и
въвеждане в експлоатация на вятъ-
рни паркове. В процеса на експлоа-
тацията предлагаме на клиентите
си пълния набор от услуги, гаранти-
ращи успешен технически и админи-
стративен мениджмънт. Основните
компании, чрез които холдингът из-
вършва дейността си, са Лонг Ман
ООД и Ей Би Си Уинд Фарм ООД.

Какъв набор от услуги предлагате
на клиентите си при реализиране-

то на вятърни паркове?

В етапа на проектирането дейно-
стта обхваща: консултации при из-
бор на подходящи локации и извършва-
не на вятърни одити, снабдяване с
необходимите документи по разреши-
телен режим, инвестиционно проек-
тиране и снабдяване с разрешение за
строеж, изготвяне на бизнес план за
финансиране на проектите, оконча-
телни договори за присъединяване и
търговски договори за изкупуване на
електрическа енергия. Лонг Ман Хол-
динг предлага и цялостни решения за
изграждане на проектите, което
включва пътна инфраструктура и
площадки за тежка механизация, ел.
оборудване и 20 kV кабелни трасета
за присъединяване към електропре-
носната мрежа, оптични кабели, из-
граждане на фундаменти, монтаж и
пуск на турбини. Обектите приключ-
ват с 72-часови изпитвания и въвеж-
дането им в реална експлоатация.
След това извършваме за клиентите
си и технически и административен
мениджмънт.

Кои са най-значимите проекти с

ваше участие? А кои са най-акту-
алните?

Холдингът е извършил цялос-
тно проектиране и изграждане
на първия в България вятърен
парк с нови турбини Vestas V90
2 MW, добил популярност под
името вятърен парк Лонг Ман.
Той е с обща инсталирана мощ-
ност 10 MW и е въведен в експ-
лоатация през м. юни 2008 г. По
аналогичен начин – изцяло проек-
тирахме и изградихме вятърен
парк Храброво с обща инстали-
рана мощност 8 MW. Наши про-
екти са вятърните паркове Ев-
клипс, Видно, Арко, Лонг Ем, Б-З Ек-
спорт и др., които сме изпълнили „до
ключ“. Под една или друга форма сме
участвали в изграждането и на вятъ-
рни паркове Свети Никола, Каварна,
Крупен, Ляхово и много други. В про-
ектна фаза са вятърни паркове с
обща инсталирана мощност около
200 MW.

На какви критерии следва да отго-

варя определена техника, за да се
спрете именно на нея при реализи-

рането на свой проект? Кои све-

товни производители са сред парт-

ньорите ви?

За да одобрим доставката на
конкретните ветрогенератори за
съответния проект, спазваме оп-
ределени критерии като например:
технологично ниво, наличие на сер-
визно обслужване на територията
на България, гаранционни срокове,
производителност, цена и пр. Въоб-
ще, за да се направи изборът на
ветрогенераторите, използваме
комплекс от критерии, на които
правим оценка. Работим с турби-
ни на Vestas, Power Wind, Nordex и
др.

Как виждате развитието на

българския ВЕИ пазар в близките
няколко години? В тази връзка, как-

ви са амбициите ви относно мяс-

тото на Лонг Ман Холдинг на

него?

В последните години се появиха
сериозни проблеми с развитието на
ветроенергетиката в България,
като основният от тях е липсата
на капацитет на електропреносна-
та мрежа. Не е тайна, че най-доб-
рите места за ветроенергетика в

България се намират по Черномори-
ето и най-вече в Североизточна
България. Оказа се обаче, че мрежа-
та на НЕК не е проектирана и из-
градена с идеята, че в този регион
ще се развива вятърна енергетика
и тя не може да "изнесе" повече от
250-300 MW. Така с инсталираните
до момента близо 400 MW в района
тази мреже бе запълнена и се стиг-
на дори дотам, че при скорост на
вятъра над 9 м/сек. НЕК започна
разпореждане да се спират част от
вятърните паркове, за да не се ув-
реди мрежата. Това от една стра-
на противоречи на закона, който
подкрепя изкупуването на възобно-
вяема енергия, а от друга - доведе
до отлив на инвеститори. За първи-
те 7 месеца на т. г. в България са
въведени в експлоатация само 10
MW вятърни мощности. Ако не се
вземат мерки в следващите годи-
ни, страната няма да изпълни по-
етите към ЕС ангажименти за про-
изводство на екологична енергия.

В процеса на работа Лонг Ман
Холдинг успя да изгради партньор-
ства с национални и международни
лидери в областта на енергетиката,
ветроенергетиката и съпътства-
щите ги браншове, като това ни
позволява да предлагаме възможно
най-добрите технически и най-изгод-
ни икономически решения.

Като гаранция за качество на
дейността си, Лонг Ман Холдинг
сертифицира основните компании в
структурата си по международните
стандарти за качество ISO 9001 и
управление на здравето и безопасно-
стта при работа OHSAS 18001.

Ангажирани сме активно
в цялостната реализация
на проектите
Диана Петкова, управител на Лонг Ман Холдинг,

пред сп. Енерджи ревю
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Участваме на силно
конкурентен пазар, което
е плюс за инвеститорите

интервю

сираме върху устойчивото

ни развитие и заемането на

добри позиции на българския

PV пазар.

Как е структуриран биз-

несът на Fronius в Източ-

на Европа? Как са орга-

низирани стратегическите ви

партньорства тук?

Fronius е компания, позната като

лидер в качеството. Освен това е

известна и с проактивните продаж-

би, а също и с бързоманеврената си

стратегия. За момента работим с

български търговски партньори,

които поддържат контакти с инве-

ститорите и изготвят оферти.

Също така, имаме и сервизни парт-

ньори, които работят в съответ-

ствие с нашата сервизна концепция

и подсигуряват качеството на ин-

верторите и поддържат уникалните

характеристики на работния им

процес.

Каква е пазарната политика на

Fronius за настоящия момент и

за в бъдеще?

Бихме искали да разширим пазар-

ния си дял, тъй като сме убедени в

качеството на предлаганите от нас

продукти и услуги.

Какво място заема български-

ят пазар във фирмената ви

стратегия?

Мястото на даден пазар във фир-

мената политика винаги е в зависи-

мост от размера и потенциала на

пазара. В тази връзка, България е в

началото на своето зелено разви-

тие. Към момента България опреде-

лено е горещ пазар, за разлика от

много други, тук все още не се нала-

гат намаления в държавните префе-

ренции, поне не в размерите, които

се наблюдават в други страни. Тук

сме част от силно конкурентен па-

зар, което със сигурност е плюс за

инвеститорите.

Кои са най-новите предложения

в продуктовата гама на Fronius

и към кои сектори са насочени

те? Кои са настоящите проек-

ти в Източна Европа с вашето

участие?

Тази година предложихме на паза-

ра IG Plus 100, което е с 8-kW

трифазнo устройство, приложимо за

сградни инсталации, но също така

приложимо при изграждането на

големи наземни централи.

Наскоро продадохме някои звена в

пазара, което показва, че продукти-

те с марката Fronius се радват на

голямо доверие сред инвеститори-

те, финансовите институции и си-

стемните интегратори. Със сигур-

ност, скоро ще разберете за този

проект с наше участие от партньо-

рите ни.

Г-жо Хубер, отскоро заемате по-

зицията регионален мениджър

продажби за Централна и Източ-

на Европа във Fronius

International. Бихте ли се пред-

ставили пред читателите на

сп. Енерджи ревю.

Аз съм на 34 години, австрийска

гражданка. От 2007 година съм

част от екипа на Fronius Solar

Electronic Division. Преди да поема

предизвикателството да заема

позицията регионален мениджър

продажби за Централна и Източна

Европа, работех в търговския от-

дел на Fronius, който обслужваше

западни страни като Франция,

Италия. Непосредствено преди да

поема настоящия пост подпомагах

дейността на дъщерните ни друже-

ства във Франция и Италия. Изуча-

вала съм италиански и френски език

във Виена и съм работила като

преводач преди да се отдам на

продажби през 2002. Владея англий-

ски, френски, италиански и, разби-

ра се, немски.

Кои ще бъдат основните ви при-

оритети на новата позиция?

Основен приоритет ще бъде да

влезем в контакт с български фир-

ми за изграждането на стабилно

партньорство, за да можем да спе-

челим на своя страна, съвместно с

тях и настоящите ни партньори,

много инвеститори във фотоволта-

ични инсталации в България. Не по-

малко важен момент е да се фоку-

Участваме на силно
конкурентен пазар, което
е плюс за инвеститорите

Верена Хубер,
регионален мениджър продажби
за Централна и Източна Европа

във Fronius International,
пред сп. Енерджи ревю
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Създали сме строги
бизнес правила и ги
следваме успешно
повече от 20 години

интервю

Г-н Манчев, Риск Инженеринг е ли-

дер на българския пазар в област-

та на ядрената енергетика. Ком-

панията обаче развива дейност и в

други направления. Кои са те?

Ние се развиваме в областта на

енергетиката, като цяло. Ядреният

бизнес е най-голямото ни направле-

ние, но имаме също така и конвен-

ционална енергетика, възобновяеми

енергийни източници, занимаваме се

с хидроенергийни проекти.

Притежаваме и няколко предприя-

тия, в които Риск участва, като

отговорник по енергийната част.

Едно от тях е Коген. В него ние при-

тежаваме над 50%, изразени в произ-

водството на електро- и топлоенер-

гия от когенерация. Топлоенергията

се използва от едно предприятие, спе-

циализирано в производството на

консерви, а електроенергията прода-

ваме на НЕК. Закупили сме и 25% от

консервното предприятие, за да мо-

жем да контролираме целия процес.

В момента работим по фотовол-

таичен парк край с. Дебър, който е с

планирана мощност от 2.5 MW и по

мои прогнози, до октомври т. г. ще

сме го приключили и въвели в експло-

атация. Съвсем скоро очакваме пане-

лите за него да пристигнат на при-

станище Бургас от Китай. Целта ни

е в бъдеще да разширим съоръжени-

ето до 10 MW. Закупили сме още два

терена - единият е до гр. Мездра,

където бихме искали да развием со-

ларен проект с обща инсталирана

мощност от 30 MW, а другият – край

Генерал Тошево, също е планиран за

обща мощност от 30 MW. От рабо-

тата си по тези проекти обаче, мога

да споделя, че бюрократичната сис-

тема доста възпрепятства бързото

им изграждане.

В областта на водната енергия

сме участвали в извършването на

разширението на Студен кладенец,

имаме годишни изследвания за пра-

вене на малки ВЕЦ, в което се

сблъскваме с редица проблеми. От-

носно газта, участваме в реконст-

рукция на компресорни станции, пра-

вене на нови газови трасета, но

това е едно направление, което не

е много силно развито в нашето

портфолио.

Освен това, планираме да реали-

зираме един проект на клиент, кой-

то си е изградил оранжерия, а ние ще

направим когенерацията, която е с

мощност 6 MW. Работим и по един

друг обект тук в София в кв. Овча

купел 2, който на практика е готов,

но очаква своето окончателно фи-

нализиране.

Проектирането на ветроенергийни

паркове също е част от портфоли-

ото на компанията. Кой е про-

ектът, по който работите в мо-

мента?

За ветропарка, по който работим

в момента, търсим стратегически

инвеститори, както и за двата спо-

менати вече фотоволтаични парка,

тъй като това са доста големи про-

екти. Едновременно с това се съоб-

разяваме с Енергийната стратегия

на България, според която страната

не би трябвало да мине 600 MW про-

изведена енергия от слънце и 3000

MW от вятър до 2020 година.

На какво се дължи доброто име на

Риск инженеринг както на българ-

ския, така и на международния енер-

гиен пазар. Кои компании са ваши

основни партньори?

Риск инженеринг е компания, коя-

то е разработила много нови неща.

Компанията разполага с експерти на

най-високо световно ниво и затова

мога спокойно да заявя, че като ин-

женерна компания в ядрения бизнес, в

областта, в която работим като

архитект и инженер, сме в челната

десетка в света. Много малко компа-

нии могат да застанат срещу нас и

Създали сме строги
бизнес правила и ги
следваме успешно
повече от 20 години

Д-р инж. Богомил Манчев,
изпълнителен директор на Риск инженеринг
и председател на Български атомен форум,
пред сп. Енерджи ревю
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да претендират, че притежават

същите знания. Това е и причината

да работим успешно по различни

точки на земята. Ще ви дам един

пример.Търг, който бе обявен в Пол-

ша, имаше квалификационни крите-

рии, за да те допуснат в шортлиста-

та, от която да бъдат отсети ком-

паниите, които се състезават за

първото място. Ние отговорихме на

всички тези изисквания и бяхме вклю-

чени в този кратък списък. Нещо

повече, посланикът поиска лично да

се види с мен, за да изрази изненада-

та си, че в България има компания от

такъв ранг. Ние сме свикнали с така-

ва реакция – при преговорите ни с

виетнамското правителство, къде-

то се борим компанията да бъде из-

брана за архитект и инженер, изпад-

нахме в подобна ситуация. Доста

търгове спечелихме в Украйна, побеж-

давайки именити съперници. По от-

ношение на партньорството, можем

да се похвалим с доброто си сътруд-

ничество с финландските компании в

ядрения бизнес. Същото може да се

каже и за работата ни с френските,

американските ядрени компании,

японските компании в областта на

автоматиката. Повече от 20 години

работим успешно и със западните, и

с източните компании, тъй като сме

си създали строги бизнес правила и

ги следваме неотменно.

Какво място заемат енергоспестя-

ващите технологии и опазването

на околната среда в работата на

Риск инженеринг? В контекста на

вашата работа и ясната ви пози-

ция по този въпрос, как бихте оце-

нили екологичната култура на про-

мишления сектор в България?

Екологичната култура в сектора

прохожда и при много нови предпри-

ятия, особено в леката промишле-

ност, включително и ние, там къде-

то произвеждаме, купуваме абсо-

лютно съвременни европейски тех-

нологии. Това сме направили ние в

Коген, както и в офиса на Риск ин-

женеринг. Тази сграда се явява наше-

то лице – тя е нулева по емисия

заради слънчевия си покрив. А по

отношение на енергоспестяването,

смея да твърдя, сме постигнали всич-

ки изисквания за съвременна сграда

по отношение на нейната енергий-

на ефективност за куб. метър. С

инсталираните системи, намалява-

ме годишния разход за ток на сгра-

дата около 4 до 7 пъти. Затова и

цялостната издръжка на сградата ни

годишно струва 1 млн. лева при РЗП

16 000 кв. м.

Наред с разнообразното портфолио

на Риск инженеринг, вие сте пред-

седател на Булатом. Как дейност-

та на това сдружение подпомага

бизнеса на компаниите, членуващи

в него?

То има за задача да ги събере на

едно място, да им предостави

възможност да си говорят помежду

си, но със сигурност не цели да създа-

ва бизнес на някого. Като нестопан-

ска организация, която е проядрено

ориентирана, нашите членове са

малко повече от 120 човека - физи-

чески и юридически лица. Имаме ек-

сперти, които са пенсионери, но

имат желание да членуват в подоб-

на организация, за да имат контак-

ти и информация за това, което се

случва в нашия бранш, компаниите,

работещи в него и т. н. В Булатом

членуват и организации, чиито осно-

вен бизнес не е ядреният, а строи-

телният бизнес, например, но които

изпълняват части в ядрената енер-

гетика. Желанието им за участие в

такива сдружения са продиктувани

от необходимостта им при изграж-

дане на нови мощности, реконструк-

ции на стари мощности и други.

Такива организации имат интерес да

научават своевременно какви перс-

пективи има, какви програми се

сътворяват в нашата ядрена енер-

гетика. Това е смисълът на нашата

организация, ние имаме няколко ос-

новни задачи. Едната е да защита-

ваме това, което имаме и ние пола-

гаме много усилия в тази посока. По

отношение на блокове 3 и 4 на АЕЦ

Козлодуй, не мога да кажа, че резул-

татът бе положителен, тъй като

те бяха затворени, но е факт, че поне

сме чути.

Друг аспект в работата ни е

реализирането на проекта АЕЦ Бе-

лене, който притежава сериозни

опоненти. Много странно поведение

се появи в последните 2-3 години,

когато се започнаха опитите за

неговото спиране. Първата атака бе

по отношение на площадката от

гледна точка на сеизмичния риск. Във

връзка с това, ние направихме допъ-

лнителни изследвания, с което дока-

захме за пореден път годността й.

Следващият опит бе за атака на

технологията като такава и се на-

ложи нейната защита от руска

страна.Технологията в крайна смет-

ка бе одобрена през април 2007 г. от

международната агенция Евратом.

Бих искал да уточня, че подкрепата

от Евратом не е толкова финансо-

ва, колкото изразява политическа

подкрепа за проекта. Като следващ

коз на опонентите на проекта се

явиха възможностите за изгражда-

не на 7 и 8 блок в АЕЦ Козлодуй. Искам

ясно да заявя, че ние като Булатом,

подкрепяме изграждането им, но сме

категорични, че не бива това да се

противопоставя на реализирането

на проекта Белене.

Защитаването на бъдещото раз-

витие на 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй

също е приоритет на нашата орга-

низация, тъй като в регионален ас-

пект, в момента е наличен енергиен

дефицит, който съвсем скоро ще

достигне 4 - 5 хиляди MW и според

изследвания, регионът ще изпитва

сериозен недостиг на електроенер-

гия към 2020 година.

Темата на последната традици-

онна конференция на Булатом бе

посветена на една изключително

важна тема, която придоби ново

значение след събитията в АЕЦ

Фукушима 1 през м. март т. г. - си-

гурността. Аварията демонстрира

нехайството на японското прави-

телство, което не достатъчно е

оказвало контрол върху конкретния

оператор, който експлоатира цент-

рала от първо поколение. Затова

можем спокойно да заявим, че управ-

лението е виновно за проблема, а не

технологията. Този инцидент дове-

де до преразглеждане в избора на

площадки, на които се строят цен-

трали, предизвика стрестестове на

голяма част от блоковете, които са

в експлоатация или се изграждат в

момента, включително и в България.

Като цяло, последиците няма да

доведат до значително забавяне

развитието на ядрената енергети-

ка. Най-неадекватно поведение, спо-

ред мен, показаха немците, което бих

определил като политическо. Очак-

вам да загубят много милиарди, ко-

ето ще повлияе икономиката на Гер-

мания и средната цена на енергия-

та на гражданите.
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Господин Симон, каква е стратеги-

ята на ABB по отношение на енер-

гийната ефективност?

ABB е в енергийния бизнес в
продължение на 120 години. Нашите
технологии се използват във всички
процеси на производството, разпре-
делението и използването на елек-
тричеството - от добива на ресур-
си и трансформирането им в елект-
рическа енергия, втечнен природен
газ или рафинирани петролни продук-
ти, както и в ефективното им изпол-
зване в промишлеността, транспор-
та и сградите. Ние помагаме на
нашите клиенти да получат най-го-
ляма стойност от всяка единица
енергия, която използват.

Другата страна на енергийната
ефективност, освен използването на
възобновяеми енергийни източници и
енергийно ефективни технологии, е
пестенето на енергия. Намаляване-
то на потреблението е нещо, на
което обществото трябва спешно
да обърне внимание. Крайно време е
да се спре ненужното разходване на
енергия.

Как може да се постигне това?

Пътят за постигане на нов тип
поведение в тази насока е обучение
и променяне на стереотипа на мис-
лене на новото поколение.

ABB декларира официално подкрепа-

та си на новия стандарт за ефек-

тивност на електромотори. Раз-

кажете повече за него.

ABB приветства въвеждането от
страна на Европейския съюз (ЕС) на
минимални нива на ефективност за
електродвигатели ниско напрежение
(НН), тъй като новите изисквания
отговарят на фокуса на ABB да пре-
доставя на клиентите високоефек-
тивни електромотори на всички
пазари в световен мащаб.

Изискванията влизат в сила на 16
юни 2011 г. под формата на Наредба
на Европейската комисия ЕС 640/
2009. Въведени са като EU Minimum

Energy Performance
Standard (EU MEPS) и се
отнасят до трифазни
асинхронни двигатели
без регулиране на ско-
ростта, с мощност до
375 kW. Всички мотори,
които новият EU MEPS стандарт
покрива и които след 16 юни се пред-
лагат на европейските пазари, тряб-
ва да могат да осигурят минимално
ниво на ефективност, тоест да от-
говарят на International Efficiency
standard level 2 (IE2).

Според установената схема,
въвеждането на EU MEPS стандар-
та ще се осъществи на три етапа
след юни 2011 г. Вторият стартира
от януари 2015 г. – изискванията
мотори с мощност над 7.5 kW, кои-
то ще трябва да постигнат IE3 нива
на ефективност или IE2, ако са ком-
бинирани с управление на обороти-
те. Третият етап от въвеждането,
който ще започне да се прилага от
януари 2017 г., ще разшири обсега на
електродвигателите, които трябва
да постигнат IE3 нива на ефектив-
ност или IE2 с управление на оборо-
тите, като покрие моделите с мощ-
ност под 0.75 kW.

ABB предлага пълна гама електро-
мотори, съответстващи на EU
MEPS изискванията.

Какво според ABB е значението на

въвеждането на EU MEPS?

Въведените от юни мерки ще
спестят толкова електричество на
година до 2020 г., колкото е сегаш-
ното потребление на година на 32
милиона домакинства от ЕС. Нови-
ят стандарт касае устройства,
които са навсякъде около нас и кои-
то всъщност не забелязваме. Елек-
тродвигатели работят в сешоари-
те и миялните машини в дома, асан-
сьорите и вентилационните систе-
ми в офиса, движат машини, помпи,
вентилатори, транспортьори и дру-
ги устройства в промишлеността.

Електрическите мотори са най-
големият консуматор на електриче-
ство. Заемат около 45% от светов-
ното потребление на електриче-
ството според нов анализ на Меж-
дународната агенция по енергетика,
което е повече от два пъти от
втория по големина консуматор на
енергия - осветлението.

Новите мерки за ефективността
на електромоторите в ЕС се очак-
ва да спестят 135 TWh електриче-
ство на година до края на десетиле-
тието, което е равно на ежегодно-
то производство на електроенергия
от 22 ядрени реактора. Във финан-
сово изражение това представлява
икономия за промишлеността в ЕС
от най-малко 12 милиарда евро на
година по сегашните цени на елек-
тричеството.

Как виждате енергийно ефектив-

ното бъдеще в световен мащаб?

Бъдещето на енергетиката е в
Smart Grid концепцията. Smart Grid
технологиите ще променят живота
ни. Днес, отношението ни към по-
треблението на енергия е следното
– електричеството винаги е налич-
но и винаги когато ни трябва, го
ползваме. Бъдещите технологии ще
променят начина, по който ползва-
ме електроенергията днес – тя ще
бъде налична не непрекъснато, а
когато ни трябва, когато е най-ев-
тино, ще можем да го складираме
вкъщи и т.н. За да се постигне на-
маляване потреблението на елект-
ричество, ще се използват най-нови
съвременни технологии на всички
етапи от произвеждането, разпре-
делението и използването на елек-
тричеството.

ABB приветства новите европейски
изисквания за ефективност
на електромотори НН

Петер Симон, регионален мениджър на ABB

за Румъния, България и Република Молдова,
пред сп. Енерджи ревю

ABB приветства новите европейски
изисквания за ефективност
на електромотори НН
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През месец август т. г. Елпром ЗЕМ АД успешно прик-

лючи изпълнението на доставките по проект Ал-Фалу-

джа, който е възложен от Министерството на водни-

те ресурси на Република Ирак. Проектът бе за комп-

лексна доставка на 15 броя помпени агрегати за напо-

яване с мощност между 20 и 130 kW, като включва ос-

вен помпените агрегати, също така доставка на кон-

тролно и електрическо оборудване и тръбопроводи. Зна-

чителна част от доставените продукти и материали

са българско производство.

С успешното приключване на всички доставки, Елп-

ром ЗЕМ АД попада в белия списък на Република Ирак

за коректни доставчици, което следва да се отрази в

бъдещите търговски отношения между компанията и

държавните структури на Република Ирак, а също и да

възвърне традиционно добрите търговски отношения

между двете държави.

Наред с проект Ал-Фалуджа, Елпром ЗЕМ АД успеш-

но приключва рехабилитационните дейности по ХГ1 на

ПАВЕЦ Орфей и ХГ1 на ВЕЦ Студен Кладенец по Дого-

вори с Националната Електрическа Компания, като ком-

плексните рехабилитации повишават енергийната

ефективност с над 10%. Натовареността на Елпром

ЗЕМ АД с производството на нови нисковолтови и ви-

соковолтови трифазни електродвигатели е висока, с

което отчитаме ръст в поръчките с 15% спрямо съ-

щия период на 2010 г.

Не на последно място е фактът, че продължава тех-

нологичното оборудване на Елпром ЗЕМ АД, съфинан-

сирано от програми на Европейския съюз, с нови про-

изводствени мощности и обогатяване на техническия

парк със съвременна апаратура за специфични измер-

вания и контрол на качеството, както и на произвеж-

даната продукция, което има за цел да отговори на ви-

соките изисквания на клиентите ни и да е в съответ-

ствие със световните норми за енергийна ефектив-

ност. Една от тях е полуавтоматична машина за про-

изводство на полюсни бобини за хидрогенератори от

швейцарската фирма Микамейшън, която ще позволи да

се повиши прецизността и скоростта за производст-

вото, което е съществено предимство за нашите кли-

енти. Сред нововъведенията се открояват и уред за

измерване на въртящия момент на електродвигатели

и машина за индукционно загряване, тип MINAC.

Нововъведенията в Елпром ЗЕМ и участието в най-

големите технически изложения, сключените нови до-

говори за доставка на хидрогенератори и електрод-

вигатели, реализираните международни проекти за

комплексна доставка, са ясни примери за стремежа

на Елпром ЗЕМ АД за възвръщане на позициите си на

международните пазари.

Елпром ЗЕМ АД реализира
успешно поредния
международен проект
за комплексна доставка

Елпром ЗЕМ АД реализира
успешно поредния
международен проект
за комплексна доставка

платена публикация
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проекти, реализации

   т месец юни т. г. функционира

соларен парк край с. Кошарево, бли-

зо до Брезник, на около 30 км запад-

но от София. Съоръжението е с ин-

сталирана мощност от 1.2  MWp и

се очаква всеки момент да бъде

присъединено към електропреносна-

та мрежа. Собственик и оператор

на фотоволтаичната централа е

дружеството ГСГ Студена. Соларни-

ят парк е първият значим обект в

България на германската компания,

специализирана в областта на фото-

волтаиката - Gehrlicher Solar.

Фотоволтаичната централа е

изградена на площ от 1.9 хектара.

Инсталирани са 4968 соларни моду-

ла Sunowe, 54 инвертора SMA, как-

то и система за земно монтиране

GehrTec Base, производство на

Открит бе соларен парк Кошарево
Съоръжението е с инсталирана мощност от 1.2 MWp и с планирано годишно
производство на електроенергия от 1.4 млн. kWh

Gehrlicher Solar. Съоръжението се

очаква да произвежда около 1.4 млн.

kWh енергия годишно, заявяват от

немската компания.

Успешната реализация в кратки

срокове, Джералд Кумерле, техничес-

ки директор на направление Наземни

конструкции в Gehrlicher Solar, комен-

тира така: „Успяхме да завършим

този първи значим проект в рамките

на само няколко седмици, преди нама-

лението в преференциалната тари-

фа да е влязло в сила от 1 юли. В

резултат на това, соларният парк ще

получава по 35.75 цента на всеки

киловатчас произведена енергия.“

„ Дори при по-ниските тарифи от

24.83 цента на киловатчас, инвести-

циите в соларни проекти в България

са изгодни“, коментира търговски-

ят директор на същото направление

Тим Джънкблут. „Затова и планове-

те ни са свързани с разширяването

на соларен парк Кошарево до 3 MWp

мощност. Освен това имаме и дру-

ги проекти с планирани двуцифрени

мощности“, допълни той.

Освен ангажиментите по проек-

тирането и инженеринга на съоръ-

жението, Gehrlicher Solar ще поеме

и грижата за техническата под-

дръжка, след свързването на солар-

ния парк към мрежата.

Открит бе соларен парк Кошарево

   роектът за рехабилитация на

каскада Долна Арда на територията

на ВЕЦ "Студен кладенец", община

Крумовград, включва цялостна реха-

билитация на хидроагрегатите на

трите централи от каскадата - ВЕЦ

„Кърджали“ (четири хидроагрегата

с обща инсталирана мощност 106

MW), ВЕЦ „Студен кладенец“ (чети-

ри хидроагрегата с обща инсталира-

на мощност 60 MW) и ВЕЦ „Ивайлов-

град“ (три хидроагрегата с обща

инсталирана мощност 103.5 MW),

както и разширение на ВЕЦ „Студен

кладенец“ с още един хидроагрегат

с мощност 16 MW и допълнителен

малък хидроагрегат за екологични

води с мощност 1 MW.

Целта на проекта е ефективно

използване на наличния хидропотен-

циал на страната, подобряване на

екологичните условия в района на

каскадата и увеличаване на елект-

ропроизводството от ВЕИ. За по-

стигането на максимална разпола-

Проект за модернизация на
каскада Долна Арда

гаемост на мощностите при управ-

лението на електроенергийната

система, във всяка една от центра-

лите (ВЕЦ „Студен кладенец“, ВЕЦ

„Кърджали“ и три на ВЕЦ „Ивайлов-

град“) поетапно бе рехабилитиран по

един хидроагрегат. След приключва-

не на рехабилитацията, в следствие

на увеличаване на коефициента на

полезно действие и изграждането на

новите мощности на ВЕЦ „Студен

кладенец“, общата инсталирана

мощност на каскада „Долна Арда“ се

повиши от 270 МW на 331 МW.

Изпълнител на рехабилитацията

на електромеханичната част на ВЕЦ

„Кърджали“, ВЕЦ „Студен кладенец“

и ВЕЦ „Ивайловград“, както и на

доставката на електромеханично

оборудване за разширението на ВЕЦ

„Студен кладенец“ бе австрийската

фирма Va Tech Hydro. Подизпълнител

на австрийската компания за ВЕЦ

„Студен Кладенец“ бе Елпром - ЗЕМ.

Изпълнител на строителната част

на допълнителния пети блок на ВЕЦ

„Студен кладенец“ е фирма Porr

Technobau und Umwelt, Австрия.

Alstom Power Austria е подизпълнител

на системите за управление.

Проектът бе изпълнен на основа-

ние чл. 6 ал. 3 от Протокола от

Киото към Рамковата конвенция на

ООН по изменение на климата и във

връзка с подписания Меморандум за

сътрудничество между Република

България и Република Австрия за

изпълнение на съвместни проекти.

В началото на 2013 г. се очаква да

стартира и проектът за изгражда-

нето на хидроенергийна каскада „Гор-

на Арда“, по който Националната

електрическа компания (НЕК) си

партнира с ЕВН Австрия. Проектът

предвижда изграждането на три

нови хидровъзела в горния участък на

р. Арда: язовир Мадан (ВЕЦ “Бял

Извор“), язовир Ардино (ВЕЦ “Арди-

но“), и язовир Сърница (ВЕЦ “Китни-

ца“), с обща инсталирана мощност

174.2 МW и средногодишно енергий-

но производство 440 GWh.

Проект за модернизация на
каскада Долна Арда

О

П
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таични модули с перфектно качес-

тво, предназначени за наземен мон-

таж, покриви и фасади на сгради.

През 2010 г. фирмата постави све-

товен рекорд в ефективността на

тънкослойните модули, както и въ-

веждането на първите квадратни

монокристални клетки. Модулите

Q.Smart от най-съвременната и пер-

спективна технология CIGS на фир-

мата вече се предлагат на пазара

с ефективност 13,4%. Q.SMART

предлагат най-висока ефективност

на всички тънкослойни модули и да-

ва отлични добиви дори и в условия

на слаба светлина. Технологията

Additional Power Boost (APB) дава въз-

можност до 15% допълнителна мощ-

ност поради положително сортира-

не и абсорбиране на светлина. 2011

е година на иновациите - въведена

е уникална технология за лазерно

маркиране Traceable Quality

(Tra.QTM), която осигурява просле-

гр. Пловдив 4004

ул. Коматевско шосе 92

тел.: (032) 608 881; 277 171

факс: (032) 671 133

e-mail: office@filkab.com

website: www.filkab.com

В последните няколко години

ФИЛКАБ АД успешно развива своя-

та дейност в областта на възобно-

вяемите енергийни източници и

натрупа богат опит. Общата мощ-

ност като участие в изпълнени

обекти достигна 30MWр.

ФИЛКАБ АД предлага на своите

клиенти комплексно обслужване и

изграждане до ключ на фотоволта-

ични централи и системи. Извърш-

ваме доставка на всички компонен-

ти и материали по системите, из-

граждане, пускане в експлоатация и

последващо обслужване и поддръж-

ка. В предварителната подготовка

на проекта предлагаме  проучване,

анализ и оценка, оптимизиране и ця-

лостно проектиране.

Фотоволтаичнните модули в ед-

на слънчева електроцентрала пред-

ставляват основен дял в инвести-

цията. Поради тази причина наш

партньор е световно известната

компания Q.Cells SE, Германия.

Основана през 1999 г. Q.Cells SE

много скоро се превръща в лидер в

технологията за производство на

фотоволтаични клетки. Всеки нов

продукт носи иновативни решения

и творчески потенциал на екипа от

изследователи и инженери, заети в

производството. Стремежът на

фирмата е да постигне бързо и

трайно понижаване на цените, ко-

ето да спомогне в превръщането на

слънчевата енергия в реална алтер-

натива. Богата гама от мощности

и възможности за приложения пок-

риват всички нужди на клиентите

за наземни и сградни инсталации.

Q.Cells произвежда поликристал-

ни силициеви, монокристални сили-

циеви и тънкослойни CIGS фотовол-

димост на качеството и защита от

фалшификация. Благодарение на ино-

вативната технология AntiPID (APT)

се постига значително увеличава-

не надеждността на производител-

ността и 100% гарантирано каче-

ство. Иновациите улесняват реше-

нието на клиента да избере солар-

ните модули на Q-Cells като про-

дукт, който се отплаща.

Всички продукти на Q-Cells, както и

компетентна консултация се предла-

гат от специалистите на Филкаб АД.

Качеството без
компромиси на Q.CELLS се
отплаща също и на вас

Качеството без
компромиси на Q.CELLS се
отплаща също и на вас
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електроенергетика

      о своята същност електро-

енергията е търговски продукт, кой-

то трябва да има необходимото ка-

чество. Масово използваното поня-

тие „качество на електроенергия-

та“ (Power Quality) PQ означава до-

ставяне без прекъсване на електро-

енергия на потребителите, като па-

раметрите на мрежовото напреже-

ние са в определени граници, позво-

ляващи нормалното функциониране

на свързаните към мрежата елект-

рически товари. Идеално електрозах-

ранване означава мрежовото напре-

жение никога да не се прекъсва, не-

говата стойност и честота да са в

допустимите от действащия стан-

дарт граници и да има чисто сину-

соидална форма без насложени шумо-

ве. На значението на PQ се обръща

сериозно внимание още от самото

създаване на електрическите мрежи,

но днес то е още по-важно по две

основни причини. Те са свързани с

наличието на множество съвремен-

ни типове товари, които от една

страна се нуждаят от добро PQ, а

от друга го влошават поради есте-

ството на своето действие. Като

пример е достатъчно да се споме-

нат импулсните захранвания, изпол-

звани в голяма част от компютър-

ните, комуникационните и други

електронни устройства, и управля-

ващите блокове на постояннотоко-

вите и променливотоковите елект-

родвигатели с променлива честота

на въртене. Многобройни са облас-

тите на човешката дейност, къде-

то влошаването на PQ е свързано

със значителни финансови загуби,

най-вече в непрекъснатите произ-

Качество на
електроенергията

водства. Например, краткотрайни

прекъсвания на мрежовото напреже-

ние могат да доведат до значител-

ни загуби в стъкларската и стома-

нодобивната промишленост, както

и в телекомуникациите.

Същност на PQ
Електроенергията е твърде спе-

цифичен продукт, който на практи-

ка много трудно се съхранява и за-

това се консумира непосредствено

след производството му. Отговор-

ността за нейното качество се

разделя между производителите и

енергопреносните дружества от

една страна и потребителите от

друга. Когато PQ не е достатъчно

за дадено устройство, се налага

подобряването му чрез подходящи

технически средства.

На първо място те включват ка-

чествени електрически инсталации

и/или добро зануляване – според из-

следванията около 80% от случаите

на лошо PQ се дължат на неспазва-

не на тези изисквания. На пръв по-

глед това е странен факт, но той

има своето логично обяснение: пове-

чето електрически мрежи и инста-

лации са изградени преди широкото

разпространение на персоналните

компютри, по времето, когато осве-

тителните тела представляваха

активен товар, не съществуваха

безжични телефонни мрежи, а елек-

тродвигателите с променлива ско-

рост на въртене бяха рядкост.

Друго важно средство за подобря-

ване на PQ е добавянето на допъл-

нителни блокове, например, добре

известните за подобряване на фак-

тора на мощност (cosϕ). Те оскъпя-

ват устройството, но по принцип

това се оказва по-евтино в сравне-

ние с допълнителните разходи пора-

ди лошо PQ. Статистиката в Евро-

пейския съюз показва, че ежегодни-

те загуби на промишлените и

търговските предприятия поради

лошо качество на електроенергията

са 10 милиарда евро.

Точно определение за „добро“ PQ

няма, тъй като то зависи от конк-

ретното захранвано устройство – за

дадено PQ може да е добро, а за друго

да е лошо. Поради това под „добро

качество“ се разбира онази съвкуп-

ност от параметри на електроенер-

гията, при която устройството

работи нормално. Тези параметри са

продължително и краткотрайно на-

маляване или увеличаване на мрежо-

вото напрежение, прекъсване на

захранването, наличие на хармоници

и на преходни процеси.

Влиянието на влошеното PQ е

учудващо разнообразно, добър при-

мер за което е изследване, проведе-

но в 1400 града на 8 европейски

страни и даващо вероятността за

настъпване на определено нежелано

събитие.

n Забавяне или блокиране на работа-

та на компютри и комуникацион-

но оборудване с вероятност 24%.

Дължи се на зануляването на апа-

ратурите в различни точки на

електрическата мрежа, поради

което по нулевия проводник проти-

чат високочестотни импулсни

токове, водещи до грешки при

обмена на данни и съответно за-

действане на вградените алгорит-

ми за отстраняване на грешките.

Поради същите токове нарастват

грешките в системите за обра-

ботка на данни с нисковолтова

Качество на
електроенергията

П
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електроенергетика

логика (разлика 0,4 V между напреженията на логи-

ческата 0 и 1).

n Трептене на компютърни дисплеи с вероятност

23%, тъй като неизбежните токове на хармоници-

те на мрежовото напрежение през нулевия провод-

ник създават около него магнитно поле. За избяг-

ването му трябва корпусите на приборите да не

се зануляват, а с допълнителен проводник да се

свържат към една точка на електрическата инста-

лация на сградата (Point of Common Coupling, PCC).

n Мигане на осветителните тела, отново с вероят-

ност 23%. Дължи се на кратки промени на мрежо-

вото напрежение поради превключване на мощни

товари или на краткотрайни къси съединения. До-

пустимите стойности на промените са обект на

международни стандарти.

n Повреда на оборудване с вероятност 20%. Наличи-

ето на хармоници в мрежовото напрежение води

до допълнителни загуби на енергия в трансформа-

торите и прегряване на намотките им  (поради на-

растване на импеданса) и на сърцевината (поради

токове на Фуко). Загубите са пропорционални при-

близително на квадрата на честотата на хармо-

ниците и могат да са до десетина пъти по-големи

отколкото при мрежово напрежение с чисто сину-

соидална форма. Хармониците предизвикват допъ-

лнително нагряване и на индукционните електрод-

вигатели, но освен това създават нежелани пулсации

на въртящия им момент, които предизвикват по-бързо

износване на лагерите и механичните предавки.

n В устройствата за корекция на cosϕ също настъпват

промени (вероятност 17%). Поради хармониците се

влошава работата им и коригирането не е достатъ-

чно ефективно, а могат да се получат и повреди,

когато честотата на хармониците съвпадне с резо-

нансната им честота.

n Включването и изключването на мощни товари е

свързано с големи импулсни токове, които създават

значителни отскоци на напрежението, особено при

дълги свързващи проводници. Вероятността от на-

рушаване на нормална работа на мрежата е 18%, а за

намаляването й трябва преоразмеряване на провод-

ниците.

n Нулевият проводник на трифазните мрежи обикнове-

но е по-тънък от останалите, което е потенциален

източник на повреда (вероятност 12%) при значителни

изравнителни токове през него.

n При наличие на хармоници сумата на амплитудите им

може да се окаже от порядъка на тази на основния

хармоник и нежелано да задейства предпазни релета

или изключватели (вероятност 11%).

n Вероятността хармониците да пречат на оптимал-

ното използване на електроразпределителните мре-

жи е 6% и би трябвало към контрола на реактивната

енергия да се прибави и такъв на хармониците.

За подобряване на PQ съществуват множество мер-

ки, които могат да се предприемат, като всяка от тях

зависи от вида на причината за влошаване, конкретна-

та електрическа инсталация и допустимите разходи.

Добър ориентир при избора на подходяща мярка е спо-

менатото изследване, според което в 62% от случаите

за подобряване на PQ е използвана защита от свръхнап-

режения (Surge Protection), в 56% - непрекъсваеми захран-

вания (UPS) и в 52% е въведено измерване на реалната

средноквадратична стойност на напрежението. Срав-

нително по-рядко (в 1/3 или по-малко от случаите) се е

прибягвало до частична или цялостна промяна на елек-

трическата мрежа (включително увеличаване на сече-

нието на нулевия проводник) и на заземяването, както

и използването на филтри.

Качеството на електроенергията се определя и от

множество стандарти. Например, европейският EN50160

се отнася за качеството на електроенергията в мрежи

ниско и средно напрежение и задава допустимите гра-

ници на всички параметри на напрежението. Според него

допустимите бавни промени на напрежението се оце-

няват чрез средноквадратичната стойност за интер-

вал от 10 min, чиито относителни промени около номи-

налната стойност трябва да са до ±10% през 95% от

седмицата. Честотата се измерва като средна стой-

ност за интервал от 10 s и трябва да е 49,5-50,5 Hz през

99,5% от седмицата и между 47 и 52 Hz през останало-

то време.
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Промени на
напрежението

Съществуват два основни типа

промени на мрежовото напрежение

– краткотрайни и продължителни,

като и двата включват и прекъсва-

нията. Най-често се появява крат-

котрайното намаляване (Voltage Dip,

Voltage Sag) VD с продължителност

обикновено между няколко десетки

ms и 1 min. Според статистическо

изследване, в 9 западноевропейски

страни намаляване на напрежение-

то до 70% от номиналната му стой-

ност за време 10-100 ms настъпва в

27% от случаите и в още толкова

процента за време 0,1-0,5 s. Много

по-редки са случаите на намаляване

под 70% и за по-продължително вре-

ме. Средногодишният брой на нама-

ляванията е 85. Най-често те се

дължат на краткотрайно нараства-

не на тока в мрежата при включва-

не на електродвигатели и нагрева-

тели, в резултат на краткотрайни

къси съединения (например докосва-

не на неизолиран проводник от раз-

люляно от вятъра дърво) или увели-

чаване на импеданса на източника на

електроенергия поради влошаване на

електрическа връзка. Типични са за

индустриални предприятия, но чес-

то се появяват и в битови и адми-

нистративни сгради, например при

включване на хладилници и климати-

ци. Тези намалявания на напрежени-

ето практически не влияят на осве-

тителни тела, нагреватели и елек-

тродвигатели, но могат да предиз-

викат изключване на релета, контак-

тори, драйвери на електродвигате-

ли, мощни захранвания, програмиру-

еми логически контролери и множе-

ство подобни устройства. Не по-

малко съществено е, че в автомати-

зирани системи то може да доведе

до каскадно изключване на устрой-

ства и дори спиране на непрекъсна-

ти производствени процеси. Поради

това е необходимо да се познава

устойчивостта на електрическите

съоръжения в такива процеси към VD,

която се оценява чрез графика (Dip-

Tolerance Curve) с типичен вид на фиг.

1. Според нея, намаляването на на-

прежението извън защрихованата

област не влияе на действието на

съоръжението, като се вижда, че

това е при прекъсване на напреже-

нието за време до t1 и намаляването

му до Ux (най-често 70%) за време до

t2. Естествено е двете времена да

зависят от вида на съоръжението.

За оценка на устойчивостта към

краткотрайни прекъсвания съще-

ствуват и стандарти. В IEC61000-

4-11 и IEC61000-4-34 на Международ-

ната електротехническа комисия са

определени три класа, например при

съоръженията Class2 стойностите

на фиг. 1 са: t1=20ms, t2=0,5s и Ux=70%.

Масовото разпространение на ком-

пютрите във всички сфери на човеш-

ката дейност наложи оценка на до-

пустимите промени на мрежовото

напрежение, които не пречат на

работата им. Като пример на фиг. 2

са дадени допустимите относител-

ни промени на мрежовото напреже-

ние (по ординатата) и техните

продължителности (по абсцисата)

според стандарта IEEE446.

Намаляването на напрежението

означава доставяне на по-малко

енергия на съоръженията и за да няма

промяна в тяхното действие, се

използват два различни подхода.

Единият е умело проектиране на

съоръженията, за да не променят

действието си при VD, което се

постига чрез използване на подходя-

щи и обикновено по-скъпи елементи

и/или усложняване на програмните

продукти за управление. Вторият

подход е осигуряване на допълнител-

на енергия чрез системи за подобря-

ване качеството на електроенерги-

ята (Power Conditioner), които могат

да бъдат за цялото производствено

предприятие, за съоръженията на

отделен технологичен процес, за

отделна машина или само за уязви-

мите към VD елементи и схеми на

управляващите блокове на машини-

те.

Според принципа им на действие

съществуват 5 основни типа систе-

ми за подобряване качеството на

електроенергията.

Инжекционни (Injection Technology

Based Conditioner), които консумират

по-голям ток при VD (например 2

пъти по-голям при намаление на на-

прежението наполовина) и могат да

компенсират VD с продължителност

между 60 и 240 ms. Като готови

продукти се предлагат за еднофаз-

ни и трифазни мрежи и в зависимост

от модела осигуряват работата на

товари с мощност между 250 VА и

няколко МVА.

Индуктивни прибори (Coil Hold-

In Device), предназначени основно за

предпазване от VD на релета и кон-

тактори. Действието им се основа-

ва на натрупаната магнитна енер-

гия в бобини, като осигуряват нор-

мална работа при VD до 25% от

номиналната стойност на захранва-

щото напрежение.

Ферорезонансни трансформато-

ри (Ferroresonance Transformer,

Constant Voltage Transformer), чиято

вторична намотка е трептящ кръг.

Неговото напрежение се променя с

около 5% при VD до 40%, а осигурява-

ната мощност обикновено е до ня-

колко kVA.

Компенсатори с капацитивна

батерия (Standby Capacitor-Based

Conditioner). Включват се автома-

тично при VD и със заряда на конден-

заторите си осигуряват захранване-

то вместо мрежата. По-скъпи са от

предните видове и в зависимост от

модела компенсират VD с продължи-

телност до 1s.

Непрекъсваеми захранвания

(UPS). Имат аналогично действие на

Фиг. 1. Фиг. 2.
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предните, но са с по-голям заряд и

съответно могат да компенсират

по-продължителни VD. Масово раз-

пространените UPS (за персонални

компютри и други подобни прибори

с импулсно захранване) обикновено не

могат да се използват за осигурява-

не на работата на апаратури с ре-

лета и контактори поради сравни-

телно голямото си време на пре-

включване към автономно захранва-

не и защото променливото напреже-

ние в голяма част от тях е със сил-

но несинусоидална форма.

За предпазване от VD на посто-

яннотокови товари могат да се из-

ползват самите захранващи блоко-

ве, които преобразуват мрежовото

напрежение в постоянно, но те задъ-

лжително трябва да съдържат по-

стояннотоков стабилизатор. Значи-

телно по-добра е защитата на клю-

човите стабилизатори благодарение

на принципа им на действие – за

компенсиране на VD те увеличават

продължителността на генерирани-

те в схемата им правоъгълни импул-

си. С най-добро действие са универ-

салните захранвания, предназначени

за работа с мрежово напрежение в

широки граници. Например, когато

то е 85-270 V, захранването осигу-

рява нормална работа при VD до 39%

от номиналното мрежово напреже-

ние. Най-добри са трифазните зах-

ранвания, тъй като VD обикновено

настъпват в една или две от фази-

те – в този случай типичните

възможности са компенсиране на VD

до 10% с продължителност до 1s. За

редките случаи на VD в трите фази

едновременно могат да се компенси-

рат VD, не по-малки от 50%.

Краткотрайното

увеличаване на мрежо-

вото напрежение с наи-

менование отскок

(Transient) е с продължи-

телност до няколко ms

и амплитуда, понякога

надхвърляща 1 kV. Тя

може да предизвика се-

риозни повреди на елек-

трическите съоръжения

и на свързаните към тях

товари. Дори при малки

и безопасни стойности на отскоци-

те те могат да доведат до грешки

в предаването и обработката на

данни в компютърните и комуника-

ционните системи. Най-честите

причини за появата на отскоци са

някои осветителни тела, изключва-

нето на електродвигатели и мощни

климатици, при от които се получа-

ва единичен импулс с време на нара-

стване около 1 µs и експоненциално

намаляване на амплитудата му за

време между няколко десетки и ня-

колко стотици  µs. За намаляване или

отстраняване на отскоците тряб-

ва между фазите и нулата да се

свържат ограничаващи прибори

(Surge Protector), но за доброто им

действие е необходимо качествено

и в много точки заземяване на елек-

трическите съоръжения.

Добре известните продължител-

ни промени (по-често намаляване) на

мрежовото напрежение са поради

недобре оразмерена електрическа

мрежа (включително сградните ин-

сталации) и/или претоварването й.

Хармоници
Генераторите в променливотоко-

вите енергийни мрежи им доставят

синусоидални напрежения и би тряб-

вало в резултат да протичат сину-

соидални токове. Нещо повече, необ-

ходимо е да има еднакви токове във

всяка от фазите на трифазните

мрежи и съответно да няма ток в

нулевия проводник. В действител-

ност значителна и непрекъснато

нарастваща част от товарите са

нелинейни, което обуславя несинусо-

идални токове. Такива товари са

всички електронни апаратури, чий-

то вграден токоизправител консуми-

ра ток само през малка част от

периода на мрежовото напрежение,

т. е. ток със силно несинусоидална

форма. Други типични примери за

товари с несинусоидален ток са

електронният баласт на флуорес-

центните лампи и драйверите на

електродвигателите с променлива

честота на въртене.

Добре известно е, че всеки неси-

нусоидален ток представлява сума

от синусоидален ток с мрежова че-

стота f (основен хармоник) и също

синусоидални токове с честоти nf,

където n е произволно положително

цяло число (n-ти хармоник). Проти-

чането на токовете на хармоници-

те в мрежата създава напрежения с

тяхната честота, т. е. и мрежово-

то напрежение престава да е сину-

соидално. Като пример с плътна

линия на фиг. 3 е дадена формата на

ток, съдържащ основен хармоник с

амплитуда 1, 3-ти хармоник с амп-

литуда 0,7 и 5-ти хармоник с ампли-

туда 0,5. Този ток не само не е си-

нусоидален, но амплитудата му е с

около 60% по-голяма от тази на ос-

новния хармоник и той се нулира 6

пъти в рамките на един период.

Най-съществените отрицателни

ефекти от наличието на хармоници

са:

n Претоварване на нулевия провод-

ник на трифазни мрежи. Сумата

от токовете на основния хармо-

ник на трите фази, протичаща

през него, е 0, докато сумата на

хармониците не е 0 и дори може

да надхвърли тока на фазите.

Според статистически изследва-

ния, токът в нулевия проводник на

електрическите мрежи в търгов-

ски сгради е 1,5-2 пъти по-голям.

Безспорно това трябва да се има

предвид при проектирането на

мрежите.

n Енергийните загуби в трансфор-

маторите нарастват (те са пра-

вопропорционални на квадрата на

честотата), например около 2

пъти в комуникационни системи,

което означава допълнително

нагряване и намаляване на експло-

атационния срок.

Фиг. 3.
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n Възможно е грешно задействане

на предпазни релета и контакто-

ри във фазите от увеличената ам-

плитуда на тока. От друга стра-

на, токът в нулевия проводник

може да задейства устройства-

та за предотвратяване на краж-

бата на електроенергия.

n Много управляващи блокове (на-

пример тиристорните) осъще-

ствяват изключване при премина-

ване на мрежовото напрежение

през нулата. При наличие на хар-

моници могат да се получат греш-

ни изключвания (вж. фиг. 3).

За реално избягване на влиянието

на хармониците върху товарите в

дадена мрежа трябва амплитудите

им да са в определени граници, с ко-

ето се осигурява електромагнитна

съвместимост (Electromagnetic

Compatibility) EMC. Тя включва някол-

ко основни фактора. Емисионното

ниво (Emission Level) EL е сумата на

създаваните хармоници в произволно

място на мрежата. Максимално допу-

стимата стойност на EL на дадено

устройство се нарича емисионна

граница (Emission Limit). Например,

според стандарта EN61000-3-2, то-

ковете на хармониците в мрежи нис-

ко напрежение клас А (в който влизат

домашните) трябва да са най-много

1,14 А на 5-ия хармоник, 0,77 А на 7-ия,

0,33 А на 11-ия и 0,21А на 13-ия.

От своя страна, нивото на устой-

чивост (Immunity Level) IL е най-голя-

мата сума на хармониците, при ко-

ято устройството запазва нормал-

ното си действие. Голяма част от

товарите в мрежата създават хар-

моници, които по различен начин се

сумират в отделни точки, т. е. на

едни места са по-големи, а на други

– по-малки. Нивото на съвместимост

(Comptability Level) CL е стойността

на EL, която не трябва да се над-

хвърля в 95% от измерванията. На-

пример, за мрежа 220 V според стан-

дарта ЕС50160 5-ият хармоник има

CL5=13,2V, 7-ият е с CL7=11V, 11-тия

– с 7,7V и 15-ият – с 1,1V.

Други параметри на PQ
Прекъсванията на напрежението

се разделят на краткотрайни и

дълготрайни, като според ЕС50160

границата между двата типа е 3 min.

Според този стандарт се допуска за

1 година първите да са между някол-

ко десетки и няколко стотици, а

вторите – повече от 10-50.

Дисбалансът се отнася за 3-фаз-

ни мрежи и представлява отклоне-

нието от идеалния случай, при кой-

то напреженията на трите фази са

равни и фазовата разлика между тях

е 120°. Според ЕС50160, разликата

между средноквадратичните стой-

ности на напреженията на нисковол-

тови и средноволтови мрежи, изме-

рени в интервал от 10 min, не тряб-

ва да надхвърля 2% през 95% от сед-

мицата, но за някои области се до-

пуска да е 3%. За високоволтовите

мрежи дисбалансът не трябва да е

над 1%, тъй като така се осигурява

пренасяне на максимално количество

енергия. Сред многобройните причи-

ни за появата на дисбаланс са неси-

метричното натоварване на фази-

те, т. е. нееднаквата консумирана

енергия от тях и разликата в импе-

дансите им.

За краткотрайните превишавания

на напрежението (Temporary Over-

voltage) в ЕС50160 не са дадени гра-

ниците на продължителността им,

а само най-голямата средноквадра-

тична стойност, която за мрежи

ниско напрежение е 1,5 kV. Отскоци-

те на напрежението, според стан-

дарта, могат да имат амплитуда до

6 kV, а времето за достигането й

(преден фронт) да е с продължител-

ност до няколко ms.

Мерки за подобряване на
PQ

Лошото PQ става причина не

толкова за повреди на съоръжения-

та, колкото за скъпо струващо

прекъсване на работата им, намале-

на производителност на машините,

по-голям разход на електроенергия и

загуба на данни в компютърните и

комуникационни системи. За подо-

бряването му съществуват много-

бройни решения, които най-лесно се

прилагат при изграждането на нови

инсталации. Съществуват и стан-

дарти с мерки за подобряване на PQ,

например IEEE Standard 1100-1992.

Някои от най-често използваните

мерки са следните.

n Удвояване на сечението на нуле-

вия проводник или отделни нуле-

ви проводници на всяка от фази-

те. Съществуват силови кабели,

удовлетворяващи една от тези

възможности.

n Поставяне на филтри за спиране

на разпространението на хармо-

ниците по мрежата или спиране-

то им на входа на устройството.

Често филтрите се комбинират

със схемите за подобряване на

cosϕ.

n Свързване на не повече от 6 кон-

такта с общи проводници към

електрическото табло.

n Падът на напрежение върху про-

водниците на електрическата

мрежа за захранване на чувстви-

телни към смущения апаратури не

трябва да надхвърля 2 V, което оз-

начава по-голямо сечение на про-

водниците от нормално прието-

то. При това, поради несинусои-

далния или импулсен характер на

тока, неговата стойност при из-

числяване на необходимото съпро-

тивление на проводниците тряб-

ва да се избира 3-4 пъти по-голя-

ма от тази на захранваните апа-

ратури.

n Съпротивлението на заземявани-

ята (например използваните в ко-

муникационните съоръжения)

трябва да е колкото е възможно

по-малко, като се препоръчва да

не надхвърля 5 Ω. Подобни са изис-

кванията към заземяването на ан-

тените на радио- и телевизион-

ни предаватели.

За избягване на прекратяване на

захранването на консуматори съще-

ствуват 3 основни подхода:

n Допълнителен генератор с ДВГ и

автоматично задействане – га-

рантира прекъсване за не повече

от няколко десетки секунди.

n Акумулаторен блок с преобразува-

тел на постоянно в променливо

напрежение - прекъсването е под

1 s.

n Комбинация от горните две реше-

ния.
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Кoмпанията Greentech Engineering

Solutions (GES) участва за първи път

на тазгодишното издание на Плов-

дивския панаир в секцията, посвете-

на на възобновяеми енергийни източ-

ници - ЕНЕКО. Тя, обаче, представя

не само своите проекти, а и своите

партньори със сериозен опит във фо-

товолтаичния бранш - MITSUBISHI

CORPORATION, SUNTECH Power,

CSUN, SMA Solar Technology, HYUNDAI

HEAVY INDUSTRIES, Du Pont, ELLON

и SOLARON, Hill & Smith, RefuSol,

TATASTEEL, SADEF, HIS Solarsysteme.

Компанията излага своите експо-

нати в 2 зони - външна (непосредст-

вено пред палата 11), където могат

да се видят в реален размер оптимал-

ни решения за конструкции на ELLON

и SOLARON и соларните модули на

компанията CSUN, и вътрешна (в па-

GES представя последни новъведения при
соларните паркове на Международния
технически панаир в Пловдив

лата 10), където можете да получи-

те цялостна информация за фотовол-

таични решения.

GES представя и възможности за

покривни конструкции и фотоволтаич-

ни системи, които се считат за най-

приложимото решение за индустриал-

ни и обществени сгради от гледна точ-

ка на устойчиво развитие и намалява-

не на разходи за електроенергия.

Greentech Engineering  Solutions е

създадена през 2010 г. като дружес-

тво от утвърдени на българския па-

зар компании с опит в сферата на въ-

зобновяемите енергийни източници.

Само за една година компанията са-

мостоятелно завърши 6.2 MW мощнос-

ти в България и участва в проекти-

рането и изграждането, пускането в

експлоатация и управлението на по-

вече от 20 MWp соларни паркове.

GES се утвърди като професиона-

лен EPC contractor в България

(Engineering, Procurement & Construction,

т. е. компания за инжинеринг, достав-

ка и изграждане на проекти). Експер-

тите в компанията покриват целия

спектър от комплексни услуги, които

са необходими при реализацията на

енергийни проекти - от предварител-

но проучване и анализ, през проекти-

ране, снабдяване с необходимите ма-

териали, изграждане, технически над-

зор и включване в националната елек-

троразпределителна мрежа. GES пред-

лага и финансови консултации, бизнес

планиране и гъвкави финансови схеми

за изпълнението на фотоволтаични

проекти.

Детайлна информация за всички

проекти може да намерите на

www.ges-bg.com

Компанията предлага и специализирани покривни решения за индустриални и административни сгради

GES представя последни новъведения при
соларните паркове на Международния
технически панаир в Пловдив
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Производителят на соларни инвертори Power-One пусна тази

година на пазара в Европа четири нови фотоволтаични инвер-

тора. Това са микроинверторът AURORA MICRO-0.3, обновени-

те модели на AURORA UNO-2.0 и UNO-2.5 монофазни инверто-

ри, трифазните инвертори AURORA TRIO-27.6 и TRIO-20.0 и

AURORA ULTRA-1400, най-големият наличен инвертор с мощ-

ност от до 1.4 MW.

"Новите предложения разширяват нашата широка гама от

продукти и услуги за соларния пазар", заяви д-р Алекс Левран,

президент на Възобновяеми енергийни решения в Power-One. "Раз-

вълнувани сме от възможността да представим не само ня-

колко нови инвертора, които комбинират висока степен на ино-

вативност и забележителни ключови характеристики, но съ-

що така и да представим AURORA Vision, която осигурява по-

голям системен контрол и приходи за нашите клиенти."

AURORA MICRO-0.3
MICRO-0.3 е истинска алтерна-

тива на традиционните стрингови

инвертори, с които Power-One са из-

вестни и предлага на клиентите си

атрактивни предимства. Устройс-

твото намалява ефективните загу-

би в неблагоприятни условия, защо-

то всеки модул има отделен MPPT,

като по този начин се създава оп-

тимална крива на мощността за ин-

дивидуални условия на панелите. Ос-

вен това, микроинверторът дава възможност за управление

на всеки модул поотделно, улеснява разширението на фотовол-

таичната централа, без да се налага промяна в размера на

стринговете или синхронизиране на панелите и предлага кое-

фициент на полезно действие от до 95.5 процента.

AURORA UNO-2.0 и UNO-2.5
Обновените модели монофазни инверто-

ри UNO-2.0 и UNO-2.5 са най-малките жи-

лищни инвертори на Power-One, приложи-

ми за покривни инсталации от среден ма-

щаб, и са с изходна мощност от 2 kW (пред-

лагат се също и в 2.5 kW вариант). Снаб-

ден с доказаната високопроизводителна

технология на Power-One, този ВЧ-изолиран

инвертор предлага нови функции, като спе-

циално вградено радиаторно отделение и

лицев панел с потребителски интерфейс.

Освен това, този изключително устойчив

инвертор за използване на открито осигурява бърз MPPT, пред-

лагайки следене на мощността в реално време и подобрен до-

бив на енергия, широк диапазон на входното напрежение и КПД

от 96.3 процента.

AURORA TRIO-27.6 и TRIO-20.0
С двата си нови стрингови инверторни продукта с прило-

жение за големи покривни инсталации, Power-One премахва лип-

сата на предлагане между предишните си 10.0 kW и 12.5 kW

трифазни продукта и най-малките си 50 kW и 55 kW централни

инвертори. Новите AURORA TRIO-27.6 и TRIO-20.0 се възполз-

ват от технологията, усъвършенствана в PVI-10.0 и 12.5, ве-

роятно най-често използваният трифазен инвертор в света,

Power-One пуска на пазара четири
нови соларни инвертора през 2011

който е водещ по ефективност в класа

си. Размерът, по-голям от този на по-мал-

ките си предшественици, позволява на но-

вите устройства да осигуряват на инс-

талаторите повече гъвкавост и по-малки

разходи за окабеляване при големи инс-

талации с променящи се положения или

ориентация. Двата инвертора предлагат

няколко различни функции, включително

два независими MPPT, специално вграде-

но радиаторно отделение и ефективност

от до 98.3 процента. В устройството не

се използват електролитни кондензато-

ри, което удължава продължителността на живота и надеж-

дността в дългосрочен план.

AURORA ULTRA-1400
Новият ULTRA-1400 е най-

големият соларен инвертор от

серия AURORA на Power-One.

Проектиран за големи инста-

лации, този високопроизводи-

телен инвертор с течно ох-

лаждане предлага максимум

мощност на минимум площ. Но-

вата концепция включва и IP65

корпус, ниски цени за поддръж-

ка и експлоатация. Водещата в индустрията ефективност на

преобразуването на енергия до 98.7 процента, в комбинация с

до четири високоскоростни MPPT канала, оптимизират доби-

ва на енергия в широк спектър експлоатационни условия. Тази

мащабна инверторна система значително намалява нуждите

от окабеляване и тестването на място, благодарение на са-

мостоятелно обособените отделения за DC и AC.

За Power-One
Power-One е вторият по големина производител на фото-

волтаични инвертори в света. Неговите продукти за възобно-

вяеми енергийни източници позволяват постигането на най-

доходоносното в бранша преобразуване на енергия както от

соларни, така и от вятърни централи, с приложение в цент-

рали и домове. Power-One има 40-годишна история като лидер

във високоефективните и висококачествени енергийни продук-

ти за разнообразни индустрии, включително възобновяема енер-

гия, съхранение на данни и мрежи, индустриални и мрежови енер-

гийни решения. Седалището на компанията е в Камарило, Ка-

лифорния, и разполага с международни търговски офиси, произ-

водство, и проучвателна и развойна дейност в Азия, Европа и

в Америка. Power-One се търгува на NASDAQ под символа PWER.

За повече информация относно компанията, моля посетете

www.Power-One.com.

За да научите повече за инверторните продукти AURORA

на Power-One, моля посетете

www.power-one.com/renewable-energy.

Power-One пуска на пазара четири
нови соларни инвертора през 2011
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   фективността на фотоволта-

ичната система до голяма степен

зависи от функционалните характе-

ристики на инвертора. Поради тази

причина е необходим прецизен под-

бор на подходящия инвертор за вся-

ка отделна инсталация. Определя-

щи критерии за избора му са видът

и големината на фотоволтаичната

група, съвместимостта му с оста-

налите компоненти, коефициентът

на полезно действие на инвертора,

неговите работни характеристики

и степента на надеждност, които

трябва да гарантират безопасно

функциониране на системата и да

подпомагат постигането на макси-

мална производителност.

Оразмеряване на
инверторите

При подбора и оразмеряването на

инверторите първостепенно значе-

ние се отдава на тяхната мощност.

Тя се определя от пиковата мощ-

ност на конкретната фотоволта-

ична система. Правилото е да се из-

бират инвертори с малко по-малка

мощност от тази на фотоволтаич-

ната група. Специалистите съвет-

ват мощността на инвертора (W)

да бъде по-голяма от 90% от пико-

вата мощност на панелите (Wp).

Например, за 10 kWp група се пре-

поръчва използването на инвертор

с мощност 9-10 kW. Ако инверторът

е с повече от 10% по-малка мощ-

ност, добивът на енергия ще бъде

намален, а експлоатационният му

Критерии за избор
на инвертори
за PV системи

срок - съкратен. Изключения се до-

пускат в случаите, когато фотовол-

таичната инсталация няма да дос-

тигне оптимална работа, поради

неоптимално разположение или на-

клон.

Важно условие е максималният

ток и напрежение на фотоволтаич-

ните модули да не превишават до-

пустимите нива на входни напреже-

ния и ток на инвертора, тъй като

това ще му нанесе сериозни техни-

чески повреди. Неблагоприятно

въздействие върху работата му

оказват претоварването и прегря-

ването, които намаляват мощнос-

тта на инвертора и той не е в

състояние да обработи цялата мощ-

ност на фотоволтаичната систе-

ма. При температури над 70 оС по-

вечето инвертори започват да ре-

гулират производителността на

фотоволтаичните модули надолу, с

цел собствена защита. Поради тази

причина е препоръчително да се

избере пространство за монтаж на

инвертора, което се нагорещява

минимално или да се избере инвер-

тор с принудително охлаждане.

С цел получаване на максимално

количество енергия, инверторът

трябва да работи в точката на

Критерии за избор
на инвертори
за PV системи

Е

Източник: Mastervolt

Източник: FroniusИзточник: Danfoss Източник: KACO new energy

Източник: Diehl Ako Stiftung
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постоянна мощност (МРР). Тъй като напрежението и

токът на модулите варират значително в зависимост

от атмосферните условия, инверторът трябва да про-

меня точката си на максимална мощност, за да функци-

онира оптимално. В почти всички съвременни инверто-

ри е вграден MPP тракер, който се състои от елект-

ронно управляван DC преобразувател и осигурява пода-

ването на възможно най-голяма мощност към електри-

ческата мрежа. Също така, е препоръчително диапа-

зонът 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 напрежения и ток на

цялата група.

Нивата на ефективност при пълно натоварване, по-

сочени от производителите на инвертори, не са до-

статъчни за целите на проектирането на фотовол-

таичните системи, тъй като за голяма част от ек-

сплоатационния цикъл инверторите не работят при

пълно натоварване. В тези случаи е удачно да се из-

ползва европейският стандарт за ефективност, кой-

то предлага методика за сравняване ефективността

на различни видове инвертори, като взема предвид

продължителността от време, при която инверторът

се очаква да работи при определено процентно нато-

варване.

Избор на инвертори за автономни
централи

Инверторите, предназначени за автономни системи,

трябва да имат следните характеристики: формата на

произведеното напрежение да бъде чиста синусоида; да

осигуряват стабилно АС напрежение и честота; да имат

обхват по входно DC напрежение, съобразен с напреже-

нието на заряда на батерията. Стойността на означе-

ната номинална мощност трябва да бъде достатъчна

за захранване на всички АС уреди, включени едновремен-

но. Инверторът трябва да може да понесе и достатъ-

чно големи пускови токове при захранването на двига-

тели или други товари, изискващи по-голям пусков ток.

Сред изискванията към инверторите за автономни

фотоволтаични инсталации са надеждност, постигане

на максимална ефективност при пълно и частично на-

товарване, малко потребление на енергия в режим на

готовност и др. Възможно е да се използва и повече от

един инвертор в системата, но в този случай трябва

да бъдат осигурени отделни токови кръгове за всеки,

за да се избегнат евентуални повреди при свързването

на АС изхода на един инвертор към АС изхода на друг.

Изключение правят по-съвременните инвертори от типа

Master – Slave, които са специално предназначени за

паралелно свързване и синхронизирана работа. Тази схема

на работа дава по-голяма енергийна сигурност, а при по-

големите системи дори може да се повиши ефективно-

стта, като се избегне работата на двата инвертора

едновременно при частични товари. Главният инвертор

обикновено захранва всички товари, докато подчинени-

ят се включва само при необходимост.

Източник: RefuSolИзточник: Power one
Източник: Hyundai Heavy Industries
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PV системи

За по-малки инсталации и за мо-

дули с различни мощностни толеран-

си се използват инвертори за еди-

нични модули и модулни двойки. Така

всеки модул или двойка модули има

свой собствен инвертор, който е оп-

тимално съвместим с неговите ха-

рактеристики и спецификации. Ин-

верторът може да бъде прикрепен

към модула или фабрично монтиран

в свързващата кутия.

Избор на мрежови
инвертори

Ефективно и икономически изгод-

но решение за големите фотоволта-

ични паркове (>10kW) са централни-

те инвертори. Отличават се с

възможност за висока производител-

ност, солидна конструкция и лесен

монтаж. Подходящи са за случаите,

в които фотоволтаичната центра-

ла е под равномерна слънчева ради-

ация, няма засенчване, всички моду-

ли са ориентирани в една и съща

посока и имат еднакви електричес-

ки характеристики. При избора на

централизирана инверторна концеп-

ция трябва да се обърне внимание на

стойностите на входното напреже-

ние и изходната мощност на инвер-

тора, които гарантират нормална-

та работа на останалите парамет-

ри. Важни характеристики са и об-

хватът на напрежението на МРР

(точката на постоянна мощност),

максималният постоянен входен ток,

над който не се гарантира сигурна-

та работа на инвертора, и номинал-

ният постоянен входен ток, който

е най-големият за поддържане на

МРР. По отношение на параметри-

те, свързани с изхода, акцент се

поставя върху максималната изход-

на мощност, която може да бъде в

широки граници – от няколко VА до

няколко десетки kVA.

Използването на централен ин-

вертор е неподходящо при фотовол-

таични инсталации с частично за-

сенчване, тъй като инверторът

обработва едновременно производ-

ството на засенчените и на незасен-

чените модули. В резултат на това

се получават загуби от несъответ-

ствията на електрическите харак-

теристики на модулите. Когато

частичното засенчване е неизбеж-

но, се препоръчва използването на

няколко еднострингови или един

многострингов инвертор.

Еднострингови инвертори се

свързват с един стринг от последо-

вателно свързани модули, като по

този начин всеки стринг разполага

със свой собствен инвертор. Мощ-

ността им варира от 0,7 kW до 15

kW. Този тип инвертори не трябва

да бъдат инсталирани на централ-

но място и нямат нужда от съеди-

нителна кутия. Могат да бъдат

инсталирани в близост до стринго-

вете, като така се намалява дължи-

ната на кабелите за постоянен ток.

Всеки стринг трябва да се състои

от модули с приблизително еднакви

характеристики, мощностни толе-

ранси и да бъде изложен на равномер-

на соларна радиация.

В случаи, в които фотоволтаич-

ните модули в инсталацията са от

различен вид, нямат еднаква ориен-

тация и наклон или се наблюдава

засенчване, специалистите пре-

поръчват използването на мултис-

трингови инвертори. Мултистрин-

говите инвертори предлагат

възможността всеки инвертор да

бъде свързан към два или три стрин-

га, като всеки от тях може да бъде

с различна ориентация, наклон, мощ-

ност или мощностен толеранс.

Освен това един единствен инвер-

тор може да се използва с различни

стрингове, което е икономически

по-изгодно, в сравнение с инстала-

цията на няколко еднострингови

инвертора. Допълнително предим-

ство се явява фактът, че работа-

та на всеки отделен стринг се оп-

тимизира чрез отделно проследява-

що устройство за точката на мак-

симална мощност.

Други характеристики на инвер-

торите, които оказват влияние

върху избора им, са: дали е подходящ

за монтаж на открито, температу-

рен обхват, за който е предвиден да

работи, налични индикатори, устрой-

ства за запаметяване на данни и

други.

Източник: Xantrex

Източник: Woodward IDS

Източник: StecaИзточник: SolarMaxИзточник: SMAИзточник: Siemens
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Какви, според вас, са основните

проблеми пред соларния бранш в мо-

мента?

Основният проблем в момента
пред соларния бранш е непредвиди-
мостта. От една от най-предвиди-
мите инвестиции дълги години, в
момента влагането на средства в
соларни системи е чисто приключе-
ние, ако целта на действието е
възвръщаемост на инвестицията.
Административните процедури, ко-
ито трябва да се преминат, за да се
достигне до строителство на цен-
тралите, също са проблем. Една
малка соларна система събира набор
от документи, минава през същите
съгласувателни и разрешителни
режими, както и един нов ТЕЦ или
дори АЕЦ. Няма правила за тълкува-
нието на различните закони и раз-
поредби, което води до пълна непред-
видимост на един евентуален успех.
Срещаме неразбиране на всяко ниво,
във всяка администрация. Правила-
та се променят в движение, различ-
ни процедури се провеждат по корен-
но различен начин в едни и същи ре-
гионални поделения на държавната
администрация. Съществуват и ня-
колко затворени кръга в няколко
области, като всичко това не е нор-
мативно определено и е или самоини-
циатива на местно ниво, или нароч-
на държавна политика, спусната по
региони. Създават се лоши практи-
ки в определени институции, които
удължават развитието на проекти-
те и също са с корупционен принцип.

Бихте ли коментирали наскоро

приетия Закон за енергията от

възобновяеми източници?

Приетият Закон за енергията от
възобновяеми източници е труден за
коментиране, честно казано. Освен
че е нефункционален, с неясни цели и
начини за тяхното постигане, подле-
жи на тълкувания и противоречи ос-
вен на кореспондиращи нормативни
актове, и на себе си. Целта на зако-
нодателната промяна бе да се наме-
ри начин да се отсеят спекулативни-
те проекти и да се даде възможност

интервю

на реалните да се осъществят по-
бързо, лесно и предвидимо, но това не
се случи. Месеци наред вече не могат
да се намерят отговори на ключови
текстове от закона, например: как-
во означава „схема за подпомагане“
и има ли такива в България в момен-
та, какво значи всъщност „производ-
ствена зона“, какво означава „покри-
ви и фасади“, какво означава „урба-
низирани територии“ и как точно ще
се осъществява всяко едно присъеди-
няване от момента на влизане в сила
на закона до 1 юли 2012 г. Много
странен е и моментът в закона, спо-
ред който цената за присъединяване
се изяснява едва при получаване на
акт образец 15. Всичко това дава
изключително негативни сигнали към
инвеститорите и към хората, реши-
ли да създадат соларна индустрия в
България.

Как ще се прилага законът и какво

отражение ще окаже той върху

бизнеса?

Към момента няма никаква ясно-
та как този закон ще се прилага.
Електроразпределителните и елек-
тропреносното дружества тълку-
ват закона едностранно, само в
частта събиране на нововъведени-
те такси за издадените вече пред-
варителни и окончателни договори,
а в частта започване развитието на
проект – вдигат рамене и чакат
указания и тълкувания.

Няма да се впускам в подробнос-
ти да коментирам ЗЕВИ член по член,
но всеобщото настроение в бранша
е абсолютно отрицателно спрямо
него.

Новият Закон за енергията от
възобновяеми източници, за съжале-
ние, не е по-добър от стария по ня-
колко причини: липса на предвидимост
по отношение на цената за изкупува-
не, липса на преходен период за про-
екти, които са в процес на разработ-
ка, липса на контрол върху ЕРП-тата,
във връзка с обявяването на зони със
свободен капацитет, липса на метод
за образуване на преференциалните
цени и много други.

Нашата надежда при приемането
на ЗЕВИ беше, че ще се облекчи ин-
вестиционният процес при малките
и средни централи и България ще по-
еме по пътя на Германия, Великобри-
тания и други водещи страни.

Какво е бъдещето на соларния сек-

тор в България в контекста на

промените в законовата рамка?

За съжаление, ако не се промени
ЗЕВИ, редица инвеститори ще бъдат
отблъснати, редица фирми, работе-
щи в соларния бранш ще спрат да
съществуват и ще се оставим на
чуждите мега компании да източват
страната ни с големи фотоволтаич-
ни, вятърни паркове и централи от
биомаса, вместо да създадем добра
среда за развитие на много на брой,
малки мощности, парите от които
ще генерират добавъчен продукт за
българската икономика. И когато
създадем соларна индустрия - произ-
водители, доставчици, консултанти,
монтажници, фирми за поддръжка и
за рециклиране на оборудване, съсед-
ните на нас страни вече ще са
тръгнали по нашия път в европейс-
ката общност и тепърва ще покри-
ват изискванията, които ние имаме
в момента за процент енергия от
ВЕИ в брутното си вътрешно по-
требление. Тогава соларният бранш
в България би бил много добре пози-
циониран към експорт на стоки, ноу-
хау и услуги и ще започне да добавя
и положително салдо към външнотър-
говския баланс на страната.

Основният проблем пред
соларния бранш у нас е
непредвидимостта
инж. Росимир Матеев, управител на СТС Солар,

пред сп. Енерджи ревю

Основният проблем пред
соларния бранш у нас е
непредвидимостта
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България има добро бъдеще
във фотоволтаиката

интервю

Какво е уникалното в компанията

KIOTO Photovoltaic и партньорската

й KPV Solar? Бихте ли представили

структурата, управлението и гло-

балната й визия за развитие пред

читателите на сп. Енерджи ревю.

Я. Ц.: Австрийската Kioto Clear
Energy group стартира дейността си
преди около 20 години с производ-
ството на плоски соларни колекто-
ри. В този сектор компанията от
групата GreenOneTec е лидер на
световния пазар днес. Преди почти
10 години групата разширява дейно-
стта си в производството на фото-
волтаични модули, а след още три
години, започва и бизнесът по из-
граждането на PV паркове. Изграж-
дането на соларни паркове в голяма
степен се движи от местни дъщер-
ни дружества, основани в Испания
(2006), Италия (2008) и България
(2009). През 2010 компанията KPV
Solar е основана като съпътстваща
дейността на Kioto Photovoltaics в
областта на бизнес-проектите.
Двете заедно представляват надеж-
ден екип, който осигурява изгражда-
нето "до ключ" на най-добрите PV
паркове с мощност над 1 MW.

Управлението на KPV Solar се
състои от Герхард Рабенщайнер,
бивш изпълнителен директор на Kioto
Photovoltaics и настоящ управител на
KPV Solar и Робин Хиршл, директор
Продажби и проекти. В България
начело на KPV Solar е Райнер Луплов,
който има повече от десет години
опит в управлението на проекти тук,
подкрепен от отличен екип от мест-
ни експерти.

Какво място заема България във

фирмената ви политика?

Я. Ц.: KPV Solar винаги е предпо-
читала новите, развиващи се паза-
ри в PV сектора, отколкото разра-
ботените такива. Въпреки че Герма-
ния все още представлява почти 50%
от световния PV пазар, ние гледаме
на България като на добра възмож-
ност за диверсификация на нашия

бизнес. Нарастваща-
та нужда от възобно-
вяема енергия, член-
ството в ЕС, стабил-
ната валута и най-
вече българският на-
род са подкрепящите фактори, кои-
то ни дават увереност тук.

Какво е характерно за българския

пазар? Как е организиран вашият

бизнес тук? Какво мислите за ме-

стни PV специалисти?

Р. Л.: България се радва на много
часове слънцегреене, което е добра
предпоставка за добив на възобно-
вяема енергия. PV секторът не е
толкова добре развит тук, както в
страни като Германия или Италия,
бизнесът е все още в самото нача-
ло. Но ако Законът за енергията от
възобновяеми източници се окаже
стабилен и преференциалните тари-
фи се задържат на реалистични нива,
България може да има добро бъдеще
в PV. От друга страна, някои инве-
ститори се плашат от нестабилна-
та валута, твърденията за липса на
финансиране или от факта, че фото-
волтаиката е сравнително нова тук.
Ние вярваме, че тези рискове са
изчислими, макар че намирането на
инвеститори тук е все още нелека
задача. Бихме искали да видим ръст
при малките и жилищни соларни ин-
сталации и сме готови да предоста-
вим PV панели за тях.

KPV Solar България, ситуирана във
Варна, се занимава с подбор и разви-
тие на местните проекти, всички
правни и административни задачи,
организирането на строителството
на нашите електроцентрали. Не е из-
ненадващо, че с нас работят опит-
ни български компании, за които са
се доказали като много по-добър ва-
риант, пред „вноса“ на компании от
други части на Европа.

Какви са водещите световни про-

екти с ваше участие? Какви са пос-

ледните проекти, по които рабо-

тите в България?

Р. Л.: Изградили сме PV електро-
централи в Испания, Италия, Слове-
ния и Чешката република. В момента
работим по инсталации с мощност
от 5 MW в Италия и 2 MW в Слове-
ния. Освен това, предлагаме услуги-
те си в Югоизточна Европа. В Бълга-
рия в момента изграждаме 3.5 MW
мощност близо до Пловдив с общо
производство на енергия от повече
от 4.3 MWh на година. Горди сме да
бъдем сред първите, построили сола-
рен парк с такава мощност тук.

Какви са предимствата на вашата

компания по отношение на техно-

логиите и продуктите, които пред-

лагате?

Я. Ц.: Производителността на
една система е много важен пара-
метър за нас, затова ние използва-
ме само най-добрите компоненти в
своя клас за инсталациите си. Това
са висококачествените Kioto панели,
които бяха наредени на второ мяс-
то в класацията на сп. Photon за 2010
година, по отношение на ефективно-
стта. Те се произвеждат в Австрия
от внимателно подбрани елементи.

Какви са плановете ви за развитие

в България и региона?

Р. Л.: Планираме изграждането на
редица проекти тук. В тази връзка,
вече имаме няколко соларни проекта
в процес на разработка. Бъдещата
ни дейност в България ще зависи от
тях и от успеха в привличането на
инвеститори и финансиране. Есте-
ствено, изгодната преференциална
тарифа за срок от 20 години играе
важна роля за нашето решение, как-
то и надеждната и достъпна елек-
тропреносна мрежа. Във всички слу-
чаи, обаче, ще се радваме да видим
развитието на българския пазар до
нивото на днешните лидери.

България има добро бъдеще
във фотоволтаиката

Якоб Цеендорфер,
бизнес развитие в KPV Solar, Austria,

и Райнер Луплов,
управляващ директор на KPV Solar Bulgaria,

пред сп. Енерджи ревю
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В процес на изграждане сме
на проекти с мощност
от 6 MW

интервю

Бихте ли представили компанията

Refusol на читателите на сп. Енер-

джи ревю?

Refusol е водещ производител на

соларни инвертори. Централата на

компанията е в Метциген, Германия.

Имаме повече от 45-годишен опит в

силовата електроника и сме един от

трите водещи световни производи-

теля на соларни инвертори, както и

една от най-бързо развиващите се

компании в областта.

Нашето висококачествено про-

дуктово портфолио включва стрин-

гови, централни и големи инверто-

ри с диапазон на мощността от 4 kW

до 1.3 MW. Серията е налична на-

всякъде по света и е с приложение

както в семейни сгради, така и в ма-

щабни соларни паркове. Инвертори-

те ни могат да работят икономич-

но и ефективно при екстремни гео-

графски и климатични условия.

Какви технически новости плани-

рате да внедрите в производство-

то си през тази година?

Нашата последна иновация е ви-

сокоефективният инвертор 333K,

който значително намалява крайни-

те разходи на системата. Освен

това, осигурява и рентабилност при

монтаж в по-мащабни проекти.

С номинална мощност от 333 kW

и патентованата UltraEta верижна

топология, соларният инвертор до-

стига ефективност по-висока от

98.5%, което осигурява оптимално

производство на енергия. REFUsol

333K предлага по-високо променливо

напрежение от 690 А, което е нало-

женото стандартно напрежение в

индустриални мрежи и вятърни пар-

кове. Освен това, предоставя и по-

високо DC-напрежение от 1500 V.

Следователно, инверторите са

съвместими със стандартно

произведените трансформа-

тори и компенсатори.

Друга иновация е безжични-

ят модул REFUconnect, който

улеснява комуникацията меж-

ду всички инвертори в дадена

фотоволтаична система.

За да бъдат улеснени опера-

торите в следенето на ефективно-

стта на дадена система от раз-

строяние, са налични смартфон при-

ложения във версии Android и iOS.

Приложението предлага на ползвате-

лите информация като производи-

телност, генерирана енергия и добив

от наличните инсталации, която се

представя в таблици и графики.

Кои ваши продукти смятате за

подходящи за българския пазар?

Какво го отличава от останалите

пазари, на които развивате своя-

та дейност?

За българския пазар най-важни са

стринговите инвертори REFUsol 20K

и централните инвертори REFUsol

500K и REFUsol 630K. Както и 333K,

които вече споменах, са особено

подходящи за българския пазар.

REFUsol 20K е трифазен стрингов

инвертор, който не се нуждае от

трансформатор. Основни негови

характеристики са лекотата и ком-

пактният му дизайн. При пикови на-

товарвания естественото охлажда-

не се подпомага от интегриран вен-

тилатор с цел да се гарантира оп-

тималната работа при висока тем-

пература.

В мощния клас централни солар-

ни инвертори REFUsol 500K и REFUsol

630K достигат максимална ефектив-

ност от 98.14%, а според European

efficiency – 97.60% (и в двата случая

без трансформатор) с MPPT-обхват

от 460 до 850 V. Заради използване-

то на външен воден и въздушен топ-

лообменник и функцията за следене

на точката на максимална ефектив-

ност, REFUsol 500K и 630K са прак-

тически приложими за големи фото-

волтаични инсталации в България и

други части на Южна Европа.

Бихте ли посочили най-значимите

световни проекти, реализирани с

ваши продукти?

Не е необходимо да излизам от

територията на България, за да

посоча значими проекти. Миналата

година бе присъединен парк с мощ-

ност 1 MW, изпълнен с наши стрин-

гови инвертори, към електропренос-

ната мрежа. От началото на т. г.

сме реализирали 2-мегаватов парк

(инвертори 20K), както и три по 1

MW, с инвертори 500K. Други про-

екти с мощност от 6 MW са в про-

цес на изграждане. Тези иноватив-

ни системи играят важна роля в раз-

витието на българския соларен

пазар.

Как определяте потенциала на

българския фотоволтаичен пазар за

бъдещо развитие?

България е много привлекателен

пазар за инвеститорите във фото-

волтаичната индустрия. Местополо-

жението й е много подходящо, а ос-

вен това в страната действат

съвременни закони, касаещи алтерна-

тивните енергийни източници.

В процес на изграждане сме
на проекти с мощност
от 6 MW

Михал Калузек, мениджър продажби
Източна Европа на RefuSol,

пред сп. Енерджи ревю
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Работим по няколко нови
проекта в областта на
вятърната и слънчевата
енергетика в България

интервю

Г-н Кардосо, бихте ли предста-

вили компанията Efacec на чи-

тателите на сп. Енерджи ревю?

Efacec е португалска компания,

предстaвена в повече от 65 държа-

ви на всички 5 континента. За нея

работят повече от 4200 служители,

а годишният й оборот възлиза на 1

млрд. евро. Компанията развива сво-

ята дейност в сектори, които оли-

цетворяват бъдещото развитие на

света като енергетика, транспорт

и инженеринг, както и области,

отнасящи се до околната среда,

услугите и възобновяемата енергия.

Efacec се стреми да разработва

съвременни технологии, използвайки

своята компетентност и предпие-

мачески дух, залагайки винаги на

високото качество.

Кои компании са ваши партньо-

ри в бизеса ви по целия свят? С

кои български фирми си парт-

нирате?

Както вече споменах, Efacec

Group има широко портфолио от

дейности, което включва области

като енергетика, транспорт, логи-

стика и околна среда. Затова и

списъкът от технически фирми, на

които ние се доверяваме в свето-

вен мащаб, е доста дълъг. В Бълга-

рия сме избрали местни компании,

които подпомагат дейността ни по

отношение на законовите особено-

сти, инженеринга и проектирането,

с цел да отговорим напълно на ме-

Работим по няколко нови
проекта в областта на
вятърната и слънчевата
енергетика в България

Руи Кардосо,
регионален директор

на Efacec Central Europe,
пред сп. Енерджи ревю

стните изисквания. Наши

партньори са и, разбира

се, строителни, инста-

латорски и граждански

дружества.

На кои основни кри-

терии следва да от-

говаря дадена техно-

логия, за да се спрете на нея

при реализирането на даден про-

ект?

Като високотехнологична компа-

ния, Efacec инвестира сериозно в

развитието на научноизследова-

телската и развойната дейност, с

цел разработването на нови техно-

логии. Първоначално, тези техноло-

гии са внедрени в прототипи и пи-

лотни проекти и подложени на те-

стове, съобразени с действащите

международни стандарти. След

това дадената технология се

въвежда в производство, където се

следват строги вътрешни и между-

народни спецификации, за да отго-

варя тя на критериите за надежд-

ност, както и на очакванията на

клиента.

На 30 юни т. г. официално бе

открит фотоволтаичният парк

Безмер. Как оценявате значени-

ето на проекта за компанията

Efacec и за община Тунджа?

Въпреки световния ни опит в раз-

работването и изграждането на

проекти от този тип, като чужда

компания винаги е важно да получим

необходимата информация за особе-

ностите на местния пазар. Работа-

та ни по конкретния проект беше

много позитивна, силно сме впечат-

лени от качеството и уменията на

местните партньори, които пока-

нихме да ни съдействат при реали-

зацията на соларен парк Безмер.

Планирате ли участие в нови

проекти на територията на

България през следващите ме-

сеци?

Да, към момента работим по ня-

колко проекта в областта на вятър-

ната и слънчевата енергетика в

България. Дори планираме да започ-

нем изграждането им през настоя-

щата 2011 година.

На какво се основава глобална-

та стратегия на Efacec? Какво

място заема българският пазар

в нея?

Като глобален играч, наша основ-

на цел е да удвоим присъствието си

на местата, на които оперираме в

момента. Гледаме на България като

на една от основните страни в

Централна Европа, в която да раз-

виваме дейността си.
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платена публикация

В началото на 2011 година Hill & Smith

Limited - международен лидер в проекти-

рането, производството и доставката

на инфраструктурни продукти откри

свое търговско представителство в

България. Компанията Hill & Smith e ос-

нована в Англия още през 1842 година, а

през 1960 г. групата е регистрирана на

Лондонската фондова борса.

В световен мащаб Hill & Smith пред-

лага широка гама продукти, свързани

с изграждането на пътна и градска ин-

фраструктура - стоманени предпазни

огради, системи за пътна сигнализа-

ция и мониторинг, осветителни сис-

теми, парапети, модулни системи за

изграждане на паркинги TopDeck. Нас-

коро компанията приложи своя дълго-

годишен опит в сферата на инфраст-

руктурата и поцинковането и разра-

боти и добави към своето портфолио

нов продукт - носещи конструкции за

фотоволтаични панели.

Решението на компанията да навле-

зе на българския пазар е повлияно от ре-

дица фактори, сред които потребност-

та от изграждане на по-добра и безо-

пасна пътна инфраструктура, нуждата

от решаване на проблема с недостига

на паркоместа в урбанизираните насе-

лени райони, както и търсенето на ка-

чествена и ефективна носеща конст-

рукция за фотоволтаични панели. Всичко

това определя и основните продукто-

ви линии, върху който Hill & Smith ще със-

редоточи своите усилия.

Конструкциите за соларни панели на

Hill & Smith се произвеждат съобразно

изискванията на всеки индивидуален

проект, предлагат се с 25 години гаран-

ция, устойчиви са на големи натовар-

вания и се монтират лесно и бързо, ко-

ето спестява време и разходи. Всички

тези характеристики спомагат и са

ключови за правилното и ефективно из-

пълнение на соларните проекти.

В България Hill & Smith се ръководи от

Йоана Кехлибарова - мениджър и предп-

риемач с над 15 години опит в сфери ка-

то стопанско управление, финанси, тър-

говия, маркетинг и продажби. Йоана Кех-

либарова е работила като управител и

бизнес консултант за различни корпора-

ции в Европа, Китай и Индия, като ус-

пешно развива и внедрява нови търгов-

ски марки и компании.

Hill & Smith предлага своите продук-

ти и услуги в цял свят, благодарение

на присъствието си в страни като Ан-

глия, Франция, Швеция, САЩ, Китай,

Тайланд и Индия.

Hill & Smith Limited с търговско
представителство в България
Hill & Smith Limited с търговско
представителство в България
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интервю

Бихте ли разказали на читателите

на сп. Енерджи ревю с какво е уни-

кална компанията IDEEMATEC?

Д. Х.: Ideematec Tracking & Mounting
Systems е специализирана в монтаж-
ни решения за мащабни соларни сис-
теми – както такива за проследява-
не, така и монтажни системи с фик-
сиран наклон за наземен монтаж.
Предоставяме и допълнителни услу-
ги, включващи професионална под-
дръжка, свързана със системно пла-
ниране, конструиране на място и
специфично техническо проектиране,
надеждна логистика и монтажни ус-
луги, както и индивидуални обслужва-
щи пакети с гаранции за целия експ-
лоатационен живот на системата.

Един напълно иновативен продукт,
който разработихме тази година в
сътрудничество с базираната в САЩ
компания Solaria, е STS-1 система за
проследяване за технология с ниска
концентрация. Тя е цялостен интег-
риран пакет, който оптимизира про-
изводителността на системата,
постигайки едно от най-ниските нива
на разход на електроенергия. Високо-
ефективните модули Solaria могат да
бъдат идеално комбинирани с наши-
те прецизни нови тракери. На прак-
тика вече сме продали повече от 80
000 единици от новата система за
проследяване STS-1.

Имате ли специални планове за

развитие в Югоизточна Европа?

Д. Х.: Обслужваме българския па-
зар чрез нашия партньор MEGAWATT
S.A. Те са нашият официален EPC
партньор за пазарите в Южна и
Югоизточна Европа.

Й. С.: MEGAWATT предлага цялос-
тни решения за средни и големи по
мащаб PV инсталации на гръцкия
пазар от 2010 година. Компанията е
изградила проекти с обща мощност
от приблизително 6 MW и има пла-
нове за още 2 MW за 2011 година. По-
вечето от проектите са реализира-
ни посредством използването на на-

Планираме разширяване
на бизнеса в България

Денис Холтсшулте, мениджър
продажби и маркетинг в IDEEMATEC,
и Йоргос Стасинипулос, управляващ

директор на MEGAWATT,
пред сп. Енерджи ревю

шите системи
за проследяване
SafeTrack, вклю-
чително най-го-
лемият единствен досега в Гърция
PV тракер проект, 1.5 MW Kronos Sun
Energy в Северна Гърция. Въпреки
настоящите трудности на гръцкия
пазар, ние очакваме съществен ръст
на продажбите през 2012 година.

Как е разположена България на ва-

шата бизнес карта?

Й. С.: Организацията MEGAWATT
понастоящем се развива с цел раз-
ширяване на дейността си в Бълга-
рия и Кипър. Това, заедно с изключи-
телната надеждност на продукта
Ideematec, предлага голям потенци-
ал за успех на тези пазари. Строи-
телната фирма ORION ATE, която е
филиал на MEGAWATT в Гърция, от
няколко години има офис в София. В
идните месеци те планират разши-
ряване на дейността в България, за
да осигурят високо ниво на обслуж-
ване. Също така разглеждат въз-
можните ключови сътрудничества с
компетентните български фирми,
предлагащи PV монтаж.

Какви са особеностите на българ-

ския пазар?

Й. С.: През последните 2 години
България е многообещаващ PV пазар,
въпреки че трябваше да се преодо-
леят различни препятствия и заба-
вяния. Вярваме, че наскоро ревизира-
ното законодателство в България по
отношение на възобновяемите енер-
гийни източници ще тласне пазара
в положителна посока, правейки
страната привлекателна за инвес-
тиции във фотоволтаичния бизнес.

Кои са водещите проекти в свето-

вен мащаб с ваше участие?

Д. Х.: Ideematec наскоро завърши
7.56 MW проект със системи за про-
следяване в сътрудничество с Дой-
че банк в Торе Санта Сузанна, Ита-
лия. Друг 8 MW проект бе пуснат в
експлоатация в Испания през юли т.

г., където Ideematec е предоставил
своите системи за проследяване.
Същите системи са използвани в 10
MW проект в Индия и 13 MW проект
в САЩ.

Какви са предимствата на вашата

компания в технологичен и продук-

тов аспект?

Д. Х.: Нашата PV монтажна систе-
ма fixedTilt предлага най-доброто ка-
чество за цената си. Продуктът
притежава иновативни характерис-
тики като хибридната технология за
фиксиране, комбинация от вградени
релси и винтове и модулна стойка,
която може да се регулира в съответ-
ствие с положението на слънцето.

Системите safeTrack са особено
подходящи за разполагане на труден
терен. Техният компактен и нисък
профил осигурява слънчева светли-
на без засенчване. Високоадаптивна-
та форма на поставката на модула
позволява оптимално използване на
наличното пространство. Тя дава и
възможност safeTrack да издържа на
екстремни натоварвания от вятър
със скорост до 185 км/ч. Механизми-
те и електрониката на нашите си-
стеми за проследяване се предлагат
с 10 години гаранция; стоманените
конструкции се предлагат с гаран-
ция срещу ръждясване до 20 години.

В началото на 2012 година ще пус-
нем едноосна проследяваща система,
с която ще затворим несъответ-
ствието между FixedTilt и SafeTrack
азимут проследяващите системи.
Като всички продукти Ideematec, и
новата система се характеризира с
висока стабилност, рентабилност и
производителност. Тракерът работи
без предавателни механизми, което
прави поддръжката, експлоатацията
и почистването на модулите много
по-лесно и евтино.

Планираме разширяване
на бизнеса в България
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интервю

Уважаеми г-н Иванов, бихте ли

представили фирма ЗГП на чита-

телите на сп. Енерджи ревю и по-

конкретно новия завод за горещо

поцинковане?

Заводът за горещо поцинковане
представлява една реализирана идея,
която е обмисляна и узрявала в
продължение на много години. Това
е една визия за бъдещето на тази
индустрия. Защо визия? Защото
мащабите на завода подсигуряват
развитието на услугата горещо
поцинковане в нашата страна за
няколко години напред. Общият го-
дишен капацитет е около 50 000 т,
а за 2010 година в цяла България
общата поцинкована продукция е
била около 20 000 т.

Какво е различното на Завода в

сравнение с досегашните фирми,

които извършват същата услуга?

Като начало да започнем с разме-
ра. Заводът е построен на терен от
26 200 кв. м, а производствените
площи са 6200 кв. м. Разполагаме с
най-голямата вана за поцинковане:
дължина 13 м, дълбочина 3.20 м и
широчина 1.60 м. Така пред българс-
ките фирми се откриват нови хори-
зонти относно габаритите на еле-
ментите, които могат да бъдат
горещо поцинковани. Досега продук-
ти с големи размери са били изнася-
ни извън България или пък са поцин-
ковани с двойно потапяне, където не
се получава най-доброто качество.

От изключителна важност са и
хората, които работят в предприя-
тието. Екипът представлява сполуч-
лива смесица от професионалисти с
дългогодишен опит в сферата на
горещото поцинковане и млади енту-
сиазирани специалисти. Целите, ко-
ито сме си поставили, са да бъдем
лидери в България и да предоставим
един нов начин на обслужване, кой-
то да надхвърля очакванията на
нашите клиенти.

Каква технология използвате и от

какви браншове са основните ви

клиенти?

Стремим се да
надхвърлим очакванията
на нашите клиенти

Николай Иванов, управител и собственик
 на Завод за горещо поцинковане,

пред сп. Енерджи ревю

Технологията на горещото по-
цинковане е до голяма степен еднак-
ва навсякъде по света от векове –
потапяне на стоманени продукти в
разтопен до 4500 °С цинк. Нововъве-
денията в тази сфера идват от
използването на все по-ефикасни
съоръжения, приспособления и хи-
мични продукти. След дългогодиш-
ни проучвания ние успяхме да проек-
тираме и изградим един модерен
завод с помощта на италианската
фирма Сирио Импианти Индустри-
али, чийто капацитет от 50 000 т
годишно, може да задоволи нужди-
те от горещо поцинковане на цяла
България за много години напред.
Химичните продукти, които изпол-
зваме, ни позволяват да постигаме
винаги качествен краен продукт. В
самия завод имаме дори собствена
химична лаборатория, която следи
за техните оптимални параметри.
Приспособленията, които внедрява-
ме за различни видове конструкции
и елементи, значително повишават
бързината на работа и улесняват
нашите клиенти в планирането на
тяхната логистика. Не на последно
място, наблягаме на цялостното об-
служване на клиентите – от съве-
ти към конструкторите, през инс-
пектиране на производството на
продуктите, до съдействие в
транспортирането.

Какво е приложението на горещо-

то поцинковане и за какви изделия

е подходящо?

Основните ни клиенти са от най-
различни браншове – строителство
на метални конструкции, машино- и
приборостроенето, корабостроене,
пътна инфраструктура, енергетика
и други. Напоследък голям ръст се
забелязва в изработването и монти-
рането на метални конструкции за
фотоволтаични централи, които
задължително се поцинковат за по-
дълга експлоатация. Горещото по-
цинковане като най-добрата защи-
та на стоманата от корозия е под-
ходящо и препоръчително за всеки

един бранш или сфера, където се
използват стоманени продукти. При
нормална неагресивна среда поцин-
кованата продукция има гаранция от
поне 20 години, което спестява мно-
го средства и ядове на ползватели-
те на стоманените продукти, а по-
високите първоначални разходи би-
ват компенсирани многократно. В
развитите страни тези факти са
добре известни на фирмите и пове-
чето метални продукти минават
през горещо поцинковане, а у нас се
прави пестене чрез боядисване, ко-
ето след 2-3 години трябва да се
коригира.

На нашия пазар сте познати като

производител на конструкции за

фотоволтаични паркове. С какво се

отличават и какви предимства

предлагат на инвеститорите?

В резултат на извършени проуч-
вания фирмата ни разработи соб-
ствени горещо поцинковани метал-
ни конструкции за монтаж на ста-
ционарни соларни инсталации, в ко-
ито е съобразен опитът и специфич-
ните възможности на технологично-
то ни оборудване. Разполагаме с
необходимата техника - високоудар-
ни самоходни машини, за монтаж на
фотоволтаични системи чрез наби-
ване в земята на основата на кон-
струкцията, както и със Завода за
горещо поцинковане, което ни позво-
лява да бъдем изключително бързи
при изпълнение на поръчките.

Стремим се да
надхвърлим очакванията
на нашите клиенти

Стремим се да
надхвърлим очакванията
на нашите клиенти
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     истемите с вграден меха-

низъм за проследяване траектория-

та на Слънцето, познати още като

тракери или позиционери, имат за

цел да максимизират производство-

то на електроенергия чрез завърта-

не на фотоволтаичните панели в оп-

тимална позиция. Насочването на

модулите се реализира на базата на

измерени стойности на слънчевата

радиация или чрез контролер, конфи-

гуриран за конкретното географско

местоположение на всеки тракер.

Според производителите на систе-

мите, използването на позиционира-

щи конструкции увеличава ефектив-

ността на панелите с около 25% за

едноосно следящите и с около 30-35%

за двуосно следящите системи. Под-

дръжниците на статичните носещи

конструкции за фотоволтаици отчи-

тат това тяхно преимущество, но

смятат че тракерите изискват

Активно следящи
системи за
фотоволтаици

допълнителен разход за оборудване

и за поддръжка на подвижните час-

ти на системите, който вероятно

ще усвои очакваните по-високи пе-

чалби.

Конструктивни
специфики

Съществуват различни модифика-

ции на конструкцията на тракерите,

но като цяло те се изработват от

стабилна основа, комплектована с

подвижни стоманени и алуминиеви

профили, въртяща се платформа и

съответните задвижващи и управ-

ляващи модули. Върху тракера могат

да се монтират два, три или повече

фотоволтаични панела. Предлагат

се едноосни и двуосни тракери, кои-

то осигуряват вертикално или ед-

новременно хоризонтално и верти-

кално насочване на модулната

повърхност. Типът, големината и

посоките на движение на позиционе-

рите се определят в зависимост от

спецификите на приложението. От

гледната точка на мащаба, големи-

те платформи са икономически по-

изгодни, но при разполагането им в

соларен парк има вероятност от

взаимно засенчване. Според експер-

ти, използването на по-малки плат-

форми е по-добрият избор от техни-

ческа и от икономическа гледна

точка, защото може да се проекти-

рат и разположат на терена, така

Активно следящи
системи за
фотоволтаици

С

Източник: 3K
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че да не се засенчват. Това е особе-

но важно при оптимизиране на раз-

стоянията между въртящите се

платформи във фотоволтаични пар-

кове, тъй като в тях площта на

терена е ограничена и дължината на

кабелите не бива да бъде твърде

голяма, с оглед намаляване на елек-

трическите загуби и допълнително-

то оскъпяване на проекта. Поради

тази причина, за средните географ-

ски ширини специалистите препоръ-

чват по-голям брой, но по-малки

платформи в рамките на 10 - 20

квадратни метра, които се въртят

автоматично по азимута (от изток

през юг на запад) и периодично про-

менят наклона си спрямо терена.

При проектирането и изработва-

нето на конструкциите за фотовол-

таични паркове е необходимо да се

обърне специално внимание на надеж-

дността, устойчивостта и експло-

атационната дълготрайност на

системите, като се отчетат и

въздействията, възникващи по вре-

ме на тяхната експлоатация. Някои

от изискванията, на които трябва

да отговарят, са формулирани в

Наредба №3 от 21 юли 2004 г. за

основните положения за проектира-

не на конструкции на строежите и

за въздействията върху тях, но като

цяло експертите с по-дългогодишен

опит в областта препоръчват кон-

струкциите да се проектират така,

че да имат товароносимост 250 -

300 кг/кв.м (около 1 м плътен сняг)

и устойчивост на измъкване или

страничен натиск 120 кг/кв.м

(вятър със скорост 160 км/ч).

Системи за управление
на фотоволтаиците

Съществуват няколко типа си-

стеми за управление на тракери-

те. Най-елементарните от тях са

пасивните системи, които следят

слънцето без електронен контрол

или мотори. Работят на принципа

на топлинното разширение на

течности при нагряване. В двата

края на позиционера има тръби с

незамръзващ флуид и подходящо

поставени сенници. Когато пози-

ционерът е в неподходяща позиция,

едната тръба се загрява повече от

другата и течността в нея се

разширява. По тръбички тази теч-

ност отива в двигателния меха-

низъм, който по принцип представ-

лява бутилка с бутало, от двете

страни на което се подава наля-

гането на двете крайни тръби.

Сред недостатъците на този тип

системи специалистите посоч-

ват, че позиционирането сработ-

ва грубо, неточно и с голямо закъ-

снение, особено през зимния пери-

од, когато ниските температури

оказват влияние върху флуида и

хидравличните компоненти. Пора-

ди липсата на обратна връзка с

този тип тракери, в близост до

Източник: DEGERenergie
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тях се разполагат автоматични

измервателни станции за наблюде-

ние на метеорологичната обстанов-

ка. В тях, наред с измерването на

слънчевата радиация, температура

и влажност на въздуха, непрекъсна-

то се измерват и скоростта и по-

соката на вятъра. Получената ин-

формация се изпраща до оперативен

център, който следи тенденциите и

предприема необходимите действия

за предотвратяване на евентуални

поражения върху съоръженията.

Позиционерите с най-елементар-

на електронна форма на управление

функционират на базата на две фо-

токлетки и компаратор, сравняващ

тока им на късо съединение, които

придвижват панела, съобразно най-

ярката точка в небето. Техен недо-

статък е, че при облачно време

тракерът се мести хаотично (на

пазара се предлагат и усъвършен-

ствани версии с трета клетка, при

които този недостатък е отстра-

нен). Освен това, вечер позицио-

нерът остава наклонен на запад и

сутрин изгряващото слънце осветя-

ва задната част на датчика, която

е нечувствителна. За да може дат-

чикът да сработи и да реагира с

вярната посока на движение, Слънце-

Източник: a+f GmbH

Източник: a+f GmbHИзточник: TITAN TRACKER
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то трябва да се издигне на 15-20

градуса в небето.

Програмирани системи
за управление

На пазара се предлагат и траке-

ри с предварително програмирани

системи за следене на траектори-

ята на слънцето за дълъг период от

време. Този тип модели се нуждаят

от начално задаване на GPS коор-

динатите при инсталиране на сис-

темата; точен часовник за реално

време с възможност за досверява-

не в бъдеще; както и от непрекъс-

ваемо захранване, за да може часов-

никът да работи точно. За да фун-

кционира нормално, системата се

нуждае и от информация за реална-

та позиция на панелите, което изис-

ква наличието на втори кабел от

електродвигателя към електрони-

ката, по който се подават импулси

от рид ампула. Модификация на този

вид са системите с хибридни дат-

чици, които притежават както

фотоклетки за следене на слънце-

то, така и микрокомпютър с вгра-

дена интелигентност. Допълнител-

ната логика се въвежда по програ-

мен път и посредством нея се срав-

няват показанията на фотоклетки-

те с текущо изчислената позиция

на слънцето. Датчиците на този

тип позиционери не се нуждаят от

интерфейс и начално програмиране

на GPS координатите, тъй като се

самообучават (от фотоклетките)

и след известен период от време

започват да работят самостоятел-

но при всякакви метеорологични

условия.

При някои от по-съвременните

видове тракери е заложена електро-

ника, която не се нуждае от датчик.

При тях директно се следи напреже-

нието и тока на панелите и чрез

последователни опити се търси

положението на панела, при което

той добива максимална ефектив-

ност на преобразуването. Есте-

ствено, микрокомпютърът е снабден

с часовник и възможност за изчис-

ляване на позицията на слънцето.

Посредством опитите за позициони-

ране се калибрира вътрешната ло-

гика (изяснява си позицията на

слънцето) и веднага след това се

изчисляват GPS координатите. Този

тип тракери не се объркват при

лошо време, не се нуждаят от: на-

чално програмиране, денонощно зах-

ранване, датчици с фотоклетки или

от обратна връзка с позицията на

панелите.

Като цяло електрическите следя-

щи системи осигуряват най-голяма

точност при позиционирането на

фотоволтаиците. Те дават възмож-

ност разположението на модулите

да се програмира, дори и в случаите,

когато няма пряко лъчение. Сред

останалите им предимства са обо-

гатената функционалност, като

Източник: Ideematec Deutschland
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например бърза реакция при небла-

гоприятни метеорологични условия

и завъртане на фотоволтаичния

панел в най-безопасна позиция спря-

мо вятъра; усвояване на енергията

от последните лъчи на слънцето за

връщане на позиционера в изходна

позиция и др. Сред иновациите в

електрониката на панелите е и вне-

дрената логика против засенчване.

В големи фотоволтаични паркове

понякога се получава осветяване

само на първия (или последния) панел

сутрин рано и вечер късно, а всички

останали са засенчени. При такава

ситуация се генерира много по-мал-

ко енергия, отколкото ако всички

позиционери са в хоризонтални пози-

ции. Чрез управление с централен

компютър може да се извърши опти-

мизация на цялата група, така че

ефектите от засенчване да са ми-

нимални.

Най-съвременните видове систе-

ми за проследяване траекторията на

слънцето са снабдени със система

за автоматично управление, която

използва двупосочен GSM или Интер-

нет канал. Системата е особено

полезна в аварийни и критични ситу-

ации, тъй като може бързо и ефек-

тивно да отработи внезапно възник-

нали неблагоприятни климатични

явления и да предотврати въздей-

ствието им върху механичната и

електрическа цялост на системата.

Също така, интелигентите систе-

ми дават възможност за дистанци-

онно събиране на данни за последващ

анализ и за формиране на управлява-

щи въздействия върху съоръженията

на базата на променливи критерии,

задавани дистанционно или записа-

ни в енергонезависимата памет на

устройството за управление.

Източник: TITAN TRACKERИзточник: a+f GmbH

Източник: a+f GmbH
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спонсорирано интервю

What is the main focus of Sedna

Power Plants Bulgaria?
The main activity of Sedna Power Plants

Bulgaria is in the field of designing and

construction of renewable energies power

plants with a particular focus on large-scale

photovoltaic plants.

Would you tell us more about the holding of Sedna
Group, part of which is Sedna Power Plants

Bulgaria?
The company is part of Sedna Group, Italian and international leader

in the renewable energy sector. This new player, operating on the

Bulgarian market as EPC contractor (Engineering, Procurement,

Construction) offers its customers a complete turnkey service,

following every step - from designing to construction of the plants.

Sedna Group has been operating

in Italy since 2006 getting a solid

experience in plants designing, site

building and construction activities.

Even after the completion of the

installation the customers are

provided with a full Operation &

Maintenance service for a period of

twenty years.

What kind of
professionals work for
the company you

represent?
Sedna Power Plants Bulgaria

employs highly qualified Bulgarian

professionals who have taken part

in special training programs at

Sedna Group in Italy. Thus

transferring the experience and

know-how acquired through the years.

The Engineering department of Sedna Power Plants Bulgaria

participates in and follows each stage of the project - from the

preparation of the preliminary projects and the design works of the

executive projects to the supervision and technical guidance during

the construction and exploitation period.

What are your priorities for the local market?
The mission of Sedna Power Plants Bulgaria is to provide a

complete turnkey solution, offering its customers the highest quality

services. The vision of the company is to develop the promising

Bulgarian market, being a leading ECP contractor of PV projects in

the country.

Какъв е основният акцент в дейността на
Седна Палър Плантс България?

Основната дейност на Седна Палър Плантс България е из-

граждането "до ключ" на централи за производство на енергия

от възобновяеми енергийни източници, като основен акцент

се полага върху изграждането на фотоволтаични паркове.

Бихте ли разказали повече за холдинга Седна
Груп, част от която е Седна Палър Плантс
България?

Седна Груп е лидер на световния и италианския пазар в сек-

тора на възобновяемите енергийни източници. Тази нова реал-

ност, оперираща на българския пазар като EPC contractor

(Еngineering, Procurement, Construction), предлага на своите кли-

енти една комплексна услуга, следвайки всички етапи - от про-

ектирането до изграждане на централите.

Седна Груп започва своята дейност в Италия през 2006г., ка-

то в годините трупа солиден опит в

сектора по отношение на проектира-

нето, подготовката и организацията

на строително-монтажната дейност

както и изграждането на самите съ-

оръженията. След въвеждането на ин-

сталациите в експлоатация на кли-

ентите бива предоставено пълно об-

служване и поддръжка (Оperation &

Maintenance) за период от двадесет

години.

От какви специалисти се
състои екипът на
представляваната от Вас
компания?

Седна Палър Плантс България раз-

полага с висококвалифициран персо-

нал български специалисти, премина-

ли през специална обучителна прог-

рама в офисите на Седна Груп в Ита-

лия. По този начин се цели прехвър-

ляне и усвояване на придобития през годините опит и ноу-хау.

Инженерният отдел на Седна Палър Плантс България учас-

тва и следва всеки етап от реализацията на проектите - от

проектирането и подготвянето на идейните проекти, през из-

готвянето на окончателния работен проект, до предоставя-

нето на технически насоки по време на изграждането и въвеж-

дането в експлоатация.

Какви са приоритетните Ви цели по
отношение на местния пазар?

Мисията на Седна Палър Плантс България е да предостави

едно цялостно решение "до ключ" , предлагайки на клиентите си

най-високо качество на обслужване при предоставяне на услуги-

те си. Визията на дружеството е да подпомогне развитието на

обещаващия български пазар, като играе ролята на водещ EPC

contractor при изграждането на ВЕИ проекти в страната.

Седна Палър Плантс България ЕООД

бул. България 58, офис 32

 София 1680, България

Tel. +359 24001379 // Fax +359 24001378

www.sednagroup.bg

E-mail: infobulgaria@sednagroup.it

Sedna Power Plants Bulgaria Ltd.

Bulgaria, Sofia - Bulgaria Boulevard 58

Tel +359 24001379 // Fax +359 24001378

www.sednagroup.bg

E-mail: infobulgaria@sednagroup.it

Георги Бебечев, мениджър България на Седна Палър Плантс

България

Georgi Bebechev, Country Manager of

Sedna Power Plants Bulgaria

Седна Палър Плантс България

изгражда фотоволтаични

системи до ключ

Седна Палър Плантс България

изгражда фотоволтаични

системи до ключ

Sedna Power Plants Bulgaria

builds turnkey photovoltaic

systems

Sedna Power Plants Bulgaria

builds turnkey photovoltaic

systems
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Да бъдеш в състояние да превърнеш въздуха в чиста енергия означава да имаш бъдещето на своя страна.
Това е мотото, с което Е ВЕ ЕС Консултинг ЕООД предлага своите услуги за осъществяване на
ветроенергийни проекти - от идеята до изпълнението на проекта, в цяла Европа и специално тук, във Варна.

Какво ни дава  вятърната
енергия?

Вятърната енергия е идеалната форма

на енергия за бъдещите поколения. Всеки е

победител: човечеството, околната среда,

дори и икономиката ...

Вятърната енергия помага на
околната среда
• В Централна Европа вятърът е лесно-

достъпен като източник на енергия -

особено през зимата. Тогава изходната

мощност на хидроенергийни станции и

слънчеви инсталации е с най-ниските си

стойности. Ето защо, вятърна енергия

е идеален начин да компенсира този не-

достиг.

• Използването на енергия от възобновя-

еми източници се изисква от закона. Про-

изводството на вятърна енергия пома-

га да се постигнат както национални,

така и международни екологични цели.

• Използването на вятърна енергия вмес-

то фосилните енергоизточници може да

забави парниковия ефект и да подсили

екосистемите.

•Вятърните турбини съдействат за до-

пълнително използване на земеделска-

та земя и правят излишни ядрените

централи.

•По време на 20-годишния си живот, една

вятърна турбина произвежда около 55

пъти повече енергия, отколкото е израз-

ходвана за нейното производство.

Как вятърната енергия служи
на икономиката?

•Професионалното планиране, инсталира-

не и експлоатацията на ветрогенерато-

ри създава нови работни места.

•Местната вятърна енергия укрепва ре-

гионалната икономика и намалява дяла на

международния енергиен внос.

•Вятърната енергия почти не предизвик-

ва извънредни разходи. Чрез създаване-

то на възобновяеми енергии се избягва

нуждата от използването на вредни го-

рива, които влияят на околната среда и

увреждат здравето.

•Вятърната енергия намалява зависи-

мостта от петрол, въглища, уран или

природен газ.

•Възстановяването на енергийната

стойност на една вятърна турбината

е от 3 до 6 месеца. Отнема много крат-

ко време, докато енергията, необходи-

ма да се произведе, инсталира и прода-

де турбината, се компенсира.

•Вятърната енергия увеличава сигур-

ността на енергоснабдяването. По-го-

лемият дял на вятърната енергия опти-

мизира диверсификацията на енергийни-

те доставки.

•Вятърната енергия стабилизира цените

на електроенергията.

•По отношение на произведената елект-

роенергия, ветроенергийните съоръже-

ния стават все по-изгодни. Разходите за

монтаж, отнесени към един киловатчас

електроенергия, са сравними с тези на

нова газова електроцентрала.

Вятърната енергия е енергията на бъ-

дещето. Е ВЕ ЕС Консултинг ЕООД е на-

пълно ангажирана с нейното развитие, за-

щото ние мислим за поколенията.

Вятърната енергия
е енергията на бъдещето
Вятърната енергия
е енергията на бъдещето
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    рецизното проучване на харак-

теристиките на вятъра и метеоро-

логичните особености на избрания

терен са важен аспект от подго-

товката и експлоатацията на все-

ки ветроенергиен проект. За целта

се съставя стратегия за монито-

ринг, която обхваща избора на под-

ходящо място за поставяне на из-

мервателни мачти, съобразен с

терена, релефа, различни препят-

ствия и ограничения, конфигурация

на мачтите, подбор и инсталация на

сензори и други измервателни уст-

ройства. Предварителните измер-

вания продължават минимум двана-

десет месеца, през време на което

получените данни се събират, в по-

следствие се съпоставят с резул-

татите от дългосрочни измервания

на локални метеорологични станции

и се анализират от експерти. На

тяхна база се изготвят 3D ком-

пютърни модели на терена и симу-

лации на ветровия поток, които

допринасят за енергийната оценка

на ветропарка и улесняват подбо-

ра и локацията на ветрогенерато-

рите. След като ветроенергийната

централа влезе в експлоатация,

наблюдаваните параметри на вятъ-

ра и околната среда, се използват

за оптимизиране на дейността й и

постигане на максимална енергий-

на ефективност.

Измерванията включват опреде-

ляне на скоростта и посоката на

вятъра, на базата на които се де-

финира енергийният му потенциал.

В някои случаи се измерват и други

характеристики като вертикално

разпределение на ветровете в раз-

личните атмосферни слоеве, с по-

мощта на радиосонди или метеоро-

логични балони. Метеорологичните

измервания включват и оценка на ко-

личеството на валежите в конкрет-

ния район, стойности на атмосфер-

ното налягане, температура и влаж-

ност. Изборът на измервателни

уреди зависи от конкретните изис-

квания на проекта и от регионално-

климатичните и топографски усло-

вия. Най-често се използват сензо-

ри за измерване скоростта на вятъ-

ра, посока, атмосферно налягане,

хидротоплинни условия, валежи и

слънчева радиация.

Измервателно оборудване
за ветроенергийни паркове
Измервателно оборудване
за ветроенергийни паркове

П
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Измерване
на скоростта на вятъра

Ключов измервателен параметър е хоризонталната

скорост на вятъра. За целта се използват различни

видове анемометри, като сред най-предпочитаните

модели са чашковите и крилчатите. Основен конструк-

тивен елемент на чашковите анемометри са полусфе-

рични чашки (три или четири на брой), въртящи се око-

ло вертикална ос. Принципът им на действие се осно-

вава на разликата между съпротивленията на въздуха

при обтичане на вдлъбнатата и изпъкналата част на

полусферичната чашка.

При крилчатите анемометри ролята на първичен

приемник се изпълнява от пропелер. За разлика от чаш-

ковия анемометър, който се върти около вертикална ос,

перпендикулярна на посоката на вятъра, крилчатият

трябва да се постави успоредно на нея.

Приложение намират и ултразвуковите анемометри,

познати още като акустични. С тях се определя както

скоростта на потока, така и посоката му, на базата

на ултразвукови вълни. За тази цел анемометърът е

оборудван с две двойки ултразвукови преобразуватели,

разположени едни срещу други.

Посока на вятъра
Посоката на вятъра се определя с помощта на вет-

ропоказатели. Измерванията са от съществена важ-

ност за оптималното позициониране на ветрогенера-

торите. Съвременните модели ветропоказатели имат

измервателен обхват от 0 до 360о, а при най-добрите

от тях точността на измерване е ± 2 градуса. Сред

работните характеристики на най-новите модели са

устойчивост на вятър до 85 м/сек и широк темпера-

турен обхват (-50 оС + 80 оС), като някои от тях допъ-

лнително са подсигурени и с противообледенителна

система. Освен върху измервателната мачта, изпол-

звана в предпроектното проучване на вятърните ха-

рактеристики, ветропоказатели се монтират и върху

ветрогенераторите, определяйки позиционирането на

роторните лопатки. Въз основа на информацията от

ветропоказателя, задвижващата предавка се обръща

с помощта на двигателя за ъглово завъртане така, че

лопатките да са обърнати срещу вятъра за максимал-

на ефективност на преобразуването на енергията.

Плътност на енергийния поток
За определяне на ветровия потенциал се дефинира

понятието плътност на енергийния поток, изчислена във

W/m2. Плътността дава разполагаемата мощност на

вятъра, пресичащ единица повърхност. Кинетичната

енергия на вятъра е пропорционална на плътността на

въздуха, т. е. масата му за единица обем (колкото по-

тежък е въздухът, толкова повече енергия генерира

турбината). При нормално атмосферно налягане и при

температура от 15 оС, въздухът тежи около 1,225 ки-

лограма за кубичен метър. Плътността намалява бавно

с нарастващата влажност, но се увеличава при ниски

температури. Високо над морското равнище (в плани-

ните) атмосферното налягане е по-ниско, въздухът е по
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разреден и по-лек. От това плътно-

стта му става по-ниска и като цяло

намалява и плътността на ветрова-

та мощност.

Атмосферно налягане,
температура
и влажност

Данните за температурата, ат-

мосферното налягане и влажност-

та на въздуха имат съществено

влияние върху точната оценка на

вятърната енергия. Нормалните

колебания на температурата и на-

лягането могат да предизвикат

вариации до 10% в очакваните стой-

ности за енергопроизводителност

на генераторите. Така например,

разлика от 10 °C в температурата

ще генерира разлика от около 4% в

плътността на въздуха, и следова-

телно, -в реализираните мощности.

Температурните сензори обикнове-

но се разполагат на височина най-

малко 10 м над терена, за да се

избегне влиянието на топлината,

излъчвана от земята.

В зависимост от атмосферните

условия въздушното налягане вари-

ра между 980 и 1050 hPa. От реша-

ващо значение при измерването му

е да се вземе предвид надморската

височина, тъй като налягането на

въздуха намалява при по-големи ви-

сочини. На сушата спада с около 1

hPa на всеки 8 метра, което резул-

тира в 10% по-ниско налягане на

въздуха (вятърна енергия) в сравне-

ние с налягането на въздуха в над-

морска височина от 800 м. Атмос-

ферното налягане се измерва с ба-

рометри. Данните могат да бъдат

получени и от близката метеороло-

гична станция, но ако се вземат

предвид разходите за въпросните

анализи и включването на външни

данни в хода на кампанията за из-

мерване (най-малко 12 месеца),

може би инсталирането на датчик

за налягане на въздуха като част от

измервателната система е по-доб-

ра алтернатива. За целта специа-

листите препоръчват инсталация-

та на пиезоелектрически баромет-

ри с широк измервателен обхват и

съвременни експлоатационни харак-

теристики.

За измерване на количеството

валежи се използват уреди, нарече-

ни дъждомери. Стандартната им

конструкция включва два еднакви

цилиндъра с похлупак; събирателна

фуния със същия отвор; чаша за

стичане на водата от цилиндрите

и специална стъклена мерилка.

Дъждомерът се поставя на откри-

то място, на височина 1 м над зе-

мята. През топлата част от годи-

ната дъждомерът се използва в

пълен комплект, а през студените

месеци чашата и фунията се приби-

рат и се оставя само цилиндърът,

за да може снегът да вали направо

в него.

Плътността на слънчевия поток

се измерва със специални сензори,

наречени пиранометри, във ватове

на квадратен метър. Стандартно-

то измерване зависи от хоризонтал-

ния монтаж, който се контролира

чрез вградения към сензора нивелир.

Възможно е измерване и под други

ъгли в зависимост от нуждите на

изследването.
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платена публикация

Г-н Клингбахер, бихте ли

представили на читателите на

сп. Енерджи ревю компанията

Windkraft Simonsfeld - нейната

дейност и история?

Мартин Щайнингер, в момента гла-

вен изпълнителен директор на

Windkraft Simonsfeld, започнал разра-

ботването на първите две вятърни

турбини през 1996 година в Симонс-

фелд, намиращ се в Австрия, северо-

западно от столицата Виена. В този

толкова ранен етап от развитието на

вятърната енергетика, идеализмът се

явявал първото и задължително усло-

вие. Оттогава компанията Windkraft

Simonsfeld е натрупала 15-годишен

опит в разработването, пуска в екс-

плоатация и поддръжката на вятърни

паркове. Към момента ние притежава-

ме 57 вятърни турбини с обща мощ-

ност от 98 MW. Освен това, предла-

гаме като услуга въвеждане в експло-

атация, сервиз и поддръжка на 70 вя-

търни турбини на други компании в Ав-

стрия и България.

Дейността на фирмата, започнала

като амбициозна мечта, в процеса на

работа успяла да убеди повече от 1500

души да станат акционери в Windkraft

Simonsfeld. И все пак, Windkraft

Simonsfeld си остава местна компания,

чийто акционери живеят близо да вя-

търните си паркове.

Кои са най-значимите проекти

на компанията в Европа?

Работата ни е фокусирана на три

пазара: Австрия, България и Румъния.

На всеки един от тях разработваме по

няколко проекта. По-конкретно за Бъл-

гария и Румъния, бих казал, че в порт-

фолиото си притежаваме проекти с из-

ключителни ветрови характеристики.

Благодарение на това, планираме да

увеличим годишното производство на

енергия до 500 GWh.

Как е организирана дейността

ви в България? Кои компании са

ваши основни партньори на

местния пазар?

Windkraft Simonsfeld BG разработва

и на практика е собственик на наши-

те вятърни паркове. O&M Simonsfeld,

също филиал на Windkraft Simonsfeld, е

отговорна за експлоатацията и под-

дръжката на генераторите във вятър-

ните турбини. Всички австрийски ком-

пании, обслужващи вятърни турбини на

територията на България, разчитат

на нашите умения и опит в областта.

Това ни нарежда сред най-големите

доставчици на услуги в областта на

експлоатацията и поддръжката на вя-

търни турбини в България.

Вече имате един реализиран

вятърен проект в България.

Разкажете ни повече за него.

Регионът на Каварна е много бла-

годатен за експлоатацията на вятър-

ни турбини. Добиванатаа енергия от

инсталираните там турбини V90 над-

вишава производството на най-добри-

те ни генератори в Австрия!

Какъв е настоящият акцент в

дейността ви на местния

пазар?

Основният ни фокус е разширяване-

то на вятърния ни парк край Каварна.

Планираме инсталирането на 19 допъл-

нителни вятърни турбини там. Ако ре-

хабилитацията и разширението на

мрежата в района на Каварна позво-

ляват, ние сме готови да вложим още

75 млн. евро в чиста енергия за след-

ващите 3 години там. Отделно, сме в

процес на търсене на подходящи мес-

та за разработването на други про-

екти.

Как, според Вас, новият закон

за енергията от възобновяеми

източници ще повлияе бизнеса

ви на българския пазар?

Улрих Клингбахер, изпълнителен директор на Windkraft Simonsfeld BG,
пред сп. Енерджи ревю

9000 Варна, бул. Приморски 41

тел.: 052/ 988 840, мобилен: 0888 247 107,

office@wksimonsfeld.bg, www.wksimonsfeld.com

Планираме инсталирането на 19
допълнителни вятърни турбини
край Каварна

Планираме инсталирането на 19
допълнителни вятърни турбини
край Каварна

Нашите очаквания са, че той би под-

помогнал дейността на сериозни ин-

веститори като Windkraft Simonsfeld

BG. Освен това, той ще изчисти па-

зара от спекулантите и ще помогне

на електропреносните дружества да

осигурят необходимите подобрения по

мрежата. Части от новия закон все

пак се нуждаят от корекции, но като

цяло, мисля, че нещата вървят в пра-

вилната посока.

Каква е формулата на Windkraft

Simonsfeld за разработването

на успешен високотехнологичен

проект?

В основата на всеки успешен про-

ект в областта, според мен, стоят

квалифицирани хора, които обичат ра-

ботата си.
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Двукратни турбини
за малки ВЕЦ
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  вукратните водни турбини са

подходящо решение при изграждане-

то на малки водноелектрически цен-

трали в България. Приложението им

се обуславя от особеностите на

географските условия, характеризи-

ращи се с голям диапазон на измене-

ние на геодезичните напори и на

водните количества, както и от

спецификите на местния енергиен

пазар. От инвестиционна гледна

точка, инсталациите с двукратни

турбини се характеризират със

сравнително ниски капиталовложе-

ния (до три пъти по-ниски в сравне-

ние с алтернативните решения) и

ниски експлоатационни разходи. Ви-

соката степен на оползотворяване

на разполагаемия хидроенергиен по-

тенциал и възможността за достав-

ка от местни производители допъл-

ват основните им предимства.

Двукpaтните турбини се използ-

ват за напори от 2 до 200 м, нo

мoщнocттa им e oгpaничeнa

oбикнoвeнo дo 1000 kW, пopaди

cpaвнитeлнo ниcките cтoйнocти нa

к.п.д. (мaкcимaлнa cтoйнocт дo 85%).

В отделни случаи мощнос-

тта на турбините от

този тип може да достиг-

не до 3000 kW. Отличават

се с изключително проста

и технологична конструк-

ция и възможности за

ръчно и автоматично регу-

лиране. Освен това, дву-

кратните турбини осигу-

ряват работа на центра-

лата в широк диапазон от

режими и се характеризи-

рат с висока степен на

унификация на възлите и детайлите,

което е съществено предимство за

хидроенергийното оборудване на

малките ВЕЦ.

Конструктивни
особености

Проточната част на двукратна-

та турбина се състои от няколко

елемента: направляващо устрой-

ство; работно колело; работна ка-

мера и изпускателна тръба. Ha фиг.

1 e пoкaзaнa типична схема на

двукpaтнa туpбинa зa ниcки нaпopи

и елементите на проточната й

част: нaпpaвлявaщo уcтpoйcтвo

(дюзa 1 и peгулиpaщa лoпaткa 2),

paбoтнo кoлeлo 3 и paбoтнa кaмepa

(кoжуx) 4. Зa предотвратяване пони-

жаването на налягането в pa-

бoтнaтa кaмepa под допустимата

стойност, към нея e мoнтиpaн възду-

шен клaпaн 5. Направляващото уст-

ройство представлява дюза с пра-

воъгълно сечение, към която обикно-

вено е интегриран регулиращият

орган. За да се свърже с напорния

тръбопровод, между него и входа на

дюзата се монтира преход. Подвеж-

дането на водата към дюзата може

Двукратни турбини
за малки ВЕЦ

Фиг. 1.

Д
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щото устройство има за задача да

преобразува енергията на водата

изцяло в кинетична и да осигурява

равномерно разпределение на деби-

та в границите на активния ъгъл (в

който водата атакува лопатките на

работното колело при първото пре-

минаване). Освен това, трябва да

осигурява постоянен ъгъл на атака

на работните лопатки и да регули-

ра дебита, респ. мощността на

турбината. Срещат се различни

конструкции на регулиращия орган,

като най-често използваните са

показани на фиг. 2. Класическото

решение е лопатка (фиг. 2а), профи-

лирана с оглед осигуряването на

желаното направление на течение-

то на входа на работното колело. В

първите конструкции на двукратни

турбини се среща и плоският регу-

лиращ орган – фиг. 2б. Много често

в конструкциите се използва и сек-

торният (цилиндричен) регулиращ

орган, показан на фиг. 2в и сравни-

телно рядко – клапата от фиг. 2г.

Работното колело се състои от два

диска, между които са разположени

работните лопатки – фиг. 3а. В

съвременните конструкции, особено

когато работното колело е с по-

голяма широчина, се използват меж-

динни дискове (фиг. 3б).

Основно изискване при проектира-

нето на проточната част на турби-

ната е осигуряването на съгласува-

ност в кинематичните характерис-

тики на течението на изхода на

направляващото устройство и вхо-

да на работното колело. Направля-

ващото устройство формира струя

с правоъгълно сечение, която атаку-

ва лопатките на работното колело

в сектор, определен от стойност-

та на активния ъгъл (той се проме-

ня при различните режими на рабо-

та). Водата атакува лопатките на

работното колело два пъти, откъде-

то произлиза и наименованието на

турбината - двукратна.

Работната камера на двукратна-

та турбина трябва да има такива

размери и форма, които да осигурят

ефективно отвеждане на водата от

работното колело към шахтата.

Използването на изпускателна

тръба се налага при нисконапорни-

Фиг. 2.

в

б

а

г

Фиг. 3.

б
а

да бъде хоризонтално (фиг. 1), вер-

тикално или под наклон. Направлява-
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те двукратни турбини и в случаите,

когато отвеждането на водата след

работното колело е на по-голямо

разстояние (например, когато тур-

бината е в системата на питеен

водопровод).

В случаите, когато изискванията

към енергийните характеристики на

турбината не са високи (например

при по-малка мощност), често ра-

ботните лопатки се изпълняват

като част от цилиндрична повърхни-

на (т. нар. цилиндрични лопатки) и с

постоянна дебелина. Те се изработ-

ват лесно (може да бъде използвана

дори тръба с подходящ диаметър и

дебелина). В този случай профилът

на лопатката представлява дъга от

окръжност.

Ако изискванията към енергийни-

те характеристики на турбината са

по-високи, за пресмятането средна-

та линия на лопатките се използват

други методи. Например, може да се

зададе начинът на трансформация на

енергията или известният от тео-

рията на лопатъчните хидравлични

машини метод за пресмятане „по

точки“. При по-големи мощности

лопатките се профилират (дебели-

ната им е променлива). За пресмята-

нето на работните лопатки на дву-

кратни турбини някои специалисти

прилагат оптимизационна изчисли-

телна схема, подобна на тази, изпол-

звана при Францисовите, осовите и

Пелтоновите турбини, чрез последо-

вателно прилагане на задачите за

синтез на работните лопатки и

анализ на обтичането им. В каче-

ството на управляващи параметри

тук могат да бъдат използвани

ъгълът на входа на лопатките, бро-

ят им, диаметровото отношение и

др. Резултати от пресмятането на

работна лопатка за двукратна тур-

бина (за средната й линия) чрез из-

ползването на различни методи и

изчислителни схеми е показан на фиг.

4: цилиндрична, по точки, по метода

на ВИГМ (Русия) и чрез прилагане на

оптимизационна процедура (optima).

Пресмятането е извършено с помощ-

та на специализиран софтуер.

Броят на работните лопатки за-

виси от външните параметри на

турбината и габаритите на работ-

ното колело и се изменя в широки

граници. Той може да бъде определен,

например, чрез гъстотата на ло-

патъчната решетка:

където l е дължината на лопатка-

та, а

е стъпката на решетката. Следова-

телно, броят на лопатките може да

бъде определен по формулата:

За стойността на гъстотата t в

специализираната литература се

препоръчва t=1,923.

Характерна особеност на дву-

кратните турбини за големи деби-

ти и сравнително ниски стойности

на напора е разделянето на работ-

ното колело и направляващото уст-

ройство на две части в съотноше-

ние 1:2. Задвижването на двете

направляващи лопатки е независимо.

Това дава възможност на турбина-

та да работи ефективно в много

широк диапазон от режими - напри-

мер при много малък дебит по-голя-

мата от двете части е затворена

и работи само 1/3 от широчината на

работното колело (респ. регулиране-

то се извършва в рамките на тази

третина). На фиг. 5 са показани ра-

ботни характеристики при работа

с 1/3, с 2/3 и с цялата широчина на

работното колело. Направено е срав-

нение с аналогична характеристика

на Францисова турбина със същата

бързоходност, което показва сери-

озното предимство на двукратната

турбина при по-малки товари.

Двукратни турбини,
произвеждани в България

В България системните изследва-

ния за създаване на проточна част

и конструкции на съвременни дву-

кратни турбини започват през 80-те

години на миналия век. Първите тур-

бини с много малка мощност са про-

изведени по това време, а нови кон-

струкции се появяват на пазара в

началото на 21 век. Досега българ-

ски двукратни турбини са инстали-

рани в над 20 малки ВЕЦ у нас. На фиг.

6 е показан компютърен модел на

българска двукратна турбина. Тя е

с хоризонтален вал (1), който посред-

ством еластичен съединител се

свързва с вала на генератора. Дюза-

та (2) и корпусът (3) на турбината

са обединени конструктивно и са

изработени от листова конструкци-

онна стомана. Регулиращият орган

е цилиндричен (фиг. 2в) и е лагеруван

в корпуса на турбината с плъзгащи

лагери. Задвижването на регулира-

щия орган се извършва посредством

Фиг. 4. Фиг. 5.
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електродвигателя (4) и тристъпален

редуктор. Ходът на регулиращия

орган е осигурен механично чрез

ограничители и електрически – чрез

крайни изключватели. В корпуса е

предвиден ревизионен люк.

Работното колело може да бъде

заварено към вала или да се монти-

ра подвижно към него (в този случай

предаването на въртящия момент се

осъществява чрез шпонково съеди-

нение). То се изработва изцяло от Cr-

Ni стомана. Работните лопатки са

щамповани и са запънати в носещи-

те дискове, което изключва възмож-

ността за откъсване под действи-

ето на центробежните сили при

нормален или авариен режим на ра-

бота. Опитните изследвания показ-

ват, че междинните дискове подо-

бряват както якостните, така и

енергийните характеристики на

колелото. Валът на турбината 1

(фиг. 6) е лагеруван с търкалящи

двуредни ролкови лагери, разположе-

ни в лагерните тела (6) от двете

страни на корпуса. В конструкцията

на турбината са предвидени термо-

метри за измерване на температу-

рата на лагерните възли (темпера-

турни сонди). Лагерите са защите-

ни с маншетни гумени и полиурета-

нови уплътнения и са изолирани чрез

дистанционни камери от уплътнени-

ята на вала в корпуса на турбината.

Уплътненията на вала са активни

лабиринтни от двете страни на

корпуса. Пропуските през тези уплъ-

тнения се отвеждат в дренажната

система чрез оформени камери в

лагерните тела и дренажни тръби.

Роторът на турбината (вал, работ-

но колело, съединител) се балансира

динамично. Изпускателната тръба

се монтира към изходящия фланец (7)

на турбината. Освен това, тя се

укрепва към стените на шахтата

чрез твърди щанги. Тръбата се из-

работва от стоманена ламарина и

има антикорозионно покритие. Тур-

бината се монтира заедно с генера-

тора върху рама, която се бетони-

ра във фундамента на централата.

Съединителят е осигурен с предпа-

зител. Монтажът на турбината и

генератора върху рамата се из-

вършва в заводски условия. В сглобен

вид хидроагрегатът се транспорти-

ра до централата. Към работната

камера на турбината се присъединя-

ва автоматичен въздушен клапан,

който поддържа постоянно налягане

в нея. Това дава възможност за по-

ефективно оползотворяване на раз-

полагаемия напор, което е важно при

нисконапорните хидроагрегати.

Работният процес в турбината

осигурява интензивно аериране на

водното течение през работното

колело. Това е сериозно предимство,

особено когато турбината се изпол-

зва във водоснабдителни системи.

По материали на В. С. Обретенов, Ц. И. Цалов

Фиг. 6.
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     иомасата се счита за един от

най-добрите примери за неконвенци-

онален източник на енергия. Тя също

така се счита и за подходяща алтер-

натива на изкопаемите горива при

производството на електроенергия.

Известно е, че под общото наиме-

нование биомаса обикновено се има

предвид суровини, получени от

дървесни отпадъци, отпадъци от

селското стопанство и хранително-

вкусовата промишленост, както и

растения и дървета, отглеждани с

цел използването им като суровина

при производството на енергия. Към

биомасата се включват също и утай-

ките, получени при пречистването

на отпадни води, както и оборският

тор. Като основни предимства на

биомасата могат да се посочат

фактът, че е възобновяем енергиен

източник и широката й достъпност,

при това в големи количества. Ней-

ни предимства се явяват и сравни-

телно по-ниската цена, неголямата

инвестиция, свързана със създаване-

то и експлоатацията на подобна

станция, възможността полезно да

се оползотворят част от акумули-

раните отпадъци. Насърчаването на

използването на биомаса играе важ-

на роля и в достигането на целите

на Европейската комисия по отноше-

ние на климатичните промени. Спо-

ред специалисти, това вероятно се

дължи на факта, чe до момента за

Европа енергията, произвеждана от

биомаса, съставлява около 2/3 от

цялата енергия, произвеждана от

възобновяеми енергийни източници.

Като недостатък на използване-

то на биомаса може да се посочи

факта, че в определени случаи изга-

рянето й може да доведе до отделя-

нето на повече отпадъци, от колко-

то изгарянето на въглища, например.

Съща така, на този етап, центра-

лите, произвеждащи електроенергия

от биомаса, се характеризират със

сравнително ниска ефективност.

Принципно, изгарянето на биомаса се

счита за въглеродно неутрален про-

цес, но в някои случаи отделяните

емисии от въглеродни окиси също се

приемат за недостатък.

Използвани технологии
Принципно, за производство на

електроенергия от биомаса се изпол-

зват основно няколко технологии –

директно изгаряне, пиролиза, газифи-

кация, анаеробно разлагане.

При директното изгаряне биома-

сата се изгаря директно в котли, с

които се произвежда пара, която в

последствие се използва за захран-

ване на електрически генератори.

Производство на
електроенергия
от биомаса

Производство на
електроенергия
от биомаса

Б
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Директното изгаряне е сравнител-

но установена и доказана техноло-

гия. Използването й се счита за

икономически изгодно за мощности

в порядъка от 6 MWe до 15 MWe.

Изграждането на подобно инстала-

ция се счита за подходящо, там къде-

то има големи отпадни продукти от

мелници и при производството на

захарна тръстика, ориз хартия, ца-

ревица. Позволява производството

както на електрическа енергия, така

и на топлина под формата на пара

за производствени нужди.

За момента, съвместното изгаря-

не на биомаса и изкопаеми горива в

централи, при което се достига

ефективност до около 45%, се счи-

та за едно от най-ефективните

решения за производство на енергия

от биомаса. Централите за комби-

нирано производство на топлинна и

електроенергия, предназначени за

изгаряне само на биомаса, поради

трудностите с осигуряването на

суровина, към момента са малки и с

по-ниска ефективност от централи-

те на въглища.

При съвместното изгаряне на био-

маса и твърди горива, ако изгаряне-

то на биомаса съставлява 5-10%, са

необходими само леки промени в за-

реждащото оборудване. Ако използ-

ването на биомаса превишава 10% или

при разделно изгаряне на въглищата

и биомасата, това налага извършва-

нето на някои промени в мелничното

оборудване, горелките и сушилните

камери. В допълнение, отделената

въглищна пепел, която след това се

използва при производството на

строителни материали, не трябва да

бъде замърсена с катран и алкални

метали, богати на пепел от биома-

са. При използване на евтина мест-

на биомаса, необходимите допълни-

телни инвестиции могат да имат

кратък период на възвръщаемост, до

около 2 години. Използването, обаче,

на биомаса с ниско качество като

тревни култури и мокра дървесина,

може да доведе до отделянето на

катран и до образуването на шлака,

което, от своя страна, може да реф-

лектира върху надеждността на цен-

тралата и да повиши разходите.

Пиролиза
При процеса пиролиза биомасата

се разлага до пиролизно масло, което

се използва като гориво, при изгаря-

нето на което се генерира енергия.

Процесът е подобен на газификация-

та на биомаса. Органичната материя

се нагрява до висока температура от

порядъка на 450 - 600 °C, в безкисло-

родна среда. Така създадените усло-

вия допринасят за отделянето на

органични пари, газове и въглени.

Пиролизното масло е продукт от

кондензирането на парите. Обикно-

вено 50 - 75% от суровината се пре-

връща в пиролизно масло. Получено-

то пиролизно масло лесно се транс-

портира, съхранява и обработва.

Може да се изгаря в котел за произ-

водството както на топлина, така

и на електроенергия. Протичането на

самия процес изисква неголямо коли-

чество електроенергия.

Фиг. 1. Възможни процеси за оползотворяване на биомасата
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Газификация
Процесът на газификация на био-

маса представлява термохимична

преработка на биомасата, в резул-

тат от който се получава горим газ,

наричан „карбуриран газ“, дървесен

газ или синтезен газ. Процесът про-

тича при температури от порядъка

на 800 – 1300 оС. Полученият горим

газ се състои от въглероден оксид,

водород, метан, въглероден диоксид,

неголямо количество въглеродни

съединения като метан и етан. Този

газ може да се използва като газо-

образно гориво за захранване на кот-

ли, газови турбини, двигатели с

вътрешно горене и други. В съста-

ва на газа влизат също водни пари,

азот и различни примеси като смо-

ли, пепел и др. Съдържанието на

твърди частици в получения газ

предполага неговото предварител-

но очистване при използването му

като гориво.

Процесът на газификация се счи-

та за подходящ за производство на

енергия в отдалечени райони при

използването на дървесна биомаса.

Счита се за много подходящо реше-

ние при малки фабрики или мелници.

Освен електроенергия, е възможно и

производство на топлина. Известни

трудности при газификацията се

явяват необходимостта от окрупня-

ване на твърде ситните частици

биомаса и фактът, че поддържане-

то на подобни инсталации в отда-

лечени райони може да се окаже

трудно и скъпо.

Основното предимство на газифи-

кацията в сравнение с директното

изгаряне на биомаса е, че извлечени-

те газове могат да се използват в

централи с различна конфигурация.

Анаеробно разлагане
В среда без кислород и при нали-

чието на определени бактерии, орга-

ничната материя, като например

животински тор, органични отпадъ-

ци и зелени енергийни култури (на-

пример трева),  може да бъде разгра-

дена. Този процес е познат като

анаеробно разлагане. Продукт от

този процес е смес от газове, наре-

чена биогаз със състав обикновено

40 – 75 % метан, CO2 и малки ко-

личества сероводород и амоняк. Ана-

еробното разлагане е сред основни-

те процеси при биологичното пречи-

стване на отпадни води в пречи-

ствателните станции и при трети-

ране на органичните фракции от

твърдите битови отпадъци.

Според специалисти, тази техно-

логия има значителен потенциал, но

тя се счита за подходяща за по-мал-

ки инсталации. Анаеробното разла-

гане обикновено се използва в малки

селски райони, райони без връзка с

централната мрежа и други. Нара-

стващите разходи за изхвърляне на

отпадъците може да подобри иконо-

мическите фактори. В модерните

депа за отпадъци производство на

метан варира между 50 и 100 kg на

тон твърди битови отпадъци. Като

цяло, около 50% от този газ може да

бъде възстановен и използван за

производство на енергия и генерира-

не на топлина. След пречистване и

преработка, биогазът може да се

използва като гориво за топлоцен-

трали, стационарни двигатели, да се

подава към мрежата за природен газ

или да се използва като гориво в

транспорта.

Големите централи, оползотворя-

ващи твърди битови отпадъци, сел-

скостопански отпадъци и индустри-

ални органични отпадъци, се нужда-

ят от около 8000-9000 тона отпадъ-

ци годишно на MW инсталирана мощ-

ност. По тази причина те се считат

за подходящи в райони, където има

големи количества органични от-

падъци или отпадни води.

Предимство на технологиите за

производство на електроенергия от

биомаса е използването на горивни

процеси, поради което е възможно

генериране на електричество по

всяко време. За сравнение, вятърни-

те и слънчевите технологии могат

да произвеждат енергия само при

наличието на вятър или слънчево

греене, съответно.

Според данни от пресата, до

момента повечето електроцентра-

ли на биомаса използват като гори-

во дървесни или селскостопански

отпадъци. Основни ограничения за

широкото използване на биомасата

за производство на електроенергия

са свързани предимно с необходими-

те разходи, ниската ефективност на

преобразуване и ограниченията,

свързани със суровините.



76 брой 4/2011  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

платена публикация

STRABAG е една от водещите строи-

телни компании в Европа, която има пред-

ставителства в 30 страни по целия свят,

използва професионалния опит на над 73

600 служителя, а оборотът й за 2010г.

надвишава 12 млрд. евро. Концернът има

специално подразделение, в чийто обхват

са дейности свързани с опазване на окол-

ната среда.

STRABAG Environmental Technology

предлага консултиране, проектиране и

строителство на инсталации подпомага-

щи опазването на околната среда, както

и услуги по експлоатация, следпродажбе-

но обслужване и финансиране при необхо-

димост. Благодарение на високите екс-

пертни познания и дългогодишния опит,

компанията е надежден партньор за ре-

ализацията на проекти в тази област.

Основните направления, в които под-

разделението е специализирано, са:

”Преработка на отпадъци (депа за би-

тови и опасни отпадъци, инсталации за

механична и биологична преработка, как-

то и за изгаряне на отпадъци, сортира-

щи и компостиращи инсталации);

”Възобновяеми енергийни източници

(генериране на биогаз от разнообразни

входни материали, оползотворяване на би-

огаз/биомаса за комбинирани инсталации

за топлинна и електрическа енергия, пре-

работка на биогаз до качеството на при-

роден или горивен газ, фотоволтаици);

”Пречиствателни станции на питей-

ни и отпадъчни води, водоснабдителни и

канализационни мрежи;

”Саниране на стари замърсявания (са-

ниране на азбест, пречистване на почве-

ни води и почви, рекултивация на смети-

ща и индустриални площадки);

”Обработка на изгорели газове.

Компанията е изградила десетки био-

газ инсталации в Германия, Австрия и дру-

ги европейски страни, прилагайки соб-

ствена технология за мокро анаеробно

разлагане, която е оптималния метод за

обработка на оборски тор, остатъци от

растителни култури и енергийни култу-

ри. Технологията на компанията е разви-

вана три десетилетия за да достигне ни-

вото на ефективност и надеждност в мо-

мента. Използва се когенерация за тран-

сформиране на биогаза в електрическа и

топлинна енергия. Възможни са различни

комбинации за захранване на инсталация

с мощност 500кВт. При една от тях го-

дишно са необходими 11 000т силажна ца-

ревица и 3 000т оборски тор от прасе-

та. Икономически целесъобразно е изпол-

зването на големи количества оборски

тор. При оптимална експлоатация има

възможност инвестицията да се възвър-

не за 4г., а при оползотворяване и на топ-

линната енергия срокът се съкращава.

Цените за изкупуване на електричес-

тво получено от индиректно използване

на биомаса за последната година са се по-

качили два пъти - 405лв. за МВтч. (за ин-

сталации от 150кВт до 1МВт) и догово-

рът за гарантирано изкупуване е увели-

чен на 20 години. Това, заедно с облекче-

нията, които въвежда правителството,

за да може България да достигне целите

си за  производство и потребление на

енергия от възобновяеми източници, са

важна предпоставка за инвестиране в би-

огаз инсталации. В България този пазар

тепърва предстои да бъде разработен. За

сравнение в Германия към 2009г. са в ек-

сплоатация над 4 500 централи с обща ин-

сталирана мощност 1,65ГВт.

В България Концернът присъства по-

вече от 10 години и познава специфики-

те на пазара. Това му дава възможност

да прави предпроектни проучвания и про-

верява реализируемостта на даден про-

ект, като при положителен резултат из-

вършва пълен инженеринг.

За да подпомогне развитието на този

сектор, STRABAG Environmental Technology

създаде "Компетентен център за биогаз

в България", в който влизат финансови ин-

За повече информация:

e-mail: environment.bg@strabag.com

тел.: +359 2 4458 780; 4458 783

www.ccbbg.eu

STRABAG Environmental Technology
ÔÂ‰Î‡„‡ ·ËÓ„‡Á ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË "‰Ó ÍÎ˛˜"

ституции, консултантски и застрахова-

телни компании, адвокатски кантори. Обе-

динявайки техните ресурси Центърът раз-

полага с всичко необходимо за реализаци-

ята на всеки етап от изграждането на би-

огаз инсталации, включително предпроек-

тно проучване.

Подробна техническа и финансова ин-

формация ще бъде предоставяна след за-

питване. При изявен интерес ще бъде из-

готвян индивидуален проект и бизнес план,

съобразени с  конкретните потребности

и възможности на проекта и клиента.
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Австрийската компания Polytechnik Luft- und
Feuerungstechnik GmbH е един от основните доставчи-
ци на горивни системи за биогенни горива в дървопре-
работвателната индустрия и е известна в проектира-
нето и доставката "до ключ" на такива системи и ин-
сталации. Към момента около 95% от производството
на компанията е предназначено за износ в цял свят.

Компанията предлага горивни системи с мощност в
диапазона от 300 kW до 30 000 kW (единична мощност
на изхода на котлите). В зависимост от типа на гори-
вото и неговото влагосъдържание се предлагат различни
горивни системи (долно подаване, решетъчно изгаряне,
както и системи за хидравлично подаване на горивото)
и различен топлоносител - междинно подгрята вода, го-
реща вода, пара или синтетично термично масло.

Системите се прилагат както за отопление, така и
за производство на електроенергия (с парна турбина или
ORC модул). Диапазонът на предлаганите системи за
производство на електроенергия е от 200 kWel до 20 000
kWel (на изходната шина).

Към момента в света се експлоатират над 2500 енер-
гийни системи, произведени от Polytechnik. Оборудването
на Polytechnik намира приложение в дърводобивната и дър-
вопреработвателната индустрия, с добра репутация за
качество се ползват също произвежданите от компа-
нията филтри, системи за впръск в горивните камери,
шредери, охладителни системи.

Прилагат се и в други сектори на индустрията, в пуб-
личния и комунален сектор - инсталации за отопление,
както и за комбинирано производство на топлинна и елек-
трическа енергия, локални и централизирани топлоснаб-
дителни системи, за които компанията осигурява въз-
можно най-бързо и най-добро качество на обслужване,
благодарение на мрежата си от офиси в целия свят.

Над 2500
действащи
енергийни
системи в света
са произведени
от Polytechnik

Над 2500
действащи
енергийни
системи в света
са произведени
от Polytechnik
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     окладът на инж. Йордан Йор-

данов, изпълнителен директор на

АЕЦ Козлодуй в периода 2000/2001 г.,

е представен в рамките на тазго-

дишното издание на международна-

та конференция, организирана от

БУЛАТОМ (2-4 юни т. г.).

По време на строителството на

5 енергоблок, започнало активно през

есента на 1983 г., е обсъждана ядре-

ната стратегия на България, като

се имало предвид след тяхното пус-

кане в експлоатация и преди оконча-

телното извеждане от експлоата-

ция на малките енергоблокове, да

започне строителството на 7 и 8

енергоблокове в АЕЦ Козлодуй. Стро-

ителството на 5 и 6 енергоблокове

е така проектирано, че да има и две

петна за 7 и 8 енергоблокове. В края

на 80-те години на Енергопроект е

възложен ТИД за 7 и 8 енергоблоко-

ве по искане на тогавашния дирек-

тор Георги Дичев.

„Още в началото след като АЕЦ

Козлодуй е отделена от НЕК като

самостоятелно дружество и по ис-

кането на Държавния комитет по

енергетика на становище по евен-

туално бъдещо начало на строител-

ството на АЕЦ Белене, с моя запо-

вед беше сформирана група от екс-

перти, която еднозначна и недвус-

мислено показа, че в създалата се

ситуация с по-ранното извеждане от

експлоатация на 1 и 2 енергоблоко-

ве пред 2002г. и проблемното извеж-

дане на 3 и 4 енергоблокове през

2006г, съгласно искането на ЕС, за

да запазим 3 и 4 енергоблокове да

работят по-дълго, съгласно съще-

ствуващата тогава стратегия до

2020г. се постави въпросът така, че

да започнем строителството на 7-

ми енергоблок и около 2008г. да пус-

нем 7-ми енергоблок, да спрем 3-ти,

после през 2010г. да пуснем 8-ми

енергоблок, да спрем 4-ти енергоб-

лок. По този начин щеше да се запа-

зи структурата и персоналът на

АЕЦ Козлодуй и преходът от по-ран-

ното спиране на малките блокове

щеше да е по-лесен“, разказва инж.

Йордан Йорданов.

През 2010 г. АЕЦ Козлодуй изгот-

вя предварително предпроектно про-

учване, извършено от испанската

компания Ibedrola. Изводът от тези

разработки е, че на площадката на

АЕЦ Козлодуй, могат да се изградят

две нови мощности, съответно 7 и

8 енергоблокове, като се използва

капацитетът на площадката, налич-

ната инфраструктура, опитният

обучен персонал и други. Разбира се,

ще се наложи адаптирането, модер-

низирането на някои от съществу-

ващите или построяването на нови

обекти, категоричен е инж. Йорда-

нов.

Определени са две възможни пло-

щадки, които си приличат доста от

много гледни точки. Основните раз-

лики между площадките са в топог-

рафията и собствеността на тере-

на. Площадка 1 е предимно равнинна,

докато площадка 2 е хълмиста.

В най-ранните етапи на проекта

трябва да се извърши подробно про-

учване на площадката за проектира-

не фундаментите на ядрения и тур-

бинния остров, определяне на точни-

Предпоставки
и възможности
за изграждане
на нови ядрени
мощности в АЕЦ
Козлодуй

Предпоставки
и възможности
за изграждане
на нови ядрени
мощности в АЕЦ
Козлодуй
Д
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те места на сградите и др. От глед-

на точка на обезпечаването с тех-

ническа вода, като се има предвид,

че първите четири блока са спрени,

има свободен капацитет до 100 m3/

s. Електрическото подсъединяване

на нови мощности при спрени блоко-

ве 1, 2, 3 и 4 на АЕЦ Козлодуй не

изисква изграждане на нови елект-

ропроводи. Открито Разпределител-

но Устройство (ОРУ) 400 kV ще има

достатъчно свободни полета за

присъединяването на два нови бло-

ка. Това може да се реализира в по-

лета 21, 23, 25 или 29 на ОРУ 400 kV.

Изборът ще стане на базата на

конструктивни съображения. Като

се има предвид, че само блокове 5 и

6 са в експлоатация, максимално

използваният капацитет на всяка из-

ползвана линия на ОРУ е 30%.

Сегашните хранилища за радиоак-

тивни отпадъци (РАО) на блокове 1-

6 може да се използват и за новите

блокове, като обслужват нуждите на

всички ядрени инсталации в АЕЦ

Козлодуй.

Според инж. Йорданов, строител-

ството на двата енергоблока ще

струва не повече от 3 милиарда евро

и ще продължи 5 до 7 години за два-

та енергоблока.

„Технологията, която ще се из-

ползва за производството на елек-

троенергия от ядрен източник ще

бъде реактор със забавител и топ-

лоносител лека вода под налягане

(от типа PWR – Pressurised Water

Reactor). Технологичната схема на

новия блок е двуконтурна“, разказ-

ва в доклада си бившият изпълните-

лен директор.

Новият енергоблок ще
има:
n Стандартизиран проект, за да се

ускори лицензирането, намалява-

нето на капиталните разходи и на

времето за строителство;

n Опростен и по-солиден дизайн,

което го прави по-лесен за екс-

плоатация и по-малко уязвим

откъм експлоатационни проблеми;

Схема на възможните площадки за изграждане на 7 и 8 блок в АЕЦ Козлодуй
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n По-висока разполагаемост (над

90%) и по-дълъг експлоатационен

ресурс – поне 60 години;

n Възможност за експлоатация при

бърза промяна на натоварването

му в рамките на 80–100% от но-

миналната мощност, без влоша-

ване на коефициента на полезно

действие;

n Високонадеждни системи в съот-

ветствие с най-новите изисква-

ния на IAEA (International Atomic

Energy Agency), реализиращи кон-

цепцията за дълбоко ешелонира-

на защита, при всички режими на

работа;

n При всички експлоатационни

състояния и аварийни условия

възможност да се изпълняват

следните фундаментални функции

на безопасност: управление на ре-

активността; отвеждане на топ-

лината от активната зона; задър-

жане на радиоактивните веще-

ства в установените граници;

n Проект, използващ принципа на

разнообразие и самодиагностика;

n Проект, предвиждащ технически

средства, с помощта на които се

изключват човешки грешки или се

ограничават техните послед-

ствия;

n Висока устойчивост на вътреш-

ни и външни въздействия, в това

число земетресение, падане на

въздухоплавателно средство, на-

воднения и др.;

n В случай на пожар осигуряване на

изпълнението и дълговременното

поддържане на функциите на бе-

зопасност и контрол на състоя-

нието на енергийния блок, като

реализираните противопожарни

мерки ще осигуряват защита в

дълбочина чрез предотвратяване

на възникването и разрастване-

то на пожар, локализиране на раз-

пространението на възникнал

пожар и ограничаване на негови-

те последствия;

n Пасивни системи за безопасност;

n Технически средства и решения за

управление на тежки аварии и

минимизиране на техните послед-

ствия;

n Решение на концепцията за улавя-

не на активната зона;

n Допълнително намалена вероят-

ност за разтапяне на активната

зона;

n По-голяма дълбочина на изгаряне,

водеща до намаляване на потреб-

лението на гориво и количество-

то отпадъци;

n Изгарящи поглътители за удължа-

ване ресурса на ядреното гориво;

n Реакторът на блока ще гаранти-

ра номиналната мощност при раз-

лични комбинации на зареждане с

гориво и при различни експлоата-

ционни режими.

Извършено от АЕЦ
Козлодуй досега

Изготвено е Заявление за инвес-

тиционно намерение относно „Из-

граждането на заместващ спрени-

те 1-4 блокове ядрени енергоблоко-

ве от най ново поколение на площад-

ката на АЕЦ Козлодуй“. В него е

посочен текущият бизнес на друже-

ството - целеви пазари и конкурен-

ция и са посочени действията, кои-

то трябва да се предприемат за ре-

ализация на проекта. Има и прогно-

зен график за реализация на проек-

та. Основание е чл.36 (2) от „Наред-

ба за реда за издаване на лицензии и

разрешения за безопасно използване

на ядрена енергия“, във връзка с чл.8

(4) от „Закон за енергетиката“.

На горната база е изготвен про-

ект на Доклад от Трайчо Трайков-

министър на икономиката, енергети-

ката и туризма относно: „Заявление

за инвестиционно намерение относ-

но „Изграждането на заместващ

спрените 1-4 блокове ядрени енергоб-

локове от най ново поколение на пло-

щадката на АЕЦ Козлодуй“. Основа-

ние е чл.45 (1) от „Закон за безопас-

но използване на ядрената енергия“.

Какво следва да се
направи

Да се вземе решение „по принцип“.

Основание е чл.36 (2) от „Наредба за

реда за издаване на лицензии и раз-

решения за безопасно използване на

ядрената енергия“.

Създаване на търговско друже-

ство, съгласно „Закон за безопасно

използване на ядрената енергия“ и

чл.35 на „Наредба за реда за издава-

не на лицензии и разрешения за безо-

пасно използване на ядрената енер-

гия“, с участието на АЕЦ Козлодуй и

юридическото лице, дало инвестици-

онното предложение-срок 1 месец.

Процедура по получаване на лиценз

от ДКЕВР. Основание е чл.46 от

„Закон за безопасно използване на

ядрената енергия“ и глава 4 от „За-

кон за енергетиката“, въз основа на

чл.36 (2) от „Наредба за реда за

издаване на лицензии и разрешения

за безопасно използване на ядрена-

та енергия“, подава заявление за

разрешение за избор на площадка за

ядрено съоръжение-срок 3 месеца.

Създаване на група за управление

на проекта. Утвърждава се от Ми-

нистъра на икономиката, енергети-

ката и туризма-срок 1 месец.

Оценка на въздействие върху окол-

ната среда.Основание чл.4 на „На-

редба за условията и реда за из-

вършване на оценка на въздействи-

ето на околната среда“, в съответ-

ствие на чл.82 на „Закон за опазва-

не на околната среда“- срок 12 ме-

сеца

Разработване на предпроектно

проучване. По решение на Министъра

на икономиката, енергетиката и

туризма или на инвеститора, заявил

инвестиционно намерение, може да

се организира процедура за избор на

консултант, който разработва пред

проектното проучване за обоснова-

ване на изграждането на ядрена

мощност. Основание е чл. 45(2) на

„Закон за безопасно използване на

ядрената енергия“ –срок 18 месеца.

Избор на стратегически инвести-

тор. Паралелно с избора на консул-

тант и изготвянето на пред проек-

тното проучване, се организира из-

бор на стратегически инвеститор,

който да бъде определен преди взе-

мането на окончателно решение от

Министерския Съвет за изграждане-

то на 7 и 8 енергоблокове на площад-

ката на АЕЦ Козлодуй - срок 10 ме-

сеца.
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Изготвяне и внасяне на „Доклад

за изграждане на нова ядрена мощ-

ност в АЕЦ Козлодуй в Министерс-

кия съвет от Министъра на иконо-

миката, енергетиката и туризма-

срок 7 месеца.

Вземане на окончателно решение

за изграждане на нова ядрена мощ-

ност/и от Министерския съвет-срок

3 месеца.

Внасяне на информация в Европей-

ската комисия относно новата яд-

рена мощност-срок 2 месеца. Група-

та за управление на проекта (ГУП)

или новосъздаденото дружество

подготвя и представя в Европейска-

та комисия необходимата информа-

ция във връзка с чл. 41 - 44 от Дого-

вора за създаване на Европейската

общност за атомна енергия (ЕВРА-

ТОМ), според които България тряб-

ва да информира Комисията за инве-

стиционни проекти, отнасящи се до

нови съоръжения в ядрения сектор.

Предполагаем срок за реализация на

дейностите – до 2 календарни месе-

ца

Подготовка и стартиране на про-

цедура за получаване на разрешение.

Групата за управление на проекта

стартира процедурите за искане на

разрешения от Агенцията за ядрено

регулиране, за проектиране и после-

дващите етапи, в съответствие с

чл.33 и чл. 34 от Закона за безопас-

но използване на ядрената енергия-

срок 9 месеца.

Строителство и т. н., съгласно

График за реализация на проекта.

Срокът за изпълнение (брой месе-

ци за извършване (усвояване)) на

инвестицията до датата на пуска-

нето на нов блок в редовна експло-

атация – около 72 месеца.

Разходи за строеж на
един блок на площадката
на АЕЦ Козлодуй

В доклада се посочва, че очаква-

ната величина на необходимите,

предстоящи към момента инвести-

ционни разходи за изграждане на един

около 1000 MWe ядрен блок, като

заместваща мощност на изведени-

те от експлоатация блокове 1 - 4 на

централата, се очаква да бъде 5 966

740 хил. лева или около $3988/kW. Тези

инвестиционни разходи включват

разходите за земя, сгради, машини,

съоръжения и оборудване, други

дълготрайни материални активи,

дълготрайни нематериални активи

и първоначален оборотен (работен)

капитал.

Отчитайки изградената до мо-

мента инфраструктура на площад-

ката на АЕЦ Козлодуй на стойност

2 088 359 хил. лева, която включва:

хидротехнически съоръжения, откри-

та разпределителна уредба (ОРУ),

земя и сграден фонд, пътна инфра-

структура, собствено пристанище

на р. Дунав и др., според инж. Йорда-

нов необходимото допълнително

финансиране е на стойност 3 878 381

хил. лева или $2593/kW.

Разходи за строеж на
два блока на площадката
на АЕЦ Козлодуй

При изграждане на два нови ядре-

ни блока с единична мощност около

1000 MWe, посочените стойности

са, както следва:

n очакваната величина на необходи-

мите – предстоящи към момента

инвестиционни разходи – 8 974 123

хил. лева или около $3011/kW;

n стойност на изградената до мо-

мента инфраструктура на пло-

щадката – 3 140 943 хил. лева;

n необходимо допълнително финан-

сиране – 5 833 180 хил. лева или

$1957/kW.

Като заключение, инж. Йорданов

прави извода, че ако започне реали-

зацията на този план през т. г., то

към 2020 година ще са налице в ек-

сплоатация 7 и 8 енергоблокове в

АЕЦ Козлодуй. „Този доклад не се

противопоставя на изграждането на

АЕЦ Белене и не прави сравнителен

анализ между двете площадки“, за-

явява той.

Забележка: Използвани са данни от изготве-

ния от АЕЦ Козлодуй „Обзор на перспективи-

те за строеж на нова мощност на площадка-

та на АЕЦ Козлодуй“.
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      ъгласно законите на термо-

динамиката, няма процес на произ-

водство на енергия или извършване

на полезна работа, който да се ха-

рактеризира със 100% ефективност.

Например при изгарянето на гориво

за производство на електроенергия,

голяма част от произведената топ-

линна енергия се губи под формата

на отпадна топлина. Енергийните

ограничения и проблемите с клима-

та са сред основните предпостав-

ки за разработване на различни ре-

шения за оползотворяването на този

ниско температурен ресурс при про-

изводството на електроенергия.

Сред най-широко използваните реше-

ния в тази насока се явява цикълът

на Ранкин с органична течност

(Organic Rankine Cycle). Една от при-

чините е, че основните елементи на

системата са същите, както при

конвенционалното производство на

пара. Разликата е в работния флуид,

който при използването на цикъл на

Ранкин е органична течност, харак-

теризираща се с по-ниска темпера-

тура на кипене от водата и позво-

ляваща да се намали температура-

та на изпарение. По мнение на спе-

циалисти, успехът на цикъла на Ран-

кин с органична течност (ОРЦ) може

частично да се обясни с лесното

приспособяване на системата, с леки

изменения към различни източници на

топлина. Този факт се подсилва и от

високата технологичност на пове-

чето компоненти, което се дължи

предимно на тяхното широ-

ко приложение в хладилното

оборудване. Освен това, за

разлика от конвенционални-

те цикли за производство на

енергия, тази технология е

подходяща за локални и мал-

ки приложения.

Цикълът на Ранкин
е термодинамичен цикъл,

използван за производство

на електроенергия и на

практика достига идеалния цикъл на

Карно (Carnot cycle). Цикълът проти-

ча в четири етапа. Работният флу-

ид (обикновено вода) се подава към

котел, в които се загрява до получа-

ването на прегрята пара. За подгря-

ването на водата в котела се изпол-

зва външен източник на топлина.

Получената прегрята пара се пода-

ва към парна турбина, където топ-

линната енергия се превръща в ме-

ханична. Турбината от своя страна

задвижва генератор за превръщане

на механичната енергия в електри-

ческа. Преминалата през турбината

пара, посредством процес на конден-

зация, се превръща отново в теч-

ност и се връща в помпата за по-

вторно подаване към котела. Недо-

статъкът на използването на паро-

водна смес е, че е необходимо изпол-

зването на прегрятата пара, в про-

тивен случай съдържанието на вла-

га след разширяването в турбината

може да е твърде високо, а това

може да доведе до ерозия на лопат-

ките на турбината. Твърди се, че

цикълът на Ранкин на основата на

вода осигурява приблизително 85%

от световното производство на

електроенергия. Като работен флу-

ид за протичането на цикъла може

да се използва и органична течност.

Основно предимство на тези флуи-

ди е възможността те да бъдат

използвани при температури по-нис-

ки от 400 оС и че не е необходимо да

бъдат прегрявани. Характеризират

се с по-голяма молекулна маса от

водата, което води до по-бавно

въртене на турбината и по-ниско

налягане и ерозия на металните

части и перките. Използването на

подобни флуиди е познато като цикъл

на Ранкин с органична течност.

Органичният цикъл на
Ранкин
е добре познат и широко разпрост-

ранен метод за производство на

енергия, в повечето случаи в прило-

жения, използващи биомаса или гео-

термална енергия. В зависимост от

използваната органичната течност,

Когенерация
с цикъл на Ранкин
с органична
течност

Принципна схема на цикъл на Ранкин

Когенерация
с цикъл на Ранкин
с органична
течност
С
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за протичане на цикъла и производ-

ство на електроенергия може да се

използва отпадна топлина с темпе-

ратури от порядъка на 70 – 80 оС. При

тези ниски температури парният

цикъл би бил неефективен поради

големите обеми пара с ниско наля-

гане. Няколко органични течности се

считат за подходящи за оползотво-

ряване на отпадна топлина с тем-

пература в диапазона от около 70 до

към 500 оС. Сред тях са фреонът,

толуолът, амонякът и други. По-го-

лямата молекулна маса на тези

течности рефлектира в по-малки

потоци и, съответно, в по-малки

размери на системата. Също така

дава възможност за достигане на

висока ефективност от турбината

от порядъка на 80%.

От оперативна гледна точка, ОРЦ

изисква малка поддръжка и процесът

може да бъде автоматизиран. Доб-

ре е да се има предвид обаче, че

макар цикълът да протича в затво-

рен контур, се препоръчва предвиж-

дането на система за откриване на

течове, тъй като някои органични

течности са запалими.

Висока ефективност
ОРЦ има висока обща ефектив-

ност: 98% от входящата топлинна

енергия на органичната течност се

трансформира в електрическа (око-

ло 20%) и топлина (78%), с много

ограничени топлинни загуби - само

2%, дължащи се на топлинната изо-

лация, излъчването и загубите в

генератора; електрическата ефек-

тивност, получена в некогенераци-

онни приложения е по-висока (около

24% и повече).

За да се минимализират разходи-

те и енергийните загуби, се препоръ-

чва системите с ОРЦ да се позици-

онират близо до източника на топ-

лина и да има голямо количество

налична отпадна топлина при стан-

дартни условия, за дълъг период от

време. Съща така е необходимо на-

личието на охлаждаща среда, обик-

новено вода или въздух, което може

да ограничи до известна степен

възможните приложения.

Цикълът на Ранкин с органична

течност се счита за подходящ, пре-

димно за оползотворяване на ниско

температурна отпадна топлина,

повишаване ефективността на елек-

троцентралите и рекуперация на

геотермална или соларна топлина.

ОРЦ при производство на
енергия от биомаса

Производството на електро- и

топлоенергия от биомаса се счита за

подходящо предимно за централи с

мощност обикновено по-ниска от 1

MWe, което изключва използването

на традиционни парни цикли, които се

явяват икономически неизгодни при

подобни мощности. В този случай

ОРЦ предлага няколко предимства

пред традиционния парен цикъл. Ко-

телът работи при по-ниска темпера-

тура и по-ниско налягане, тъй като

той само загрява органичната теч-

ност до температура от порядъка на

300 °C и при ниско налягане, докато

парният котел трябва да произведе

прегрята пара с температура по-

висока от 450 °C, за да се избегне

образуването на капчици по време на

разширяването. Налягане от около 60

до 70 бара и топлинните разширения

увеличават значително сложността

и разходите при използването на

парен котел в сравнение с котела,

загряващ органична течност. Друго

предимство на ОРЦ е по-ниското

работно налягане в сравнение със

парния цикъл. Това намалява инста-

лационните разходи и улеснява управ-

лението на инсталацията, съобраз-

но изискванията за безопасност.

Ефективността на производ-

ството на енергия с ОРЦ обаче, е по-

ниска от тази на традиционните

парни цикли и намалява с увеличава-

не размера на централата. Втори-

ят недостатък на ORC пред парния

цикъл е по-високата температура на

димните газове на изхода от коте-

ла: температурата на подаваната

органична течност е около 300 °C,

докато температурата на питател-

ната вода на парния цикъл е около 100

°C. С горивните газове, напускащи

котела с висока температура, ефек-

тивността на котела намалява. Това

може да се компенсира с добавяне-

то на допълнителен топлообменник

за прегряване на работния флуид и

на въздуха за горене.

Оползотворяване на
геотермална и отпадна
топлина

Геотермалните източници на

топлина се характеризират с голя-

мо разнообразие по отношение на

температурата. За да може да се

използва ОРЦ, е необходимо темпе-

ратурата на източника да е поне 100
оС. Някои геотермални централи

работят и с температури по-висо-

ки от 200 °C. Високата температу-

ра, обикновено над 150 °C, на геотер-

малния източник на топлина дава

възможност за комбинирано произ-

водство на топлинна и електричес-

ка енергия (температурата на кон-

дензация се установява на по-висо-

ко ниво например 60 °C), което по-

зволява охлаждащата вода да се

използва за местно отопление.

ОРЦ може да се използва и за

оползотворяване на отпадна топли-

на от индустриални процеси или

механично оборудване. Тази топлина

може да бъде превърната в топли-

нен източник за други приложения или

да се използва за местно отопление.

Използването на ОРЦ предлага

много предимства като: висока

ефективност на турбините и тер-

модинамичния цикъл; ниски механич-

ни напрежения в турбината; от-

съствие на влага по време на разши-

рението на парите, отговорна за

ерозията на перките; лесни старто-

ви процедури; автоматична и

продължителна работа; лесна под-

дръжка; не изисква постоянно об-

служване; дълъг живот на централа-

та (повече от 20 години), не е необ-

ходимо деминерализиране на водата.

Благодарение на тези предимства,

централите за производство на

електроенергия с ОРЦ технология-

та бързо заемат все по-голям дял при

производството на енергия.

Уилям Ранкин
Цикълът на Ранкин носи името на Уилям Джон Маккорн Ранкин (William John Macquorn Rankine). Уилям

Ранкин е шотландски инженер и физик със значителен принос към термодинамиката. Той разработва

цялостна теория на топлинните двигатели, а издадените от него инженерни ръководства се изпол-

зват широко десетилетия след тяхното публикуване през 50-те и 60-те години на 19 век. По-рано

той публикува и няколкостотин документа и бележки на научна и инженерна тематика.
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Стандартно ефективността на генераторите за про-

изводство на ток без използване на топлинната енергия дос-

тига до 39-43%. Новите модули за утилизация на топлина-

та на двигателя и изгорелите газове и предаването й към

топлопреносната мрежа на клиента обаче повишават те-

зи стойности до 90%. Този процес на комбинирано произ-

водство на топлинна и електрическа енергия се нарича ко-

генерация. Топлинната енергия може да бъде използвана за

отопляване, охлаждане или и за двете (тригенерация).

Caterpillar e световен лидер в производството на индуст-

риални дизелови и газови генератори с мощностен диапазон

от 5 до 20 000 kW. Със 70-годишен опит в индустрията ком-

панията е инсталирала над 450 000 единици по света с обща

мощност от 243 000 MW. При проектите за когенерация чес-

то предпочитани са газовите генератори на марката с мощ-

ностен диапазон от 64 до 3860 kW заради тяхната икономич-

ност. Тези системи са доказали ефективността си при обек-

ти с висок разход на електроенергия (хотели, болници, бизнес-

центрове, индустриални предприятия), при такива с почти из-

равнена консумация на електрическа и топлинна енергия (хи-

мични, циментови заводи и тези за производство на храни) и

там, където приоритет е оползотворяването на топлинната

енергия (оранжерии, топлофикации). Все по-развиваща се об-

ласт от когенерацията е и т.нар. микрогенерация (маломерни

"домашни" инсталации), използвана от фамилни сгради.

Газобуталните двигатели на Caterpillar могат да рабо-

тят и с алтернативни на природния газ горива - биогаз, ми-

нен и коксов газ, газ от пречиствателни станции за отпад-

ни води, сметищен газ и др.

Благоприятното европейско законодателство, стимули-

ращо създаването на високоефективни централи, които на-

маляват нивото на вредни емисии в атмосферата, също прев-

ръща когенерацията в предпочитана алтернатива. Факт е,

че в България едни от най-успешните топлофикационни дру-

жества отдавна са преминали към такова комбинирано про-

изводство на електрическа и топлинна енергия. То е особено

ефективно в летните месеци, когато позволява осигурява-

нето на топла вода, без да се задвижват газови турбини, чи-

ято ефективност при малки топлинни товари е много по-нис-

ка, а атмосферното замърсяване - значително по-високо.

Когенерацията с газобутални двигатели Caterpillar се от-

личава с:

•Над 84% ефективност на газовите генератори;

Когенерацията CATERPILLAR -
енергийна ефективност на добра цена
Когенерацията CATERPILLAR -
енергийна ефективност на добра цена

•Икономичния разход на гориво;

•Сравнително ниската си първоначална инвестиция и бър-

зата й възвращаемост;

•Надеждността на Cat двигателите, изпитана в милиони

часове експлоатация (в много случаи първият им осно-

вен ремонт се налага чак след 8-10 години работа);

•Възможността за производство на топла вода с темпера-

тура на външния кръг до 110°C или за производство на пара;

•Ниските и предвидими експлоатационни разходи за под-

дръжка (цените на "Елтрак България" за обслужване на

газовите двигатели са едни от най-ниските в сектора);

•Съответствието с всички европейски и международни

стандарти за емисии на изгорелите газове;

•Възможността за ползване на удължена гаранция.

Към тези предимства оторизираният дилър на Caterpillar

за страната - "Елтрак България" ЕООД, добавя и професи-

онална консултация, кратък срок за изпълнение на проекти-

те, като съвместимостта на всички компоненти позволя-

ва и опростена инсталация, гаранционно и извънгаранцион-

но обслужване на доставените когенерационни системи, съв-

ременно оборудвана ремонтна база по стандартите на

Caterpillar и наличие на мобилни сервизни екипи, покриващи

територията на цялата страна.

Елтрак България ЕООД
Бул. Европа 439, София 1331

Денонощен телефон: 0700 148 48
София, тел.: 02/ 818 30 09; Бургас, тел.: 056/ 836 828

Варна, тел.: 052/ 574 400; Ст. Загора, тел.: 042/ 280 080
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Нивопоказателна техника:
- Рефлекционни, транспарантни, магнитни  и нивопоказателни
  колонки за вода, пара и процеси
- Наблюдателни стъкла комплект с гарнитури на склад

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

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

1618 София, п.к. 109.

Бул. "Бр. Бъкстон" № 31А, вх. Б

тел./факс: 02/ 955 97 28, 955 95 76

е-mail: polymat@techno-link.com

www.polymat-bg.com

ПОЛИМАТ ООД KLINGER Quantum
НОВО ПОКОЛЕНИЕ КЛИНГЕРИТ

Нова ера за еластичността на безазбестовите материали.

-  KLINGER Quantum е уникален уплътнителен материал, който

остава еластичен и при високи температури;

-  KLINGER Quantum се доближава до параметрите на

уплътнителните материали от чист графит;

- KLINGER Quantum се изрязва лесно с подръчни инструменти.

     остигането на висока енер-

гийна ефективност и ниски еми-

сии на изхвърляни парникови газо-

ве в атмосферата са сред основ-

ните предизвикателства пред

тези отрасли в промишлеността,

чийто производствен процес е

свързан с протичането на горив-

ни процеси. Такива са предприяти-

ята, работещи в областта на

металургията, топлоснабдяване-

то и други. Известно е, че сред

основните източници на енергий-

ни загуби при горивните процеси,

се явяват изходящите димни га-

зове. Тези газове са с много ви-

сока температура, и директното

им изхвърляне в атмосферата

генерира загуби на топлина, коя-

то може да бъде оползотворена.

Освен топлина, в изходящите

газове обикновено се съдържат и

вредни газове като въглеродни

окиси, азотни окиси и други, кои-

то до голяма степен се дължат на

непълното изгаряне на горивото

в горивната камера. Все по-нара-

стващата актуалност на пробле-

мите, свързани както с климатич-

ните промени (сред посочваните

причини, за които са изхвърляни-

те в атмосферата вредни емисии,

част от които се дължат именно

на изгарянето на изкопаеми гори-

ва), така и с осигуряването на до-

статъчно енергийни ресурси, про-

вокира разработването на реди-

ца решения, свързани с повишава-

не ефективността на горивните

съоръжения и процеси и намалява-

не на отделяните вредни емисии.

Голяма част от тези решения са

добре познати и широко използва-

ни в практиката от години.

Съвременно и все още не толко-

ва масово решение се явява изпол-

зването на регенеративни горел-

ки. Счита се, че с тях значител-

но може да се повиши ефективно-

стта на горивните системи, а в

същото време да се намалят

съществено изхвърляните вредни

Регенеративни
горелки
Висока ефективност, ниски емисии на парникови газове

Регенеративни
горелки

П
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емисии от въглероден диоксид и

въглероден монооксид.

Принцип на работа

Основната идея, залегнала при

разработването на регенератив-

ните горелки, е повишаване на

ефективността на горене посред-

ством повишаване на явната топ-

лина на въздуха за горене и отне-

мането на явна топлина от изхо-

дящите горещи газове. Както е

добре известно, предназначение-

то на всяка горелка е да смеси го-

ривото с подходящото количе-

ство въздух и до голяма степен

работата на горелката определя

и работата на самия котел.

Обикновено, за протичане на

процеса на регенерация се изпол-

зват двойка горелки, чийто цикъл

на работа включва алтернативно

загряване на въздуха за горене и

отнемане на топлина от из-

хвърляните горещи газове. Двете

горелки работят едновременно,

но в различни режими. Когато

едната горелка работи в режим

на горене, втората горелка се

използва за отвеждане на отпад-

ните горещи газове. Преди да

бъдат изхвърлени в атмосферата,

горещите газове преминават

през горелката и след това през

зона, в която се намира огнеупо-

рен материал с добри топлооб-

менни свойства, който се изпол-

зва като акумулираща среда. При

преминаването на газовете през

тази зона, те отдават топлина-

та си, която се поглъща и съхра-

нява в акумулиращата среда. Ко-

гато тази среда се загрее дос-

татъчно, режимът на работа на

горелките се променя. Работеща-

та до момента в режим на горе-

не спира и през нея започват да

преминават продуктите от горе-

нето. Съответно, другата горел-

ка започва да работи в режим на

горене. Повишаването на ефек-

тивността се постига благода-

рение на оползотворяването на

топлината на отпадните газове,

която се използва за загряване на

подавания към горелката въздух,

при преминаването му през акуму-

лиращата среда. По този начин

топлината от изхвърляните газо-

ве се връща отново към горивния

процес. Резултатът е отпадни

горивни газове с по-ниска темпе-

ратура и, съответно, по-ниски

загуби на енергия.

Акумулираща среда

Средата, използвана за отнемане

и съхраняване на топлината на от-

падните газове и съответно за пос-

ледващо загряване на въздуха за

горене, най-често е съставена от

огнеупорен керамичен материал под
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формата на сфери или оформен като

восъчна пита с множество отвори.

Добрите топлинни характеристики

на керамичните материали както по

отношение на съхраняването на

топлина, така и като топлообмен-

на среда ги прави предпочитани пред

стандартно използваните стомане-

ни топлообменници. Докато поради

ограниченията на самия материал,

топлообменните метални повърхни-

ни се характеризират с някои недо-

статъци по отношение на топлин-

ни възможности и ефективност,

керамичните материали позволяват

по-високи температури и по-добър

топлообмен. Често керамиката по-

казва и по-добра устойчивост на

агресивни компоненти.

При регенеративните системи

обикновено за управление на из-

хвърляните газове и за въздуха се

използват вентили с пневматично

задвижване, а за газа - вентил с

електрозадвижване. Вентилите,

които се използват за газа и за

въздуха, са предимно бътерфлай вен-

тили, приспособени за работа при

тежки условия.

Времето, през което работят

горелките в даден режим, обикнове-

но е около 30-40 секунди, но може да

бъде удължено и до 90 секунди. При

превключването на горелките от

единия режим на работа към другия,

може да възникнат проблеми в кон-

трола на налягането в пещта. С

оглед предотвратяване на евенту-

ални колебания на налягането в пещ-

та, специалистите препоръчват

времето за превключване да е около

1,5 секунди и двете горелки да не се

превключват по всяко време.

Особености на процеса

На практика, както вече бе отбе-

лязано, регенеративните горелки ра-

ботят по двойки. Докато едната го-

релка работи, през другата преми-

нават отпадните газове от горене-

то. Въздухът, подаван към работе-

щата горелка, е предварително заг-

рят, тъй като преди да се подаде към

горелката той преминава през вече

загрятата акумулираща среда, в

резултат на което се загрява до

температурата близка до темпера-

турата на отпадните газове. Този

начин на оползотворяване на топли-

ната на отпадните газове се счита

за по-ефективен в сравнение с изпол-

зването на стандартен топлообмен-

ник, например. Изтеглянето на от-

падните горивни газове извън горив-

ната камера, през втората горелка

и преминаването им през зоната с

акумулиращ керамичен материал,

води до загряване на материала и

съответно охлаждане на газовете.

Подаването на предварително

загрят въздух прави горивния процес

много ефективен, тъй като пламъ-

ците не трябва да загряват въздуха

за горене до температура, съответ-

стваща на работната температу-

ра в горивната камера.

Основни елементи на регенера-

тивните системи, освен горелките

и акумулиращата среда, се явяват и

обособената за акумулиращата сре-

да зона, превключващият вентил,

смукателният въздуховод, въздухът

за горене и смукателният вентила-

тор.

Счита се, че регенеративните

горелки предлагат голям потенциал

за пестене на енергия. Според спе-

циалисти, с тях може да се постиг-

не много висока ефективност на

горене, трудно постижима при изпол-

зването на други познати методи.

Твърди се, че при използването им в

практиката са достигнати стойно-

сти на топлинна ефективност над

85%. Също така те могат да допри-

несат за повишаването на произво-

дителността, а при изграждането

на нови инсталации позволяват из-

ползването на по-малки съоръжения.

Разработени са решения, при които

процесът на регенерация на топлина

протича само в една горелка. В този

случай двете зони с акумулиращ мате-

риал са включени в конструкцията на

една и съща горелка.

Фиг. 1. Схема на работа на регенера-
тивни горелки
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  егулаторите на налягане са сред

основните елементи в газоснабди-

телните системи. С тяхна помощ се

осигурява намаляване на налягането

и автоматичното му поддържане на

изхода, независимо от измененията

в дебита на газа и входното наляга-

не. Регулирането е посредством

промяна на дебита, преминаващ през

регулиращия вентил. Регулаторите

на налягане могат да осигурят също

така предпазно затваряне на систе-

мата или намаляване на налягането,

или да стабилизират или регулират

пада на налягането и дебита. Основ-

ната разлика между регулаторите

на налягане и регулиращите венти-

ли е в отпадането на необходимос-

тта от външно захранване за рабо-

тата на регулаторите, тъй като те

работят на база енергията на пото-

ка.

Обикновено регулаторите на на-

лягане се подразделят основно на

регулатори с пряко и

регулатори с косвено

действие

в зависимост от вида на връзка-

та между датчика и регулиращия

орган.

Известно е, че регулаторът на

налягане с пряко действие представ-

лява дроселиращо устройство, при-

веждано в действие от мембрана,

намираща се под въздействието на

регулирания параметър (налягане-

то). Всяко изменение на налягането

на газа предизвиква преместване на

мембраната. Това, от своя страна,

води до изменение на проходното

сечение на дроселиращото устрой-

ство, което рефлектира в намалява-

не или увеличаване на дебита газ,

преминаващ през регулатора. По

този начин се осигурява поддържа-

нето на постоянно налягане на пред-

варително зададеното ниво. Регула-

торите с пряко действие се харак-

теризират с висока надеждност при

експлоатация.

В регулаторите с косвено дей-

Регулатори
на налягане за газ
Регулатори
на налягане за газ

Р

Източник: Itron
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ствие, познати и като автоматич-

ни регулатори, чувствителният еле-

мент въздейства на регулиращия

орган посредством допълнителен из-

точник на енергия. Това може да бъде

пневматично устройство, работещо

на сгъстен въздух или газ; хидравлич-

но, работещо на течност (масло или

вода) под налягане; електрическо, в

което изпълнителният механизъм е

електродвигател или солиноиден

клапан; електрохидравлично, в което

преместването на регулиращия

орган се осъществява по хидравли-

чен начин, а управлението на задвиж-

ването – електрическо. При измене-

ние на стойността на регулируемия

параметър, усилието, възникващо в

чувствителния елемент на регула-

тора, привежда в действие само

спомагателното устройство.

Основни елементи на автоматич-

ния регулатор с косвено действие се

явяват: задаващо устройство, с

помощта на което регулаторът се

настройва за дадена стойност на

регулираната величина; възприемащ

елемент, непосредствено възприе-

мащ регулираната величина и преоб-

разуващ я; измерително устройство,

измерващо сигнала, получен от

възприемащото устройство и срав-

няващ го със зададената величина;

усилвателно устройство, което

усилва сигнала за сметка на спома-

гателен източник на енергия; из-

пълнителен механизъм, непосред-

ствено преместващ регулиращия

орган; регулиращ орган (клапан, дро-

селираща клапа и т. н.), променящ

дебита на потока.

От автоматичните регулатори

на налягане с косвено действие, в

газоснабдяването най-голямо раз-

пространение са получили пневма-

тичните регулатори. Те са широко

използвани в газоразпределителни-

те и газхолдерните станции, а така

също в големи градски и промишле-

ни станции, в които не се счита за

подходящо използването на регула-

тори на налягане с пряко действие.

Основни предимства на пневматич-

ните регулатори се явяват неслож-

ната конструкция, надеждността,

лесното обслужване, а така също

взриво- и пожаробезопасността.

Често използвана класификация на

регулаторите на налягане е и

в зависимост от вида

на динамичната

характеристика

според която те биват пропорци-

онални (статични), интегрални (ас-

татични), пропорционално-интег-

рални (изодромни). Регулаторите

могат да се класифицират и в зави-

симост от формата и вида на дро-

селиращото устройство, вида на

мембраната, начина на съединяване

на мембраната с вентила, вида на на-

товарването за уравновесяване на

налягането на газа върху мембрана-

та. В зависимост от вида на венти-

ла, регулаторите могат да бъдат

едноседлови, двуседлови с меки и

твърди седла. Счита се, че едносе-

далните вентили уплътняват добре,

но налягането на флуида създава

допълнителни усилия, които проти-

водействат или се сумират със си-

лите на изпълнителния механизъм.

Това затруднява работата му, кога-

то налягането на флуида и условни-

ят диаметър на вентила са големи.

При двуседалните вентили плун-

жерът е уравновесен, но е невъзмож-

но да се гарантира плътност на зат-

варянето. Поради тази причина не се

препоръчва използването им като

спирателни органи, тъй като те про-

пускат до 4% от максималния дебит.

В зависимост от вида на натовар-

ването върху мембраната, се разли-

чават три типа регулатори: с тег-

лово натоварване, с пружинно и с

натоварване, създавано от наляга-

нето на газа.

Основни елементи на регулатори-

те са явяват датчиците, чрез кои-

то се получава информация за състо-

янието на регулируемия параметър,

в случая налягането; регулиращи

органи, чието предназначение е не-

посредствено да въздействат на

газовия поток, с цел да се възста-

нови зададената стойност на регу-

лируемия параметър; управляващ

орган.

Регулаторите с пряко

действие с по-ниска

чувствителност

Регулаторите с пряко действие в

сравнение с регулаторите с косве-

но действие се характеризират с по-

ниска чувствителност. Тава се обяс-

нява с факта, че клапанът, при изме-

нение на стойността на регулира-

ния параметър, започва да се преме-

ства само след възникването на

усилие, достатъчно за преодоляване

на силите на триене във всички

подвижни части. При регулаторите

с косвено действие силите на три-

ене се преодоляват за сметка на

външен източник на енергия и не

трябва значително изменение в уси-

лието върху мембраната. Това е

причината при тези регулатори ре-

Източник: Nova Comet

Източник: Карана
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гулирането да протича по-плавно.

Независимо от принципа на дей-

ствие на регулатора, основно изис-

кване е той винаги да осигурява

достатъчно устойчиво регулиране.

Избор

на регулатор

Специалистите съветват регу-

латорът да се избира в зависимост

от изчислителната разлика за на-

лягането от двете му страни, де-

бита на газа и динамиката на кон-

суматора. Добре е да се вземат

предвид и съставът на газа, както

и мястото на монтаж на регулато-

ра. Производителите предлагат и

регулатори с вграден предпазен

вентил, с които е възможно да се

постигне редуциране на налягането

с висока точност, независимо от

разликата от двете страни на ре-

гулатора.

Обикновено, при необходимост да

се постигне по-добра херметичност,

се препоръчва използването на ед-

носедлови регулатори, които осигу-

ряват много добра плътност при

затваряне. Това е и една от причи-

ните те да са широко разпростра-

нени в системите за градско газо-

снабдяване. Химичният състав на

газа, от своя страна, също влияе на

срока на експлоатация на регулато-

ра и отделни негови части, особено

при използването на гумени елемен-

ти.

Параметрите, които е добре да

вземат предвид, са: диаметърът на

условното сечение, като не се пре-

поръчва избор на регулатор с усло-

вен диаметър по-голям от този на

тръбопровода; максимален и минима-

лен дебит на газа; диапазонът на

входното и изходното налягане; про-

пускната способност; наличие или не

на вентил-отсекател; диапазон на

работните температури, нивото на

шума на работещия регулатор; на-

чин на задаване и контрол на изхо-

дящите параметри; експлоатацион-

ни параметри като точност, ста-

билност, простота, скорост на сра-

ботване, тегло. По отношение на

условния диаметър, специалистите

не препоръчват избор на регулатор

с по-голямо условно сечение от това

на тръбопровода.

Основни изисквания при избора на

регулатор се явяват осигуряването

на устойчива работа на регулато-

ра при всички възможни режими.

Препоръчва се при големи дебити

газ да се използват регулатори с

косвено действие. При затворени и

разклонени газови мрежи, отчитай-

ки тяхната способност за самоиз-

равняване, принципно, може да се из-

ползват всякакъв тип регулатори,

но специалистите все пак препоръ-

чват използването на астатични

регулатори с косвено действие.

Тези регулатори позволяват по-

точно поддържане на налягането

след себе си.

При избора на регулатор е необ-

ходимо да се отчете и шумът, гене-

риран от работещия регулатор. За

ефективен метод за намаляване на

шума се счита използването на

шумогасители веднага след намаля-

ването на газа.

Източник: Bryan Donkin
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Наскоро открита технология ком-

бинира вода и графен в създаването

на иновативни устройства за съхра-

нение на енергия. „Това е изключи-

телно елементарна и лесна за из-

пълнение техника. От два базови,

евтини материала – вода и графит,

изработихме нов наноматериал с

удивителни свойства„, коментират

изследователите. Графенът се полу-

чава от широко разпространения

материал графит, който се оформя

в тънки слоеве с дебелина един атом.

В тази си форма материалът има

удивителни характеристики. Гра-

фенът е здрав, химически стабилен,

с отлична електропроводимост и

най-важното с изключително голяма

повърхност. Всичко това го прави

много подходящ за употреба в уст-

ройства за съхранение на енергия.

Причината графенът да се използва

все още рядко е, че когато се събе-

рат няколко такива моноатомни

листи, атомите спонтанно се

свързват помежду си и се възстано-

вява решетката на графита. Вслед-

Ново проучване показва, че биоме-

танът, произведен от трева може да

бъде енергийно ефективно и надежд-

но транспортно гориво. Оказва се, че

нетната му енергия е по-висока от

тази на биодизела от рапица и пше-

ничния биоетанол. Изследването е

фокусирано върху потенциала за про-

изводство на биометан от трева в

Ирландия, където пасищата състав-

ляват 90% от земеделските земи, и

по-специално малките тревни площи,

които не попадат в обработваемите

земи и се характеризират с многого-

дишни треви и храсти.

Процесът на производство изпол-

зва анаеробно разлагане, което раз-

гражда тревата с микроорганизми в

условия без кислород, и се базира на

австрийския опит в областта.

Производство на
биометан от трева

Според учените, брутното произ-

водство на биометан може да дос-

тигне 389 125 м3 газ годишно, което

е равно на 103,7 гигаджаули (GJ) на

хектар годишно. Това означава, че

137,5 хектара земеделска площ може

да захрани 365 коли. Нетната енер-

гия е значително по-малко - 69 GJ за

хектар на година. Цифрите отчитат

енергията, използвана директно в

производството на биометан или ин-

директно, например в торове и хер-

бициди. Изследователите са сравни-

ли получените резултати с други си-

стеми на биогорива и са установи-

ли, че тревният биометан би могъл

да отдава почти същата енергия

като биодизела от палмово масло. В

сравнение със системите, произвеж-

дащи биометан като вторичен про-

дукт от дестилационния процес на

преработката на слама, биоме-

танът отчита с 50% по-голяма ефек-

тивност. В заключение учените по-

сочват, че производството на био-

метан от трева не изисква промяна

в предназначението на земите и че

само 10% от пасищата могат да за-

доволят потреблението на 55% от

автомобилите в Ирландия.

Нова технология
за съхранение на енергия

Производство на
биометан от трева

ствие на това се губи голямата

вътрешна повърхност и материалът

вече няма свойствата на графен,

допълват учените.

Същността на откритието се

състои в добавянето на вода, която

запазва забележителните свойства

на отделните графенови листи. Ако

графенът се поддържа влажен (в

състояние на гел), водата пречи на

графеновите листи да се свържат

помежду си. Това вече позволява

употребата на материала в реални

технически приложения. „При влага-

не в устройства за съхранение на

енергия, графеновият гел значител-

но превъзхожда досегашните въгле-

родни материали както по отноше-

ние на количеството енергия, която

съхранява, така и по отношение на

скоростта на зареждане и разреж-

дане“, твърдят учените.

Според изследователския екип,

значението на това откритие е по-

широко от приложимост единстве-

но в потребителска електроника.

Системи за съхранение на енергия,

които се отличават с висока ско-

рост и ниска цена, са изключително

важни при по-широко използване на

енергията от ВЕИ, както и за масо-

вото навлизане на електрическите

автомобили. „Щом успеем в обработ-

ката на графена, електронните ус-

тройства, като например iPhone, ще

се зареждат само за няколко секун-

ди„, допълват учените.

Сред характеристиките на графе-

на е и изключителната му проводи-

мост - пет пъти по-висока от тази

на медта. Той е най-добрият топлоп-

роводящ материал познат до момен-

та и то при плътност четири пъти

по-малка от медта. Уникалните му

характеристики в областта на

свръхпроводимостта и свръхпровод-

ниците отварят нови възможности

пред технологиите за оползотворя-

ване на възобновяемата енергия.

Също така, при суперкондензатори-

те този материал увеличава стоти-

ци пъти повърхността на катодите,

от което пряко зависи количество-

то на съхраняваната енергия.

Нова технология
за съхранение на енергия
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През месец август т. г. стартира

реализацията на дългоочаквания про-

ект за изграждане на 800-метрова

соларна кула в пустинята на щата

Аризона. Очаква се Solar Tower да има

60% КПД при преобразуването на

енергията и пикова мощност 200 MW.

Диаметърът на кулата е 130 метра,

дори и в най-високата й част. Гиган-

тското съоръжение е свързано в

основата си с кръгъл парник. Идеята

на създателите на Solar Tower е да

използват температурната разлика

на въздуха в парника и в пустинята,

за да създадат силна вертикална

тяга, която да задвижи генератори-

те на електрическа енергия. През

деня въздухът в пустинята се нагря-

ва до 40 оС, а под прозрачната

повърхност на парника температура-

та може да достигне 80 оС. Концеп-

цията предвижда, че нагретият

въздух ще се отправи към основата

на кулата в центъра на съоръжение-

то, където са поместени 32 турби-

ни, въртящи генератори със сумар-

на пикова мощност 200 MW. „Темпе-

Функционалните възможности на

новите интелигентни електроенер-

гийни мрежи (smart grid) доведоха до

появата на нова пазарна ниша – smart

електроуредите. Уредите са снабде-

ни със специален порт, към който по-

късно ще бъде включен комуникацио-

нен модул. Архитектурата с външна

радиокомуникация дава възможност

уредите бързо и  лесно да се свързват

към интелигентните мрежи. Проблем

за момента се явява отсъствието на

стандартизиран протокол за комуни-

кация със smart grid мрежите. Поради

тази причина, някои от производите-

лите предлагат да се изчака приема-

нето на търговско споразумение за

комуникационните стандарти, което

ще им позволи да интегрират целия

пакет в рамките на уреда. По този

начин, според тях, на потребители-

те няма да им се налага да предпри-

емат действия за модифициране на

закупените вече уреди преди свързва-

нето им към мрежата.

Следващата стъпка към пазара на

умните електроуреди и масовото им

приложение в домакинствата зависи

от ютилити компаниите. От IMS

Research твърдят, че за да се създа-

де търсене на интелигентни уреди,

ютилити компаниите трябва да из-

готвят динамично ценообразуване и

финансови стимули за потребители-

те.

Някои от най-новите модели

„умни“ електроуреди бяха предста-

вени на тазгодишното изложение IFA

(2-7 септември, Берлин). Освен с

висок енергиен клас A+++, уредите се

отличават и с възможност за дис-

танционно управление през Интер-

нет или мрежи за мобилни комуника-

ции. Благодарение на някои софтуер-

ни и хардуерни приложения, потреби-

телите могат също така да наглеж-

дат своите уреди в реално време. В

допълнение, новите смарт модели

„поставят диагноза“ и информират

за възникнал проблем.

Според анализаторите, все по-

масовото търсене на уреди, които

осигуряват ефективно потребление

на електрическа енергия в сградите,

е положителен индикатор за бъдещия

растеж на пазара на интелигентни

уреди. За ускореното си развитие

пазарът ще разчита на инвестиции

от страна на правителствата и

стимули, предоставяни на потреби-

телите. Докладът на IMS Research

прогнозира, че до края на 2020 г. бли-

зо 10 милиона уреди ще бъдат инста-

лирани в домовете на САЩ.

Първите smart електроуреди
вече на пазара
Първите smart електроуреди
вече на пазара

ратурата на въздуха намалява с един

градус на всеки 100 метра височина.

Съчетано с нагряването на призем-

ния въздух за сметка на ефекта на

парника, това трябва да осигури

разлика между температурата навън

и вътре и съответно солидна верти-

кална тяга. Предлаганата технология

има предимството, че тягата в ку-

лата зависи не от абсолютната

температура в парника, а от темпе-

ратурната разлика между въздуха в

нея и този навън. Ето защо Solar

Tower може да работи практически

при всякакво време. Освен това, ку-

лата ще продължи да изработва елек-

трическа енергия и нощем, тъй като

през деня грундът под парника се

нагрява много силно и може да под-

държа висока температура и през

нощта“, твърдят изобретателите.

Изработваната с помощта на

Solar Tower енергия ще бъде достатъ-

чна за захранване на 100 хиляди ти-

пични американски домове. В допъл-

нение, парникът с най-високата в

света кула ще спести отделянето на

900 хиляди тона въглероден газ годиш-

но от аналогична по мощност топ-

линна електроцентрала. Инвестици-

ята в проекта е на стойност около

750 милиона долара, като се очаква

проектът да се изплати за 11 годи-

ни, а жизненият цикъл на кулата да е

80 години. По план, Solar Tower тряб-

ва да заработи през първата полови-

на на 2015 година. Подобен проект, но

в много по-малки мащаби, бе осъще-

ствен преди няколко години в Испа-

ния. Височината на кулата е 160 м и

е разположена в центъра на огледал-

на структура с обща площ 150 000 м2

(на снимката).

Слънчева кула ще произвежда 200 MW
електроенергия
Слънчева кула ще произвежда 200 MW
електроенергия

Източник: IFA 2011

Източник: EnviroMission



94 брой 4/2011  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

пазар



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 4/2011 95

6 книжки -  6 лв. 6 книжки - 10 лв.

АБОНАМЕНТЕН  ТАЛОН

#

Абонирайте се за списание

София 1612, бул. "Акад. Иван Гешов", № 104, офис 9
Ти Ел Ел Медиа ООД

Банкова сметка на Ти Ел Ел Медиа:
ОББ - клон "Цар Борис III",
IBAN: BG04 UBBS 7827 1013 8933 07
BIC: UBBS BGSF

Уважаеми читатели, предлагаме ви възможност да
се абонирате за списание Енерджи ревю. Можете
да направите платен абонамент лично в редакци-
ята; като използвате електронната форма за або-
намент на www.energy-review.bg или като изпрати-
те попълнен този талон заедно с копие от пла-
тежния документ (платежно нареждане) на адреса
на редакцията:

4
-2

0
1

1

ДА, желая да направя
годишен абонамент за 2011 г.

6 книжки -  30 лв.

Цената е с включен ДДС и отстъпка

abonament@tllmedia.bg

Абонирайте се чрез

абонаментния талон
на сайта на списанието:

www.energy-review.bg

пазар



96 брой 4/2011  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

АДРЕС:   служебен           домашен          пощ. код ............................... населено място .........................................................

ул./ж.к ..............................................................................................................................................................................................................................

№/бл. ...............................вх. ....................ет. ........................ап. ....................................

тел. .................................................................факс ................................................... е-mail ...........................................................................................

трите имена ...............................................................................................................................................................................................................

заемана длъжност .....................................................................................................................................................................................................

организация/предприятие/фирма .......................................................................................................................................................................

предмет на дейност ................... .................................................................дата ...................................................................................................

#

не желая фактура желая данъчна фактура

организация .................................................................................................................................................................................................................

данъчен номер .............................................................................  БУЛСТАТ ............................................................................................................

МОЛ ..................................................................седалище ............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧАВАМ СПИСАНИЕ ЕНЕРДЖИ РЕВЮ НА АДРЕС:

Индекс на рекламите в броя
АББ България..................................... 3

Адара Инженеринг .......................... 72

АЛСТОМ БЪЛГАРИЯ ............ к. I, к. III

Арни Брадърс................................... 55

Бегели България.............................. 81

В И В-ИЗОМАТИК ........................... 29

ВАЛелектрик.................................... 11

ВЕТРОРЕЗИНА БАЛКАН ................. 69

Виа Експо ......................................... 45

Глобал Тест..................................... 87

Грийнтех Инженеринг

Солюшънс ......................................... 33

Датекс ............................................. 91

Евро Алианс Инженеринг .............. 61

ЕВРОДИЗАЙН БГ ............................ 57

Егнатия България ............................. 6

Еко Индъстрис................................ 69

ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ.............. 62

Елпром ЗЕМ ..................................... 21

Ел-Тест ............................................ 31

Елтрак България ............................. 85

Емерсон Процес Мениджмънт ..... 67

Енергопроект .................................. 57

ЕНЕРГОСЕРВИЗ .............................. 79

Ехнатон ............................................ 13

Завод за горещо

поцинковане ..................................... 53

ИДС Солар ....................................... 41

Интелстав....................................... 64

Интеркомплекс ............................... 25

Контролтест .................................. 89

КРИС 94 ........................................... 63

Леми-Трафо ...................................... 31

Лифта ............................................... 75

ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ ..................... 15

Макрис ГПХ ...................................... 26

Метикс ............................................. 56

Полимат ........................................... 86

Про Еко Строй ............................... 41

ПроТурбо .......................................... 68

Ритал ................................................ 27

Ритбул .............................................. 31

Рокон Трейд ..................................... 27

Ротек ................................................ 12

Себа КМТ България ........................ 71

Седна Палър Плантс

България ................................... к. I, 58

СМЕ Консулт .................................. 60

СОЛАРИТИ БГ ................................. 41

Стимар ............................................. 55

СТС СОЛАР .................................... к. I

СЪНСЪРВИЗ ....................................... 4

Уиндкрафт Симонсфелд БГ........... 65

Филкаб .............................................. 23

ФИЛТЪР ............................................ 73

ХЕРЦ Арматура .............................. 83

ХЮНДАЙ ХЕВИ ИНДЪСТРИС

Ко. България .................................... 37

Це Це Ес България ......................... 87

Шрак Техник .................................... 29

ЮМО България ................................ 74

Binowa ................................................. 8

Bulgaria Solar Energy Summit ......... 47

CINK Hydro Energy ........................... 66

Efacec ............................................... 38

Energiewerkstatt ................................ 59

FRONIUS ........................................... 17

Hill & Smith Limited .......................... 49

IBC Solar ..................................... к. I, 1

Ideematec .......................................... 51

Jinko Solar .......................................... 9

KACO New Energy ........................ к. IV

kWpower ............................................ 43

Polytechnik Luft-

Und Feuerungstechnik ...................... 77

Power-One...................................34, 35

PUK - Werke ....................................... 7

REC Solar ....................................... к. II

Refusol ............................................... 41

Roth & Rau ....................................... 54

Sputnik Engineering ............................ 5

Strabag Environmental

Technology ........................................ 76

рекламна секция ПАЗАР

Бисер Системс ............................... 95

Д енд Д ИНЖЕНЕРИНГ .................. 94

Дакси БГ........................................... 94

Дикс БГ ............................................. 95

ЛДМ България .................................. 94

МАКИР-П........................................... 94

Синхрон - С ..................................... 95

Софсправка ...................................... 94






