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Dear readers,

Броят за ноември 2011 г. изобилства от новости –
традиционно, по отношение на подбора на теми и материали, представяни новини, продукти и технологии, но този
път и по отношение на формата.

The November 2011 issue of Energy Review Magazine is full of
innovations - traditionally, they concern the selection of topics and
the articles presenting news, products and technologies, but this
time – there are form innovations.

В този брой на списание Енерджи ревю стартира рубриката BG Energy News, която представя оригинални новини на
английски език със значение за българския пазар.

In this issue of Energy Review is the debut of the news section
BG Energy News, which presents original news of importance
for the Bulgarian market in English. (See page 10).

Резюмета и абстракти на английски ще намерите и на
интересните материали в рубриките Бизнес, Събития,
Проекти/Реализации, Интервюта, както и на техническите
статии. Новост е и двуезичната страница Предстоящо
(стр. 78), която ви информира за изложения, събития, семинари, които ще се проведат през следващите месеци.

Summaries and abstracts in English you will find for all the
materials in the sections Business, Events, Projects/
Implementations, Interviews, and also for every technical articles in
the magazine. Novelty is the bilingual page Events (page 78),
which informs you about the nearest upcoming exhibitions, events,
seminars worldwide.

Пионер в техническата периодика, Енерджи ревю въвежда
тези новости с цел да задоволи необходимостта на
чуждите компании, работещи или проявяващи интерес към
българския пазар, към локална информация на английски
език. За първи път публикувахме двуезична информация в
брой юни тази година, чиято корична тема бе първото по
рода си мащабно проучване на фотоволтаичния пазар в
България. Проучването БЪЛГАРСКИЯТ PV ПАЗАР (бр. 2/
2011), инициирано от сп. Енерджи ревю, и реализирано от
екипа на списанието и БФА, привлече интереса на забележителен брой мениджъри във водещите чужди компании,
участващи на изложението Intersolar.

Beeing the pioneer in technical periodicals, Energy Review
Magazine introduces these developments in order to satisfy the
need of local information in English for the foreign companies,
working or interested in the Bulgarian market. For the first time
Energy Review published a bilingual articles in June this year. In
the issue mentioned (no. 2/2011), the Cover Story was the first
ever large-scale study of the photovoltaic market in Bulgaria. The
Survey THE BULGARIAN PV MARKET initiated by the Energy
Review Magazine and conducted by the staff of the magazine and
the Bulgarian Photovoltaic Association attracted the interest of a
remarkable number of top managers of foreign companies
participating at the Intersolar exhibition.

Единствено опитните редактори на сп. Енерджи ревю
могат да разработят мащабното проучване на технологичните иновации от водещите производители на соларни
инвертори, което публикуваме в броя. Статията
Инвертори за PV централи, корична тема на Енерджи
ревю 5/2011, ще ви запознае с най-новите продукти в
областта на инверторните технологии на 24 водещи
световни производители, които любезно ни сътрудничиха
за съставянето на пазарния преглед. (Четете на стр. 38).

Only the experienced editors of Energy Review Magazine can
prepair the large-scale study of technological innovation
developed by the leading manufacturers of solar inverters, which
we publish in this issue. The article Inverters for PV power
plants, which is the Cover Story of this issue, presents the latest
products and technology innovations in the field of
inverter technologies of 24 leading manufacturers in the sector
who kindly cooperated in the preparation of the market review.
(See page 38).

Темата за вятърната енергетика предлага преглед на
ветроенергийните централи у нас. Материалът Ветроенергийни централи в България представя зоните за
изграждане на вятърни паркове в България, статистика за
оползотворения до момента потенциал, перспективите
пред развитието на сектора, както и преглед на реализираните и предстоящи проекти за изграждане на ветроенергийни централи у нас. (Четете на стр. 59).

The topic of wind energy section provides an overview of the wind
power plants in Bulgaria. The article Wind power plants in
Bulgaria presents the most appropriate areas for construction of
wind farms in Bulgaria, statistics of the currently used potential
and the perspectives for the sector development. In the second
part of the article you will find a comprehensive review of most of
the realized, currently developing and future projects for wind
farms in Bulgaria. (Read their presentation in English on page 59).

Приятно четене!
От редакционния екип на сп. Енерджи ревю
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накратко
Юви мениджмънт разширява дейността си в България и Румъния
Юви Мениджмънт (juwi Management) ще се заеме с търговско-правното
обслужване на фотоволтаичен парк у нас с мощност 5 MW, съобщиха от
офиса на компанията. Освен това поема осъществяването на техническата поддръжка на ветроенергиен парк в Румъния. „По този начин Юви Мениджмънт продължава да разширява портфолиото си от международни
дейности“, заявиха от компанията.
„Юви Мениджмънт е активна и в областта на подмянатa на стари
енергийни съоръжения с нови, по-мощни - т.нар. Repowering. Заедно с Юви
Винд (juwi Wind) осъществяваме подмяната на ветрогенератор тип Enercon
E40 в Нусбах, който генерира ток от вятърна енергия в България. Реализацията на проекта в страната също е наше дело“, разказаха от Юви.
От компанията уверяват, че в България съоръжението в кратък срок ще
възвърне направената инвестиция и още дълги години ще произвежда чист
ток. Пускането в експлоатация на съоръжението също ще бъде осъществено от Юви Мениджмънт.

Приеха изкупни цени за ВЕИ проекти, подпомогнати по
финансови схеми
От 1 декември т. г. влизат в сила нови цени за електрическа енергия,
произведена от възобновяеми източници, при които инвестицията за изграждането на енергийния обект се подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане. Това стана ясно след проведено
закрито заседание на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) на 7 ноември т. г.
„Със Закона за енергията от възобновяеми източници се транспонират
във вътрешното законодателство разпоредбите на Директива 2009/28/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и
впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО“, се казва
в решението на ДКЕВР и следва: „В изпълнение на разпоредбата на чл. 31,
ал. 8 от ЗЕВИ, когато инвестицията за изграждането на енергиен обект
за производство на електрическа енергия от ВИ се подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане, съгласно ал. 7,
т. 2 от същия член, ДКЕВР следва да определи цена на електрическата
енергия, която ще се изкупува от обществения доставчик или съответния
краен снабдител, при условията и по реда на съответната наредба по чл.
36, ал. 3 от Закона за енергетиката.“

Проведе се конференция Енергийна ефективност и възобновяема
На 7 и 8 ноември т. г. в хотел Шератон, София се проведе форум на
енергия

Източник: Капитал
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тема енергийна ефективност и възобновяема енергия. Организатори на
събитието бяха в-к Капитал и Българска фотоволтаична асоциация.
Събитието се проведе под патронажа на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Световната банка. В първия ден
бяха дискутирани теми, свързани с енергийната ефективност като политиките в областта, възможностите за общините при реализирането
на проекти за повишаването й и мястото на бизнеса в цялостната картина.
Вторият ден на събитието акцентира върху екологичната енергия и
новата нормативна рамка, възможностите за финансиране и изграждане
на соларни и вятърни електрически инсталации. Участниците в дискусиите обсъдиха проблемите пред развитието на преносната мрежа и присъединяването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за постигане на
заложените национални енергийни цели. Финалният панел бе отреден на
бизнеса и бе с участието на представители на чужди и български компании, които очертаха възможностите за успешното реализиране на проекти в България.
брой 5/2011
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накратко
Соларити БГ със златен медал от Технически панаир Пловдив
Фирма Соларити БГ спечели Златен медал за иновации в областта на
възобновяемите източници на Техническия панаир в Пловдив, съобщиха за
списание Енерджи ревю от офиса на компанията. Наградата бе връчена на
тържествена церемония в Международен панаир Пловдив на 28 септември
т. г. от главния директор на изложението Иван Соколов. Награденият
експонат е Solivia 3.3 EUG3 - инвертор, производство на немската фирма
Delta Energy Systems.
„Максималната ефективност на SOLIVIA 3.3 достига 96%. Поради широкия диапазон на входното напрежение от 125 V до 540 V, инверторът е
подходящ за широк спектър от фотоволтаични инсталации, включително
и за тънкослойни панели“, разказаха от Соларити БГ.
Наградената компания сподели, че това e първият им златен медал.
„Изключително горди сме от полученото отличие, поели сме ангажимент
да работим само с нови и по-качествени продукти и ще очакваме отличия
и в бъдеще.“

Нова фирма на фотоволтаичния пазар
В началото на месец септември т. г. бе създадено ново дружество Солар Сървис, съобщиха за сп. Енерджи ревю от офиса на компанията.
Тримата съдружници – Костадин Новаков, Димитър Ненов и Ивайло Видев, притежават опит в проектирането, изграждането, експлоатацията,
управлението и поддръжката на фотоволтаични електроцентрали. Целта на новосъздадената компания е предлагането на пълна гама услуги в
областта. „За нас е удоволствие да консултираме инвеститори, желаещи да влагат средства във ВЕИ, съвместно с тях да разработваме
инвестиционните им проекти във всички фази на този процес, както и
да поддържаме вече изградените електроцентрали, така че да бъде гарантирана възвръщаемостта на вложените средства“, заявиха от сливенската фирма.
Дружеството вече има сключени договори за техническо обслужване и
поддръжка на повече от 9 MW фотоволтаични централи в Южна България.
„Регионът е изключително подходящ за такива инвестиционни намерения“,
коментираха от екипа на фирмата и допълниха, че ще се радват да работят с всеки сериозен инвеститор.

Light+Building 2012 ще се състои от 15 до 20 април
Площите за водещото изложение в областта на архитектурата и
технологиите Light+Building 2012 са почти запълнени. Това стана ясно по
време на провелата се пресконференция на 18 октомври т. г. във Виена,
Австрия. В рамките на медийното мероприятие станаха ясни датите на
международното изложение - от 15 до 20 април 2012 година във Франкфурт
на Майн, Германия.
„Основен акцент в предстоящото издание на Light+Building ще бъде
енергийната ефективност и интелигентните мрежи“, съобщи д-р Михаел
Щурм, директор Маркетинг и комуникации Технически панаири на Messe
Frankfurt. „Енергийната ефективност е основополагаща както за новата
енергийна парадигма, така и за търсенето на нови мрежови решения. Освен
това осигурява по-голям комфорт и безопасност. Посетителите ще могат
да се запознаят с технологиите, които са готови за приложение, осигурявайки защита за околната среда“, коментира той.
В предстоящото издание ще вземат участие около 2100 изложители,
представители на повече от 50 страни. Изложението Light+Building 2012
очаква над 183 000 посетители от над 150 страни. „Готови сме да окажем
съдействие на всички български компании, заинтересовани от предстоящото събитие“, заяви представителят на Frankfurt Messe в Германо-Българска индустриално-търговска камара г-жа Татяна Делчева.
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накратко
Viessmann представи технология за когенерация на биомаса
Маркус Корнфел, представител на компанията Mawera, част от Viessmann
Group, изнесе лекция в рамките на национален дискусионен форум „От
отпадъци към енергия – съвременни технологии, нови възможности за
общините и бизнеса“. Събитието се проведе на 14 ноември т. г. в хотел
Шератон, София. „В рамките на презентацията, озаглавена „Viessmann
Биоенергия – възможности и лимити на енергийното оползотворяване на
биомасата“ беше представена продуктовата гама на Mawera“, споделиха
от българския офис на Viessmann. „Също така беше показана възможност
за когенерация на биомаса с ORC-процес до 2 MWel. Накрая бяха разгледани
реализирани проекти в Европа, включително и в България. Интересът към
представянето беше голям, тъй като в страната все още няма когенерационна система на биомаса“, заявиха от компанията.
От Viessmann припомнят, че австрийската фирма Mawera предлага съоръжения на биомаса с мощност до 13 MW, както и водогрейни и парни котли.

Мава Индустриал достави мобилна инсталация за сух въздух на ЕСО
Фирма Мава Индустриал достави на Електроенергиен системен оператор (ЕСО) мобилна инсталация за сух въздух за ремонт на силови трансформатори при полеви условия, производство на водещата световна фирма
Kaeser, съобщиха от офиса на компанията. „Инсталацията e монтирана в
контейнер на товарен автомобил с ниска носеща платформа, в комплект
с двуосно ремарке-фургон за съхранение на маркучи, редуциращи фланци,
резервни части и консумативи“, уточниха от Мава Индустриал. „Оборудването е предназначено за ревизии на активните части на силовите
трансформатори – люкови и с повдигане на камбаната; сушене на активните части на силови трансформатори; херметизиране на активни части
в собствения им казан без масло; сушене на синтетичен адсорбент и
дехидратизация на трансформаторно масло; технологични операции по време
на ремонтната дейност – изпитвания на газо- и маслоплътност, захранване със сгъстен въздух на ръчни инструменти, въздушно боядисване и др.
При избора на апаратурата за управление и контрол на инсталацията
беше взето предвид, че по време на експлоатация, инсталацията ще работи с максимално възможния дебит при налягане от 0,5 до 2 bar на изходящия въздух, при отсъствие на непрекъснато наблюдение от оператор и
с висока степен на надеждност, поради невъзможност за прекъсване на
вече започнал технологичен процес“, допълниха те.
От Мава Индустриал припомнят, че инсталацията за сух въздух отговаря на всички международни стандарти и норми за безопасна работа,
гарантирани от високото качество на изделията на фирма Kaeser.

Bosch Системи за сигурност предлага нова термовизионна камера
Отскоро Bosch Системи за сигурност предлага на българския пазар камера модел MIC-412TI, съобщиха за сп. Енерджи ревю от офиса на компанията. „Продуктът е подходящ за охраната както на индустриални приложения (производствени предприятия, мини, ТЕЦ-ове, петролни станции),
така и за военни и полицейски обекти, монтаж върху превозно средство
и др. Камерата е управляема, със стоманен корпус, издържа на вибрации,
устойчива е на много високи и, съответно, много ниски температури. В
корпуса й има 2 камери – стандартна „ден-нощ“, с 36x оптичен зуум заедно
с термовизионна. Последната спомага откриването на обекти в пълна
тъмнина на разстояние до 1 км. Освен другите предимства, това спестява
разходи за електрическа енергия за осветяване на големи площи. Моделът
MIC-412TI е приложим и в производствените процеси - ако даден елемент
от производствената линия е прекалено нагрят, камерата позволява своевременното му откриване“ сподели Михаил Бончев, продуктов мениджър
видеонаблюдение в Bosch Системи за сигурност.
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накратко
Стартира изграждането на соларен парк Solarose
На 20 октовмри т. г. в землището на гр. Мъглиж и съседното село Дъбово
на територия от 1500 дка официално стартира изграждането на соларен
парк Solarose. Съоръжението е с планирана мощност от 50 MW. Първата
копка бе направена от зам. oбластния управител на Стара Загора Димитър
Драчев. Инвеститор на проекта е смесено дружество между немската фирма
Parabel с дългогодишен опит в изграждането на соларни проекти и хасковската фирма Монолит, която в последните пет години развива проекти в
областта на възобновяемата енергия в България. „Тази мощност ще предостави електроенергия на 20 000 домакинства, a за строителството на
обекта ще бъдат наети 150 души. Очаква се соларен парк Solarose да бъде
завършен до 24 май 2012 година“, коментираха от фирма Монолит. По план,
произвежданата електроенергия ще се подава към НЕК, а преносът й ще
се осъществява по 110 kV далекопровод до подстанцията в Дъбово.

Проведе се дискусионен форум
От отпадъци към енергия
На 14 ноември т. г. в хотел Шератон, София се състоя национален
дискусионен форум, озаглавен „От
отпадъци към енергия – съвременни
технологии, нови възможности за
общините и бизнеса“. Организатор на
провелото се под патронажа на министъра на земеделието и храните на
Мирослав Найденов мероприятие, бе
Български енергиен форум. На него
присъстваха служители на общини,
агенции и неправителствени организации, както и представители на
бизнеса. „Основна цел на форума бе
запознаване на общините и бизнеса
с широките възможности, технологиите и ефектите от енергийното
оплозотворяване на биомасата и
биоразградимите отпадъци, предвидени в новия Закон за енергията от
възобновяеми източници“, споделиха
организаторите.
В своето въвеждащо експозе, Иван
Хиновски, председател на Български
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Discussion Forum Waste to Energy was held in Sofia
The Forum had the aim to give awareness to the municipalities and the business about the possibilities,
the advanced technologies and the multiple effects coming from energy utilization of different types of
biomass. According to Ivan Hinovski, chairman of Bulgarian Energy Forum, if Bulgaria fulfills the goal
of 500 Mwel energy from biomass by 2020, in the country would be invested more than 2 million euro.

енергиен форум, очерта актуалното
състояние и потенциалната роля на
биомасата за българската икономика. По негови думи, ако България изпълни целта от 500 Mwel енергия от
биомаса до 2020 година, в страната
ще бъдат инвестирани над 2 млрд.
евро и ще бъдат разкрити 12 000 нови
работни места. Освен това, г-н Хиновски прогнозира намаляване количеството на вносните течни горива с
над 600 хил. т годишно.
В подредените по тематични
панели презентации на участниците
бяха разгледани предимствата и предизвикателствата пред различните
технологии в областта. Присъстващите имаха възможността да се за-

познаят и с вече реализирани проекти както на територията на България, така и работещи обекти в редица западноевропейски страни.
Представителите на бизнеса, сред
които компании като Strabag,
Viessmann, Siemens, Ерато, Elektra
Holding и други споделиха своя опит
по внедряването на технологиите
директно изгаряне, газификация и
анаеробна ферментация.
Всеки панел бе последван от свободна дискусия, в която участниците поставиха своите въпроси,
свързани с практическото реализиране на инвестиционните проекти,
структурата им и възможностите
за финансиране.
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BG energy news
The development of solar park Solarose has started
On 20th October this year at the territory of the town of Maglish and the adjacent village
Dabovo, was officially started the development of solar park Solarose that is situated on an
area of 1500 decares. The facility is with projected power of 50 MW. The first sod was turned
by the vice regional governor of Stara Zagora Dimitar Drachev. The project was funded by
a joint venture between the German company Parabel, which has long years of experience
in the development of solar projects and the company Monolit, situated in Haskovo, which
develops projects in the renewable energy sector in Bulgaria for the last five years now.
„This power facility will provide electricity to 20 000 households and for the building of
the installation will be hired 150 people. We expect solar park Solarose to be finished up
to 24th May 2012“, commented representatives of Monolit. According to the plan, the produced
electrical power will be transferred to National Electrical Company and its transfer is going
to be carried out through 110 kilovolt power line to a sub-station in Dabovo.

New company at the photovoltaic market
A new company was established in the beginning of September – Solar Services. This
was reported to Energy Review magazine by the office of the company. The three partners
– Kostadin Novakov, Dimitar Nenov and Ivailo Videv have experience in the design, construction,
operation, management and maintenance of photovoltaic power stations. The purpose of the
newly established company is to offer a full range of services in that field. „It is a pleasure
for us to consult investors that would like to invest capitals in renewable power sources, to
develop their investment projects and support them in all phases of that process, as well
as to support the already build power stations in order to ensure the return of the invested
capitals“, was stated by the company based in Sliven.
The company has already conducted contracts for technical support and maintenance
of more than 9 MW of photovoltaic power plants in South Bulgaria. „The region is extremely
suitable for such investment intents“, representatives of the company stated and added that
they would be glad to work with every serious investor.

Juwi Management expands their operations in Bulgaria and Romania
Juwi Management will be dealing with the trade and law servicing of a 5 MW photovoltaic
park here, informed by the company. Also, the company will take care of the maintenance
of a wind farm in Romania. „In such a way, Juwi Management continues to expand its
portfolio of international activities“, stated from the company.
„Juwi Management also plays active role in the replacement of old energy facilities with
new, more powerful ones – the so called repowering. Together with Juwi Wind we are doing
the replacement of Enercon E40 wind generator in Nusbah that generates electricity from
wind energy in Bulgaria. The realization of the project in Bulgaria is also done by us“, said
from Juwi.
The company assures that installation in Bulgaria will return the investment in short terms
and will continue to manufacture clean electricity for many, many years. The commissioning
of the facility was also carried out by Juwi Management.

A feed-in tariff for RES projects supported by financial programs was
accepted
A new price for electrical energy produced by renewable sources where the investment
for the construction of the energy site is supported by funds of national or European support
programs is going to take effect from 1st December this year. The above became clear after
a closed meeting of the State Energy and Water Regulatory Commission (SEWRC) held on
7th November this year.
„With the law for energy manufactured by renewable energy source we transponse the
regulations of Directive 2009/28/EC of the European parliament and the Council dated 23rd
April 2009 for encouragement of utilization of energy manufactured by renewable energy
sources the amendment and later cancelation of Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC in
the local legislation“ is said in SEWRC decision and also: „In pursuance of the regulation
of article 31, paragraph 8 of the Law of Energy Manufactured by Renewable Energy Sources,
when the investment for building of energy site for manufacturing of electrical energy by RS
is supported with funds provided by national or European support programs, in pursuance
of paragraph 7, point 2 of the same article, SEWRC has to set a price of the electrical
energy that is going to be purchased by the public provider or the relevant end provided
according to the conditions and the way of relevant regulation of article 36, paragraph 3 of
the Law of Energy.“
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BG energy news
Solarity BG was awarded a gold medal at Plovdiv Technical Fair
The company Solarity BG was awarded a gold medal for innovations in the field of
renewable energy sources at Plovdiv Technical Fair, as announced from the company’s
office for Energy Review. The award was bestowed at official ceremony in International Fair
in Plovdiv on 28th September by the CEO Ivan Sokolov. The awarded exhibit was Solivia 3.3
EUG3 – automatic converter between a generator and public low voltage network, produced
by the German company Delta Energy Systems.
„The maximum efficiency of SOLIVIA 3.3 reaches 96%. Due to the broad range of input
voltage, 125 V to 540 V, the inverter is suitable for a wide range of photovoltaic installations“,
said a representative of Solarity BG.
People from the company shared that this is their first gold medal. „We are extremely
proud with this award and we have made a commitment to work only with new and better
quality products and we are going to expect more awards in the future“.

A conference about energy efficiency and renewable energy was held
A forum about the energy efficiency and renewable energy was held at hotel Sheraton
on 7th and 8th November. The event was organized by Capital newspaper and Bulgarian
Photovoltaic Association.
The event was under the patronage of the Ministry of Regional Development and Public
Works and World Bank. The discussions during the first day were focused on the energy
efficiency like politics in the sector, the opportunities for the municipalities to realize projects
for improvement of the energy efficiency and the role of business in the big picture.
During the second day, the accents of the event were on the ecological energy and the
new legislative framework, the opportunities for funding and development of solar and wind
electrical power installations. The participants in the discussions talked about the problems
that the development of the electrical transfer grid is facing and the integration of renewable
energy sources (RES) in order to achieve the national energy targets. The final panel was
assigned for the business and the participants were representatives of Bulgarian and foreign
companies who outlined the opportunities for successful projects development in Bulgaria.

Source: Capital

Viessmann presented technology for biomass co-generation
Markus Kornfel, representative of Mawera, part of Viessmann Group read a lecture as
a part of the national discussion forum „From Waste to Energy – Modern Technologies, New
Opportunities for the Municipalities and Business“. The event took place on 14th November
this year at Sheraton Hotel, Sofia.
„In the presentation, entitled „Viessmann Bio-energy – Opportunities and Limits for Energy
Utilization of Biomass“ the product range of Mawera was presented“, shared from the
Bulgarian office of Viessmann. „We also showed an opportunity for biomass co-generation
with ORC-process up to 2 MWel. At the end we discussed realized projects in Europe, as
well as in Bulgaria. The interest to the presentation was very high, because there is no
biomass co-generation system in Bulgaria“, stated from the company.
Viessmann reminds that the Austrian company Mawera offers biomass equipment with
power up to 13 MW, as well as water heating and steam boilers.

Mava Industrial delivered mobile dry air installation to ESO
The company Mava Industrial delivered to Electricity System Operator (ESO) a mobile dry
air installation for repairs of power transformers in the field manufactured by the world leading
company Kaeser, was stated from the office of the company. „The installation is mounted in
a container on a load truck with low carrying platform, together with a double-axis covered
trailer used for storage of hoses, reducing flanges, spare parts and consumables“ was specified
by Mava Industrial. „The equipment is designed for inspection of active parts of power transformers
– with hatch and with bell lift up; drying up of active parts of power transformers; pressurizing
of active parts in their own tank without oil; drying of synthetic absorbent and dehydratation
of transformer oil; technological operation during the repair activities – tests of gas and oil
density, compressed air supply to hand-held tool, air painting etc.
When the control instrumentation was chosen, it was taken in consideration that during
operation the installation will work with maximum air flow of the outgoing air and pressures
from 0,5 to 2 bar without continuous monitoring and high level of reliability because it is not
possible to interrupt a technological process that has already being started“, they added.
Mava Industrial reminds that the dry air installation complies with all international standards
and regulations for safe operation, guaranteed by the high quality of the products delivered
by Kaeser.
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Международна
конференция Bulgaria
Solar Energy Summit 2011
Н

а 27 и 28 октомври т. г. в хотел Holiday Inn в София се проведе
международната конференция
Bulgaria Solar Energy Summit. Организатор на състоялото се събитие бе
китайската компания Noppen, работеща активно в посока подпомагане бизнеса на фирми от Азия и Европа. В двудневната конференция се
включиха около 90 души – държавни
експерти, инвеститори, EPC контрактори, производители и доставчици на оборудване за фотоволтаични инсталации.
В рамките на програмата бяха
дискутирани редица горещи теми,
сред които правилата и законовата рамка, касаеща чужди компании,
които планират навлизането си на
българския пазар, намирането на
нови соларни проекти, презентации
на някои от най-актуалните технологични новости в областта,
както и тълкуване на новия Закон
за енергията от възобновяеми източници.
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Участниците се обединиха около
мнението, че конференцията е предоставила подходяща платформа за
създаването на ползотворни контакти между представители на различните етапи по реализацията на фо-

товолтаични проекти в България.
„По време на конференцията успяхме да получим най-актуалната
информация и добихме представа за
ситуацията на фотоволтаичния пазар в България“, коментира Юлиан

Yulian Slavov, Acquisition, Sales and
Development, Bosch Solar Energy:
Bulgaria Solar Energy Summit was very well organized
in advance and on site. We received the latest market
information and could well get an impression of the
current situation of the Bulgarian PV Markets gain.
Unfortunately, the quality of the presentations differed
greatly. The conference was helpful to make important
contacts with banks and finance sector representatives
for the Bulgarian market.
The Bulgarian energy market is an attractive market
for renewable energies. The market provides best
precondition for renewable energy, but problematic laws.
There is not enough support for renewable energy by the utilities and the
government. The feed-in tariff is calculated each year and is therefore not
predictable, which is a big problem for investors and financing institutions.
The Bulgarian PV market is still a purely project-driven market. Bosch SE’s
strategy for the moment is to build PV plants in cooperation with final investors
and not to own any generation capacity.
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Славов, представител на отдел
Придобиване, продажби и развитие
в Bosch Solar Energy. „Събитието
беше полезно и с възможността за
създаване на контакти с местни
банки и представители на други
финансови институции“, допълва
той.
Според г-н Славов,

българският пазар
предоставя най-добрите
условия за развитие на
ВЕИ
но едновременно с това и проблематична законова рамка. „Стратегията на Bosch Solar Energy е да работи по фотоволтаични проекти само
като подизпълнител“, заявява намеренията на компанията Юлиан Славов.
„Повече от ясно е, че развитието на фотоволтаиката е важен
въпрос в България“, категоричен е
Ян Видим, от отдел Продуктово развитие и поддръжка в Domat Control
System. „Конференцията показа, че
все още има редица въпроси, които
очакват своето разрешаване и вярвам, че събитието в някаква степен спомогна за това или поне очерта възможните пътища“, споделя
своите впечатления г-н Видим.
„Ситуацията тук много ми напомня на тази в Чехия през изминалата
2010-та“, разсъждава Ян Видим.
„Много компании вече са намерили
своя път към България и затова

инвеститорите трябва
да са много внимателни
при подбора си на
партньори
Надявам се, че конференцията е
подпомогнала този техен избор. Найкритичният момент предстои веднага след като премине давността
на сегашните преференциални изкупни цени и само тези, които са успели да се присъединят към мрежата,
ще имат очакваната възвръщаемост“, представи своите очаквания
за пазара той.
„В момента, в който пазарите на
фотоволтаично оборудване в Европа бележат сериозен спад, много
компании от целия свят са се насочили към българския пазар“, споделя
инж. Атанас Джамбазов, мениджър
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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Jan Vidim, Product Development and
Support, Domat Control System
It was clearly visible that the photovoltaics are now
a strong issue in Bulgaria. I was happy to hear the
discussions during coffee breaks, which proved that the
participants came with concrete problems and projects
to solve. The Summit showed that there are still a lot of
open questions among the investors, and I believe that
the sessions helped to solve them – or at least to indicate
the way to go. Some of the papers were very relevant
for the Bulgarian energy market and I believe the
participants appreciated them.
The situation on the Bulgarian energy market reminds me of the situation in
the Czech Republic in 2010: the FITs are about to be reduced in a short time
and I can see a lot of common points, such as importance of strong project
management. On the other hand, Bulgaria can take advantage of the lower prices
and higher availability of the components, because in the Czech Republic it was
virtually impossible to buy an inverter or a panel in December 2010. This means
that the crucial point will be services, and competency of the suppliers. A lot of
companies have already found its way to Bulgaria and the investors must be
very careful when choosing the right partner – and I hope that the Summit was
also useful in this point. The most critical time is about to come shortly before
the current FIT deadline, and only those who succeed in being connected to the
grid in time will valorize their investment.
We supply energy monitoring systems mostly to the inverter suppliers and
servicing companies, which use them to operate plants of their clients. Therefore,
the contacts we have established in the German and Czech markets may well
work in Bulgaria. On the other hand, as our system is open to many inverter
types and energy metering standards, we are in search for Bulgarian companies
who have already been active on the Bulgarian market, and the meetings at the
Summit were very promising. It is also thanks to the fact that Domat Control
System is able to provide customized solutions, which are appreciated in the
countries where you can find plants, based on more component manufacturers.
For example, if you need to integrate different inverter brands into one interface,
the interface must support more communication protocols at a time. From the
experience from the 1st half of 2011 in the Czech Republic, we were expecting
strong sales decrease, but it showed up that just after this FIT reduction the
users found out that their plants need monitoring to guarantee the efficiency and
yields. So we were very busy while the component manufacturers experienced
sales drops. As a result, it is easy to see that we strive for long-time relationships
with the customers, and hope to build those in Bulgaria, too.

Tassos N. Roussos, Marketing
& Sales Director, Enfoton Solar
My impressions of the Bulgaria Solar Energy Summit
are very good. It was a well organized event and useful
information was disseminated through most of the
presentations and information which is necessary for
anyone who wants to get involved in the BG PV market.
The BG PV energy market is now at its peak with
many MWp to be installed before June 2012. The sun
is there and whether this positive development will
continue will depend on the awaited new legislation.
Our strategy is to secure a market share by supplying top quality PV panels
for reliable, highly productive installations, which will provide many years of
trouble free operation for the benefit of the investors and the economy of
Bulgaria.
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бизнес
Маркетинг и Бизнес Развитие във
фирма Елсол. По негови думи,

много фирми виждат
потенциал за развитие
в България
и този интерес доказва, че бизнесът
в този сектор няма да свърши през
юли 2012, а ще продължи и през следващите години.
„Елсол е реализирала 3 проекта в
областта на фотоволтаиците и до
началото на юли 2012 г. ще завърши
още над 10 проекта с обща инсталирана мощност над 2 MW, което ще
нареди фирмата сред лидерите на
българския пазар“, очертава дейността на компанията инж. Джамбазов.
Добрата организация и предоставената полезна информация чрез
изнесените презентации, посочва
като предимства Тасос Н. Русос,
директор Маркетинг и Продажби в
Enfoton Solar.
"Българският фотоволтаичен пазар е в своя апогей с многото MWp,
които се очаква да бъдат инсталирани до края на юни 2012", коментира той. "Нашата стратегия за България е да достигнем определен пазарен дял, доставяйки фотоволтаични
панели с най-високо качество, които ще осигурят дълга и безпроблемна експлоатация на инвеститорите
и икономиката като цяло", заявява
г-н Русос.
„Конференцията не случайно се
радваше на добър интерес и представи добра извадка на фотоволтаичната индустрия“, смята Карстен
Функ, Директор за Централна и Източна Европа на компанията Fichtner.
„Презентациите, фокусирани върху
българския пазар, законовите процедури и възможни финансови схеми
бяха посрещнати добре от събралата се аудитория. Въпреки че

българският енергиен
пазар е в период на
подем
се чуха коментари относно ограничаването на възможностите за инвестиции след края на юни 2012,
когато се очаква да влязат новите
преференциални тарифи. Инвеститорите се сблъскват и с несигурността, свързана с отхвърлянето на
14

Dip. Eng. Atanas Djambazov,
Head of Business Development and
Marketing, Elsol
This edition of Bulgarian Solar Energy Summit was
very useful for all foreign companies entering the
Bulgarian market for learning the rules and understanding
the new law for renewable energy sources. The event
was well and professionally organized as well as effective
for all participants.
Currently, once photovoltaic equipment market in
Europe has deteriorated significantly, many companies
around the world have turned to the Bulgarian market.
Many companies see the potential for development in
Bulgaria and this interest shows that the business in this
sector will not end in July 2012, but will continue in the following years.
Elsol is a company that offers its customers complete „turnkey“ solutions,
including a full range of services such as project development, equipment supply,
installation and financing of photovoltaic power plants. Elsol has realized 3
photovoltaic projects and till July 2012 will end more than 10 projects with total
installed capacity of over 2MW, which will instruct the company among the leaders
on the Bulgarian market.

Tomas Koukal, Sales Manager, SMA
Especially I appreciate the variety of the attendees not only the solar components producers were present,
but also EPC contractors, investors, developers or bank
representatives. Maybe a little disappointment was a
program change - compared to the original announcement - there was no discussion
about the developing projects as promised initially, also I missed sharing experiences
from already realized projects, analyzing potential issues within project development
life cycle. Otherwise the summit was a good opportunity for networking and gathering
valuable contacts within the industry as well as media.
From my point of view Bulgaria is a perspective market with a great potential and
bright future for renewable energy sources, especially photovoltaic. The irradiation
conditions are favorable, and with proper government support and willingness of the
investors to put money into the green energy projects, I expect a significant growth
in this energy sector. By proper government support I mean proper support scheme
/ incentive program of roof-top and building integrated systems especially. The most
important is that the government has clear energy strategy with the representation
of photovoltaic and another renewable energy sources. Photovoltaic professional
community must have a clear road map to promote idea of green energy production,
following the example of Germany and not bad example of Czech Republic, where
photovoltaic became only financial product.
SMA Solar Technology is a global market leader for solar inverters, represented
in 19 countries worldwide. It develops and manufactures wide portfolio of products
- photovoltaic inverters for all applications - from small roof-top systems for family
houses to major solar projects or off-grid systems. SMA’s inverters are characterized
by the highest efficiency of up to 99% that allows for an increased energy yield.
Important part of our strategy is our commitment of providing excellent services
to every market that we supply our products. Also our customers in Bulgaria will
benefit from those services, including technical hotline support and field service
for SMA inverters. Our local partners in Bulgaria as well as our dedicated regional
team of professionals are already in place and ready to support our Bulgarian
customers. SMA’s strong position on the photovoltaic market and our worldwide
references guarantee our Bulgarian partners and customers the best support and
long term partnership.
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бизнес
готови проекти, по причина на капацитета за свързване към електропреносната мрежа, който се определя на годишна база“, споделя своите
впечатления г-н Функ.
„Различни хора, заемащи различни
нива, участваха в конференцията,
което предаде позитивно послание на
обществото“, уверен е Янис Арсенис,
международен бизнес мениджър на
Mechatron. „Надявам се, че предстоящите събития ще са дори по-организирани, за да може да се улесни комуникацията между представителите
на индустрията. Повечето инвеститори биха се включили в подобно
начинание“, допълва той.
„Ние от Mechatron сме твърдо
убедени, че българският енергиен
пазар предоставя много добри
възможности за развитие през следващите години. Разбира се,

всичко зависи от ясното
послание на
правителството към
бизнеса
което, към момента не е такова. Все
пак, ние сме оптимисти, че това ще
се промени“, заявява г-н Арсенис.
„Аз, специално, оценявам високо
разнообразното участие във форума
– не само производители на соларни
компоненти, но също така и EPC
контрактори, инвеститори, строители или представители на банките“, разсъждава г-н Кукал, мениджър
Продажби в SMA и продължава:

Конференцията даде
добра възможност за
създаване на контакти
в рамките както на индустрията,
така и с медиите.“
По мнение на г-н Кукал, България
е перспективен пазар с голям потенциал и светло бъдеще в областта на
ВЕИ и по-специално фотоволтаиката. „Слънцегреенето е благоприятно и с подходящата държавна подкрепа и желанието на инвеститорите
да влагат средства в зелени енергийни проекти, очаквам значителен
ръст в този сектор“, очертава своята прогноза той.
„Професионалистите в областта на фотоволтаиката трябва да
имат ясен план за това как да популяризират идеята за производство16

Carsten FUNK, Director Central
and Eastern Europe, Fichtner
The Summit was reasonably well attended and
represented a good cross-selection of the Solar
Power industry. The presented papers were of
mixed quality and insufficient time was given to
discussion. Papers focusing on the Bulgarian
market, Bulgarian procedures and available
financial opportunities were well received.
Although the Bulgarian Energy market is very
buoyant at present, there were some comments
about the opportunities being severely limited after
June 2012 due to the unknown FiT to be applied. Investors also face the uncertainty
of having prepared projects rejected dependent on the available capacity for
connection to the Grid, which is assessed on an annual basis. This was however
refuted by Ms. Stoykova from the Sofia Energy Centre who stated that the market
will still be attractive for investors despite lower FiT and other uncertainties. Of
course, when the Renewable Energy target of 16% for Bulgaria is achieved,
opportunities may also be reduced.
At present, Fichtner is optimistic about the future for Renewable Energies in
Bulgaria and will continue to develop opportunities and provide independent
consultancy services for Investors, Lending Agencies and EPC companies with
the provision of Technical Services and Due Diligence.

Yannis Arsenis, International
Business Manager, Mechatron
As I have been informed, it was the first time that
this summit has been made. Different people from
different positions attended the Summit giving it an
encouraging message. I hope that new coming
events will be even more organized, for facilitate
the channels of communication between the
stakeholders of the industry. More investors should
join the summit.
Mechatron strongly believes that the Bulgarian
energy market presents very good possibilities for
an increasing development in the coming years. Of course, all depends on
government clear message to the investors that up now seems not to be so
clear. However we are optimistic that this will improve.
Mechatron is the top seller tracking company in Greece, with more than 60%
of market share. Mechatron produces single & double axis tracking systems
that give, to the investors, the opportunity to increase the production of their
ground mounted PV plant up to 30 & 40% respectively. The reliability of our
systems and our experience, give us the possibility to present a concrete & durable
solution to our customers, for all project lifetime. Mechatron has already come
in contacts with different EPC companies for supplying them with our systems
as well; different investors have contacted us asking more information about the
advantages of our solar trackers.
Our mission is to create a global leader in manufacturing innovative, cost
effective products which maximize green energy production, increase our
customers’ profitability and build value for our shareholders, employees and the
society as a whole. Mechatron’s vision is included in three words: innovation,
excellence, sustainability.
то на зелена енергия, следвайки
примера на Германия, а не лошия
опит на Чехия, където фотоволта-

иците се превърнаха единствено
във финансов продукт“, предупреждава Томас Кукал.
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GE Energy представи
аеродериватните си
турбини
GE Energy presented its Aeroderivative Gas Turbines
The media training was conducted for the GE Aeroderivative Gas Turbines with strong media
interest. On it were highlighted several advantages of the innovative technology such as efficiency,
reliability and ability to reduce emissions. From GE Energy shared that the aeroderivative turbines
are of a interest to numerous Bulgarian companies.

На 11 октомври т. г. в хотел
Хилтън, София се проведе медиен
тренинг, посветен на аеродериватните турбини на GE Energy. Лектори бяха г-н Пиерпаоло Маца, генерален мениджър на подразделение Аеродериватни газови турбини за Централна и Източна Европа, Русия и ОНД
в GE Energy, и инж. Даниел Минев,
старши мениджър Продажби на подразделение Аеродериватни газови
турбини за Централна и Източна
Европа на компанията.
Г-н Маца представи кратко резюме на дейността на подразделение
Аеродериватни газови турбини на
GE Energy. В него той акцентира
върху ефективността и надеждността на оборудването, както и
възможността за редуциране на
вредните емисии газове. В своята
презентация той подчерта, че газовите турбини са решение за извеждането от експлоатация на остарели съоръжения. „Те са идеални за
приложения като компенсираща мощност и осигуряват необходимия баланс за енергийния оператор“, подчерта Пиерпаоло Маца (вж. интервю с г-н Маца на стр. 26-27 в този
брой на сп. Енерджи ревю).
„Нашите аеродериватни турбини
са базирани на GE самолетни двигатели, които са модифицирани така,
18

че мощността им да се използва за
производството на енергия. Основен
техен плюс е фактът, че достигат
максимална мощност в рамките на 5
до 10 минути от пуска. Освен това,
многократните спирания и пускания
не оказват влияние върху турбината.
Изграждането на съоръжение е изключително кратко, а въвеждането на
турбината в експлоатация отнема
около 60 - 70 дни. Аеродериватните
турбини се произвеждат на 2 места
- Хюстън, САЩ и Будапеща, Унгария.
Компанията планира разширение на
центровете си за обслужване с изграждането на такива в Русия, Бразилия и Китай“, допълни той.
От представянето стана ясно, че
компанията е изградила редица обекти в региона, като първенец е Русия,
където има 24 действащи съоръжения. В България вече е реализиран един
проект и се очаква финализирането
на друг. Представителите на GE
Energy споделиха, че имат редица
запитвания от български компании.
Във втората част на събитието
инж. Даниел Минев представи подетайлно техническите характеристики на аеродериватните турбини
на GE и техните приложения. Сред
предимствата на технологията инж.
Минев посочи високата ефективност в прост и комбиниран цикъл на
производство на енергия, възможния
голям брой пускания и спирания в
рамките на 1 ден, опцията за бърза
промяна в мощността и оттам –
осигуряване на баланс на мрежата.
Даниел Минев подчерта, че аеро-

дериватните турбини позволяват и
гъвкавост по отношение на горивата – включително и отпадни продукти от химическата промишленост.
Инж. Минев представи и различните
модели аеродериватни турбини. От
неговите думи стана ясно, че моделът LM2500 е с различни приложения, притежава мощност 41-52 MWe
и до 41% топлинна ефективност.
Този модел позволява 58 млн. часа
експлоатация. Най-честите му приложения са на нефтени платформи,
когенерации и при наземно генериране на енергия.
„LM6000 е най-унивесалният модел турбина, позволяващ най-много
приложения. Инсталирани в световен мащаб са над 1000 броя, а постигнати от тях са над 21 милиона оперативни часа и надеждност от над
99%. Продуктът е отличен според
изискванията на вътрешната програма на компанията ecomagination
като най-ефективна аеродериватна
турбина в клас 35 – 65 MWe. Те притежават 61% топлинна ефективност и са подходящи за осигуряване
на баланс на мрежата“, разкри подробности относно най-широко разпространения модел турбина инж.
Минев.
Сравнително нов в портфолиото
на компанията е модел LMS100, с найголяма мощност – до 100 MWe, и
осигуряващ 44% топлинна ефективност. Наличието на междинно охлаждане при този модел спомага за висока ефективност и при частично
натоварване.
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проекти, реализации

Фотоволтаичен парк
край сливенското
село Блатец
Photovoltaic park adjacent to the village of Blatets, Sliven
n
n
n
n
n

Реализацията на фотоволтаичния парк в землището на с. Блатец,
на 15 км от град Сливен, официално
стартира през месец декември 2010
година. Два месеца по-рано през м.
октомври е открита строителната площадка на обекта. Паркът е
завършен в средата на март т. г.
След издаването на становище на
приемателната комисия в началото
на май, съоръжението е присъединено към електропреносната мрежа
на 24 май т. г. Инвестицията в
проекта е на стойност 3.2 млн.
евро. Като прогнозен срок за нейната пълна възвръщаемост (в това
число и лихвите по отпуснатия
банков кредит) инвеститорите
предвиждат шест години.

Фотоволтаичният парк
е с инсталирана
мощност 1.058 MWp
При неговата реализация са използвани 225-ватови поликристални панели на немската фирма AE Solar.
„Панелите бяха поръчани с някои
подобрения в дизайна като алуминиеви кутии, по-качествено фолио, пошироки рамки и други, с които оптимално да отговорят на нуждите на
проекта и нашите изисквания“, коментира за сп. Енерджи ревю инж.
Генчо Христов, административен
директор на Next Solar – инвеститор
на проекта.
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The photovoltaic park with installed power of 1.058 MWp is integrated with the electricity
transfer network on 24th May this year
The investment for the project was made by Next Solar
225-Watts polycrystalline panels were used for the realization of the project
The energy of the park is converted with two central grid inverters
Total value - 3.2 mil. Euro

Модулите са разположени на площ
от около 22 декара. „Използвани са
български стоманени носещи конструкции с директно набити в земята
крака без допълнителен фундамент,
тъй като земята в района на централата е достатъчно твърда. Конструкцията е с два крака – преден и
заден и надлъжни алуминиеви профили, които носят допълнителна здравина и съответно осигуряват подобри възможности за охлаждане на
фотоволтаичните панели“, заяви инж.
Христов.
Енергията от парка се преобразува с два централни мрежови инвертора на немската фирма REFUsol.
„Използваните материали за окабеляване, в това число всички преходници, клеми и кабели, също са немско
производство, с цел намаляване на
загубите. Използвани са също и немски куплунзи на Wieland Electric. Найобщо казано, сме вложили най-доброто налично на пазара оборудване, за
да оптимизираме максимално дейността на парка. Засега сме доволни
от постигнатите резултати“, допълниха от Next Solar.

Мониторинг на
работните параметри
Работните параметри, атмосферните условия и състоянието на съоръженията се следят с он-лайн мониторингова система, предоставена от

немската фирма Meteocontrol, чийто
представител за България е фирма
Next Solar. „Системата дава възможност за следене на параметрите в
реално време – скорост на вятъра,
температура на панелите, околна
температура, слънчева радиация, както и напреженията и токовете на
отделните стрингове. Това дава
възможност за бърза реакция и, съответно, предотвратяване на загуби в
случай на повредени модули или засенчвания от паднали листа, замърсявания и т. н.“, поясни инж. Христов.

Местоположение на
централата
„Изборът на място за изграждане на фотоволтаичния парк край с.
Блатец не е случаен“, твърдят от
Next Solar. „Мястото е перфектно,
защото се намира в склона на Стара планина. Освен оптималната
слънчева радиация, предимство се
явява и непрекъснатото наличие на
вятър, тъй като въздушните маси
от планината спомагат за регулиране на температурата, което от своя
страна оптимизира ефективността
на панелите. От друга страна
паркът не е близо до земеделски
земи, нито пък е в близост до пътища, поради което липсва запрашаване. Това също е плюс с оглед на допълнителните разходи за почистването на панелите."
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Качеството на материалите
при изработването на
носещата конструкция е
решаващо за издръжливостта й
Йоана Кехлибарова, управител на
Hill & Smith Limited, пред сп. Енерджи ревю
Г-жо Кехлибарова, какви носещи
конструкции предлага компанията
ви като решения за фотоволтаични паркове? Какви са техните основни предимства?
Hill & Smith проектира, произвежда и
доставя носещи конструкции за фотоволтаични панели, които са изцяло
съобразени с изискванията и параметрите на всеки индивидуален проект. Hill
& Smith конструкциите се монтират
лесно и бързо, и са приложими към различни терени. Всички конструкции на
Hill & Smith се предлагат с 25 години ликвидна гаранция, което има за цел да
предостави на клиента сигурност и надеждност. Всички тези качества са
ключови за ефективното изпълнение на
соларните проекти.
Как се променя ефективността на
съоръженията в зависимост от използвания материал при изработката на носещи конструкции?
Качеството на използваните материали при изработването на носещите конструкции е изключително важно и решаващо за издръжливостта й, а
оттам и за ефективността на соларните паркове. Разбира се, не само
видът и качеството на материала
оказват влияние. Също така, голямо
значение при проектирането на системата има и съобразяването й с всички
параметри на конкретния проект, а
именно климатични и почвени условия,
географско разположение, вид на избраните фотоволтаични панели и т. н.

Как преодолявате проблемите,
свързани с киселинността на почвата и корозията на фундиращите елементи?
Hill & Smith e международен лидер с
дългогодишен опит в производството на
инфраструктурни продукти и доказан
експерт в поцинковането. Всички компоненти на носещите конструкции, които
предлагаме, се произвеждат от качествени материали. Едно от основните
предимства на нашите системи е използването на специално покритие MagiZinc®
- това е материал, който съдържа цинк,
алуминий и магнезий и осигурява по-добра и дълготрайна защита.
По какъв начин е подсигурена устойчивостта на фундамента при
омекване на почвата?
Проучванията на климатичните и
почвените условия са ключови за вземане на техническо решение при подсигуряване на системата.
Нашите конструкции могат да
бъдат монтирани на различни терени
чрез набиване, а също така разполагаме и с решения, базирани на ивичови
фундаменти и бетонни шапки. Тук
отново трябва да спомена, че всеки
проект се разглежда индивидуално и
системите, които се прилагат се подлагат на щателно проучване и обсъждане с клиента.
От каква поддръжка се нуждаят
този тип носещи конструкции и
през какъв интервал от време
трябва да се осъществява?

The quality of materials used for the building of support structures
is critical for their durability and sustainability, says for ENERGY
REVIEW Magazine Yoana Kehlibarova, CEO of Hill & Smith Limited
n
n
n
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Hill & Smith designs, manufactures and delivers support structures for photovoltaic panels.
The survey of climate and soil conditions plays a key role in the technical decision making
process for system security.
Our company managed to acquire 11% of the market share during this year in less than
6 months of active presence at the local market.

Практически, през гаранционния период от 25 години на конструкциите,
поддръжката е сведена до минимум. Необходимо е да се извършва рутинна инспекция от наш представител или
одобрен от нас контрагент веднъж годишно.
Поддръжката на конструкциите се
състои в почистване на дренажните
дупки от насъбрана кал, пясък, листа или
поникнали растения, за да може водата
да изтича свободно. Това обикновено се
извършва от фирмата, поддържаща соларния парк максимум на всеки 6 месеца или по-често, в зависимост от количеството валежи в района.
Hill & Smith е отскоро на българския пазар. Успяхте ли да реализирате фотоволтаичен проект с ваши
конструкции и къде?
Hill & Smith успя да вземе 11% от пазарния дял през 2011 г. в рамките на помалко от 6 месеца активно присъствие
на пазара у нас. Компанията има реализирани проекти не само на територията на България, но и в други страни
от Европа. Към момента работим активно по редица проекти в Алжир, САЩ
и Южна Америка. Интересът към системите на Hill & Smith нараства и това
е много положителен знак за нас, че инвеститори и EPC контрактори се
стремят да работят с производители,
които им помагат да изградят проектите си ефективно и ефикасно.
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Работим за
устойчиво
развитие на
българския пазар
Уважаеми г-н Харпс, как е организирана дейността на Експертната комисия за енергетика?
Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) има
няколко експертни комисии, които
покриват почти всички аспекти на
бизнеса в България. Една от тях е
комисията за енергетика, за която
отговаря г-н Себастиан Ньотликс,
специалист по производството на
енергия от възобновяеми източници.
Минимум на всеки 3 месеца провеждаме регулярни срещи с членовете на
комисията, но ако има някакви специални въпроси като новости в законодателството или специални политически решения, срещите се провеждат много по-често, както се
случи тази година. Един или повече
членове на управителния съвет на
Германо-българската индустриалнотърговска камара присъстват на
всички дейности на експертната
комисия и в това се изразява работата ми в този случай.
Колко членове има Експертната комисия за енергетика?
Комисията всъщност няма членове, а по-скоро гости, които посещават нашите срещи в зависимост от
тематиката. Това са главно членове на Камарата. Според разискваните теми броят им варира, понякога
са 20 или дори повече гости. Средно
около 10 души от различни организации и фирми посещават сбирките ни.
Като цяло те се организират от
ръководителя на комисията и секре-
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We are working for sustainable development of the
Bulgarian market, says for ENERGY REVIEW Magazine
Ramon Harps, member of the Board of the GermanBulgarian Chamber of Commerce and responsible for
the Expert Committee Energy
n The regular meetings of the expert committee take place minimum every 3 months.
n Оur main purpose is to inform the German companies in the market about the current

situation in the energy market in Bulgaria.
n We have good contacts with the government and the people working there were always

open for our suggestions.
n Before the new law there were too many projects here in Bulgaria.

тар от Камарата. Поддържаме
добър информационен обмен с различни организации в областта на енергетиката. В зависимост от темите каним и представители на
Българската фотоволтаична асоциация, Българска асоциация за вятърна енергия, Центъра за изследване
на демокрацията и др.
Какви са основните приоритети в дейността на комисията?
Като част от Германо-Българската индустриално-търговска камара,
основната ни цел е да информираме
немските компании за ситуацията
на енергийния пазар в България и да
проучваме възможностите за развиване на техния бизнес на българския
пазар. Нашата задача е да информираме членовете на камарата за реализирани и предстоящи проекти в
областта на енергетиката и да им
предоставяме информация за други

компании на пазара - местни и чуждестранни.
Енергийният пазар зависи много
от дългосрочните енергийни стратегии и трябва да бъде част от устойчивото развитие на страната. В
резултат на това, законовата рамка за инвестициите в енергетиката
е изключително важна. Особено в
областта на енергията от възобновяеми източници, в която имаше доста промени през последните две
години. Пазарните възможности зависят и от финансовата ситуация процедури за производство на
електроенергия, топлоенергия и др.
Също така, важни за бизнеса в
областта на енергетиката - особено за възобновяемите енергийни източници, са въпросите, свързани с
условията за производство на енергия от ВЕИ – параметри на вятъра,
часове слънчево греене годишно, на-
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Рамон Харпс,
член на управителния съвет
на Германо-Българската
индустриално-търговска камара
и отговорник за експертната
комисия Енергетика към Камарата,
пред сп. Енерджи ревю

личието на вода за водни електрически централи и т. н. За конвенционалните централи е важен
въпросът за горивото, като например разширяването на мрежата за
природен газ в България.
Какво е мнението ви за новия
Закон за енергията от възобновяеми източници и как според
Вас се отразява на бизнеса в
България досега?
Законодателната уредба е важна
основа за наличие на чужди инвестиции. Инвеститорът очаква някаква
правна база, върху която да осигури
разумен график за възвръщаемост на
инвестициите и разумно изчисление
на риска за нейната възвръщаемост.
Особено в областта на енергетиката, където обикновено става въпрос
за дългосрочни инвестиции.
Ефектът за бизнеса е съвсем
очевиден. Ние знаем, че след излизането на новия закон много проекти
просто са били спрени. Честно казано, наистина бе необходимо да се
спрат много от проектите, защото
твърде много приложения от тях
бяха представени на властите.
Кои проекти спряха и кой е в
състояние да продължи при настоящите условия?

Причината за спирането на проектите не бе във финансирането, а
във факта, че новият закон не позволява да се направи бизнес план с
изчисление на риска. Цената се променя всяка година по време на инвестиционния период на проекта. За
проекти с инвестиционни срокове
повече от 12 месеца, продажните
цени на произведената енергия ще
бъдат определени едва след като
инвестицията е завършила. Това
прави финансирането на проекта от
сериозни банки невъзможно. Дългосрочно мислещите инвеститори, които биха изчисли малките или разумни печалби, нямат шанс да създадат
подобен проект. Това засяга найвече вятърната индустрия и големите соларни проекти. В рамките
на 6 месеца могат да бъдат завършени само по-малки фотоволтаични паркове.
Поради тази причина, западноевропейските инвеститори, които
осъществяват дългосрочни проекти
с адекватни печалби, спряха тяхната реализация. В дългосрочен план
това не може да бъде добро за България.
Разбирам, че преди новия закон,
в България имаше твърде много про-

Към ГБИТК има създадени 5 специализирани комисии – Обучение и квалификация, Банково
и застрахователно дело, Данъци, Здравеопазване и Енергетика. Според правилника на
ГБИТК, тяхното учредяване се основава на проявен достатъчен интерес от страна на
членовете на камарата, като минималният брой членове е 5. „Със своята дейност специализираните комисии подпомагат обмена на опит и информация, както и подобряването на икономико-политическите рамкови условия в България“, заявяват от ГБИТК.
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екти в областта на ВЕИ. Нашата
експертна комисия и Камарата дори
излязоха с официални изявления по
случая, в които се посочва, че това
не е добре за България. Ние не искаме просто да развиваме бизнес на
всяка цена, а търсим устойчиво развитие на този пазар.
Поддържате ли тесни контакти с Правителството и очаквате ли скоро нови промени в
нормативната база?
Да, имаме добър контакт с правителството. Хората, които работят там, са винаги отворени за
нашите предложения, и аз мисля, че
в миналото сме имали много полезни дискусии.
Мисля, че в момента всеки би
признал, че имаме ситуация, която не
е от полза нито за чуждестранните
инвестиции, нито за устойчивото
развитие на сектора на възобновяемата енергия в България. Очаквам
и се надявам, че ще имаме по-нататъшни подобрения на законодателната уредба. Искам да се отбележи, че това засяга не само енергията от възобновяеми източници,
но и енергийната стратегия на
България като цяло.
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Аеродериватните
турбини на GE
осигуряват
балансираща
мощност
в рамките на
5 минути
Г-н Маца, кои са последните технологични иновации на GE Energy
по отношение на енергийната
ефективност?
В течение на годините ние постоянно сме се стремили да подобряваме нашите продукти и целта ни винаги е била по-добра производителност, увеличаване на ефективността и постигане на по-ниски нива на
отделяните емисии. Затова вярваме,
че в нашата продуктова гама ще
намерите най-високоефективните,
най-гъвкавите, най-надеждните продукти на пазара в момента. И този
факт се доказва от броя инсталирани съоръжения, които работят към
момента - 30% от електроенергията в световен мащаб се произвежда на базата на наши продукти. Това
е един продължителен процес, който никога не спира, ние постоянно
се стремим да подобряваме изпълнението на нашите продукти и тяхната надеждност.
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GE aeroderivative gas turbines provide balanced power
within 5 minutes, says for Energy Review Magazine
Pierpaolo Mazza, General Manager of GE Aero Energy
for Central Eastern Europe, Russia and CIS
n 30% of the world’s power comes from GE Energy technologies
n Bulgaria is diversifying its energy portfolio and according to me GE Energy aeroderivative

turbines fit in very well in the Bulgarian energy mix
n We have already realized an implementation of aeroderivative turbine in Bulgaria and
one more project is on its way
Как бихте коментирали технологичното ниво на българската
енергетика?
Не смятам, че е различно от нивото на всяка друга страна. Разбира се, има стара инсталирана база,
която трябва да бъде обновена, както и в другите държави. Но, естествено, затова са необходими инвестиции и при изтеглянето от експлоатация на старите съоръжения,
те трябва да бъдат заменени с по-

модерни. Виждам, че България диверсифицира своя енергиен портфейл –
имате вятър, хидроцентрали, въглища, газ, както и слънчеви централи
и предвид този факт, операторът на
електропреносната мрежа трябва
да намери начини да постигне баланс,
тъй като при определени ситуации
енергията от източници като вятър,
вода, слънце се оказва недостатъчна. И затова ние смятаме, че аеродериватните турбини се вписват
брой 5/2011
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Пиерпаоло Маца,
генерален мениджър на
подразделение
Аеродериватни газови
турбини за Централна и
Източна Европа, Русия и
ОНД в GE Energy,
пред сп. Енерджи ревю

много добре във вашия енергиен
микс.
От кои други продукти и услуги
от портфолиото на GE Energy
българският пазар може да се
възползва в най-голяма степен?
Мисля, че почти всички наши продукти имат добри пазарни перспективи – вятърните турбини, турбините, осигуряващи газ за индустрията, парните турбини, слънчевите
панели. Единственото, с което не се
занимаваме, е хидроенергетика.
Смея да твърдя, че няма друга компания в света, която да има толкова широк спектър от продукти.
По какъв начин смятате, че продуктите от портфолиото на
GE Energy, както и последните
аеродериватни турбини, които
предлагате на пазара, могат да
помогнат на България да достигне поставените от ЕС цели
за намаляване на емисиите от
вредни газове и постигането на
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по-висока енергийна ефективност?
Както вече споменах, някои от
сега действащите централи ще
трябва да бъдат изведени от експлоатация – такива, работещи с
въглища, например, с много високи
емисии, и аз се надявам, че в бъдеще
те ще бъдат заменени от по-ефективните и по-малко замърсяващите
газови турбини. Така вие ще имате
по-модерни, по-ефективни и по-чисти централи. По този начин ще се
намалят вредните емисии и едновременно с това ще ви даде гъвкавостта да имате мощност при необходимост, защото с аеродериватните турбини в рамките на 5 минути
можете да достигнете пълно натоварване. Това няма как да се случи
със старите централи, работещи на
въглища.
Как бихте сравнили технологичното бъдеще на възобновяемите технологии в сравнение с

конвенционалната и ядрената
енергетика?
Мнението ми е, че е необходим
здравословен баланс между всички
тях. Това се налага от факта, че не
е възможно една страна да разчита
само на един източник на енергия.
Кои са най-значимите реализирани проекти с аеродериватни
турбини в България и региона?
Първенец е Русия, където имаме
реализирани над 20 проекта. В България имаме 1 реализиран обект, очакваме завършването на още един,
имаме реализирани проекти в Словакия, Гърция, Полша. Доста проекти
с наши турбини са осъществени в
Турция, макар че според нашето
разделение, Турция попада в западния
регион. В Румъния все още нямаме
проекти, но там виждаме доста
голям потенциал, защото вятърната енергетика е още по-развита,
което означава, че ще се нуждаят от
балансиращи мощности.
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Непрекъсваеми
токозахранвания
Функционалност, комуникационни възможности, съобразяване с
типа на товара, тестване и поддръжка на UPS устройства

В

редица случаи като например
телекомуникационни станции, центрове за съхранение на данни, болници, военни обекти, системи за сигурност, производства с непрекъснат
цикъл и др., трябва да се осигури
непрекъснатост на токозахранването. Добре познатите UPS (Uninterruptible power supply), осигуряващи
работата на персоналните компютри за време от няколко минути до
един или повече часа, са само една
от многото форми на непрекъсваемите захранвания (НЗ). Понастоящем
се произвеждат НЗ в изключително
широк диапазон от мощности (от
под 100 W до над 1 МW) с голямо
разнообразие на технически решения.
Тук ще наричаме „непрекъсваемо
захранване“ всяко устройство, захранващо товара за определено време, след като основното захранване излезе извън зададените параметри и превключващо товара към основното захранване, след като то влезе в норма. Това определение се прилага за всички устройства с постоянно или променливо входно и/или
изходно напрежение.

Основни функции на
непрекъсваемото
захранване
Повечето съвременни НЗ се управляват от един или повече микропроцесора или микроконтролера и имат
няколко основни функции:
28

n НЗ осигуряват допълнително филтриране на смущения (високочестотни и/или нискочестотни) от
мрежата към защитаваната апаратура и от защитаваната апаратура към основната мрежа.
n НЗ захранват апаратурата с напрежение със стабилна честота.
Дори и честотата на основната
мрежа да се променя в доста широки граници, честотата на изходното напрежение на НЗ обикновено е много по-стабилна, защото в НЗ, управлявани от процесори, изходната честота се получава най-често от кварцово стабилизиран генератор.
n НЗ захранват защитаваната апаратура с напрежение с подходяща
стойност и форма, когато основното мрежово напрежение е извън
определените параметри. Тук се
включат както понижаване или повишаване на мрежовото напрежение, така и неговото пропадане
(изчезване) за по-къси или по-дълги
интервали от време. Продължителността на захранването на
апаратурата от НЗ варира в много широки граници в зависимост
от конкретните условия. Някои
апаратури изискват захранване
със строго синусоидална форма на
напрежението (напр. чувствителна измерителна и управляваща
апаратура), други може да толерират почти правоъгълно изходно
захранващо напрежение (напр.
такива, снабдени с импулсни захранващи блокове).

n НЗ предпазват апаратурата от
токови удари по мрежата.
n НЗ осигуряват комуникация с персонала, наблюдаващ и/или поддържащ апаратурата, комуникация със защитаваната апаратура, ако тя е способна да поддържа
такава, комуникация с други апарати – например с управляващо
устройство на дизелгенератор.
n НЗ осигуряват дозареждане и следене на състоянието на буферните акумулаторни батерии (БАК),
които осигуряват захранването
на апаратурата при отпадане на
основното мрежово напрежение.
Това може да включва не само
измерване и регистриране на напрежението, но и на температурата им, броя на циклите на заряд и разряд, продължителността
на експлоатацията и други важни за надеждността им параметри.

Видове НЗ - разнородна
класификация и
терминология
Обикновено се твърди, че има 3
основни вида НЗ: офлайн (Offline
Standby), линейно интерактивни
(Line-Interactive) и онлайн с двойно
преобразуване (Online Double
Conversion). Въпреки че това е може
би най-разпространената класификация в момента, по-детайлното разглеждане на проблема показва значително разнообразие.
Класификацията е често противоречива, а терминологията в облаброй 5/2011
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стта е нестабилна. Понякога едно
по-сложно НЗ може да попада в няколко класификационни класа. Освен
това, едно по-мощно НЗ може да
включва друго много по-маломощно
НЗ в себе си и да го използва за
вътрешните си функции. За правилната преценка на НЗ трябва да се
познава подробното му техническо
описание (включително електрическата схема и вграденият софтуер,
ако има такъв), което обикновено не
се доставя с НЗ.
НЗ може да е изградено от обикновен буферен акумулатор с напрежение от 6 до 48 V, зарядно устройство и инвертор (преобразувател
на постоянен ток в променлив), или
да представлява цял комплекс, разположен в една или няколко зали, с
отделни помещения за акумулаторни батерии (battery rooms) и дизелгенератори, както и с център за
управление. В един сложен НЗ-комплекс могат да се съчетават две
или повече основни схеми на НЗ.
Трябва да се отбележи, че много от
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функциите на НЗ могат да се изпълняват ръчно или автоматично и
това води до значително разнообразие на реализациите както като
блокова схема, така и като практическо изпълнение.
Част от НЗ и особено тези с
мощности над няколко kW са
всъщност многомодулни и многопроцесорни системи със синхронизация
и комуникация между отделните
модули.
Някои НЗ са „с излишък“ както на
основни захранващи модули, така и
на батерии, дизелгенератори, захранващи и комуникационни системи.
Това позволява подмяна на основни
модули, батерии и други компоненти
при поддръжка или модернизация, без
да се засяга общото действие на
системата на НЗ.
Превключванията на захранващите вериги в НЗ от основно в буферно захранване могат да са автоматични с електромеханични устройства или изцяло електронни.
НЗ могат да се класифицират и по

формата на изходното напрежение.
То може да е почти правоъгълно,
трапецовидно, трапецовидно с няколко стъпала, близко до синусоидалното с лесно различими стъпала или
на практика синусоидално (с незначителни отклонения от идеалната
синусоидална форма). Формата на
изходното напрежение определя коефициента на нелинейните изкривявания и количеството на генерираните смущения (хармоници) от НЗ и
затова е много важен параметър.
Наличието на входни и изходни филтри и схеми за коригиране на фактора на мощността на НЗ още повече
разнообразява класификацията им.
НЗ могат да използват различни
комутационни елементи за получаване на изходното и зарядното напрежение и да се класифицират според
тях: с тиристори, с триаци, с биполярни транзистори, с MOS транзистори, с IGBT и др. Непрекъсваемите захранвания могат да са едно- или
многофазни в зависимост от защитавания товар.
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Фигура 1. Блокова схема на офлайн пасивно непрекъсваемо захранване.

Фигура 2.
Блокова схема
на електромеханично непрекъсваемо
захранване.

Този блок следи и управлява състоянието на всички останали блокове
в РНЗ и ключа К.
При тези НЗ блоковете ВФЗ и
ИФЗ обикновено са много прости и
недотам ефективни. ОФНЗ в повечето случаи са евтини и се използват за некритични към процеса на
превключване товари, тъй като времето за откриване на отклонение
на входното напрежение и за превключване на товара може да бъде
значително, например 20 - 50 милисекунди.
ОФНЗ обикновено не работят
добре с големи реактивни товари
като например електродвигатели,
филтри със значителни реактивности и др. Те не осигуряват пълна
изолация на товара от мрежата.
Много високи напрежения или токове не могат да бъдат спрени и могат да преминат и в двете посоки
през устройството.

Ферорезонансни НЗ
(Ferro-resonant UPS)

Фигура 3.
Блокова схема
на онлайн непрекъсваемо
захранване с
двойно преобразуване.

Офлайн пасивни НЗ
(Offline Standby UPS)
Т. нар. офлайн пасивни непрекъсваеми захранвания (ОФНЗ) са може
би най-простият тип НЗ. Те предлагат базови функции, осигуряват
защита на товара от входни по-високи и по-ниски напрежения, дозареждат батерията и превключват
товара към батерията или към мрежовото захранване в зависимост от
предварително определени условия.
Блоковата схема на типично
ОФНЗ е показана на фигура 1.
Входът е свързан с основното захранващо напрежение, което се резервира и с блока за входна филтрация и защита (ВФЗ). Напрежението от изхода на ВФЗ е подадено
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към ключа К, който превключва блока за изходна филтрация и защита
(ИФЗ) или към ВФЗ (когато има
нормално мрежово напрежение на
входа), или към изхода на инвертора, когато входното напрежение не
може да захранва товара. Ключът
К обикновено е електромеханичен,
но може и да е електронен, в зависимост от конкретното изпълнение. Инверторът е блок, който преобразува постоянното напрежение
на батерията в променливо, необходимо за товара. ОФНЗ има вградена буферна акумулаторна батерия
и зарядно устройство за нея (ЗУ).
Комуникацията с обслужващия персонал се извършва посредством
блока за интерфейс и управление.

Особеност на ферорезонансните
НЗ е, че имат вграден ферорезонансен трансформатор или автотрансформатор, който съхранява известно количество енергия и придава
необходимата форма на изходното
напрежение по време на превключването. Тези НЗ имат повишено
тегло, повишена цена и повишена
нестабилност, когато към изхода е
свързан импулсен захранващ блок с
вграден блок за корекция на фактора на мощността на входа. Ето
защо те се използват все по-рядко.

Електромеханични НЗ
(Rotary UPS)
Електромеханичните НЗ, наричани още ротационни НЗ или НЗ с маховик, използват мотор-генератор
и маховик, за да съхранят енергия за
определено време (фиг. 2). Изпълнението може да е много различно при
различните производители. Тези НЗ
се прилагат главно при големи мощности, например от 100 kVA или повисоки. Предимствата им включват: добра ефективност (к. п. д.),
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способност да доставят висок импулсен ток и пълна изолация на
товара от мрежата (особено важно е, когато товарът е нелинеен и
генерира значителни хармонични
изкривявания). Тези НЗ се нуждаят
от периодична подмяна на движещи
се части, но независимо от това
имат висока надеждност, а времето на подмяна на механичните детайли може да се прогнозира достатъчно точно.

ализацията на по-добра охлаждаща
система на НЗ. В ОННЗ акумулаторните батерии винаги са свързани
с инвертора и когато основното
напрежение на входа отпадне, те
продължават да захранват товара.
В този случай изправителят и зарядното устройство просто не
работят. ОННЗ управляват през
цялото време изходното напрежение и честота, което е предимство.

Интерактивни НЗ
(Line interactive UPS)

НЗ с постоянно изходно
напрежение

Интерактивните НЗ, наричани
още линейно-интерактивни НЗ или
НЗ с автотрансформаторна стабилизация на входното напрежение,
имат допълнителни функции в сравнение с ОНЗ като по-ефективна
филтрация на входното и изходното
напрежение и най-важното - следят
(измерват) входното напрежение и
посредством автотранформатор
регулират на стъпки изходното напрежение, така че промените на
входа да се отразяват в минимална
степен на изхода.
Това понастоящем е много разпространен тип непрекъсваеми захранвания в мощностния диапазон от 0.5
kVA до около 5 kVA. Коефициентът
им на полезно действие достига до
90 - 96%.

Някои устройства изискват захранване с постоянно напрежение.
Ето защо съществува група НЗ,
осигуряваща непроменливо изходно
напрежение, като изброените погоре, а постоянно. Тук възможните
схеми са многобройни. Важното е да
се знае, че на входа напрежението
може да е променливо или постоянно, че на изхода напрежението е
винаги постоянно, че системата
включва поне филтри, зарядно устройство и стабилизатори на изходното напрежение и, разбира се, блок
за управление и комуникация. Постоянно захранващо напрежение се използва най-често в комуникационните системи и в центровете за
съхранение на данни.

Онлайн НЗ с двойно
преобразуване
(Online UPS, Double
Conversion UPS)
Т. нар. онлайн непрекъсваеми захранвания с двойно преобразуване
(ОННЗ) се използват там, където
електрическата изолация между
товара и мрежата е важна. ОННЗ
(фиг. 3) са по-скъпи, но осигуряват
по-ефективна защита с по-добри
параметри.
При тези системи изправителят
(И), зарядното устройство (ЗУ) и
инверторът работят постоянно и
захранват както товара, така и
акумулаторната батерия. Това
води до отделяне на допълнително
количество топлина и изисква ре-
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Модулни НЗ "с излишък
на капацитет"
Модулните НЗ „с излишък“ са
съставени от поне 2 идентични
модула, всеки от които е достатъчен, за да захрани товара. Вторият
модул работи в режим на „горещ
резерв“ и ако първият се повреди,
поема веднага товара, така че няма
прекъсване на токозахранването.
Също така е възможно двата модула да работят едновременно и всеки един от тях да осигурява половината от товарния ток, който да
е по-малък от половината на техния номинален ток. Модулите в една
система може да са десетки, а броят на „излишните“ резервиращи
модули зависи от конкретните изисквания.

31

електроенергетика
Комуникационни
възможности на НЗ
Комуникационните възможности
на НЗ са изключително важни за ефективната им експлоатация. Те са силно ограничени в по-елементарните
модели, където се свеждат до няколко светодиода и бутона. Това понякога води до неефективната им експлоатация и дори до повреждането им
в резултат на неправилно функциониране. Така например, за обслужващия
персонал е важно да знае какъв е
капацитетът на акумулаторните
батерии, кога да ги подмени, дали има
проникване на вода или замърсявания
в НЗ, каква е температурата в НЗ и
тази на батериите, кога са провеждани проверки и ремонти, данните от
калибрирането и т. н.
По-сложните модели могат да
водят ефективен диалог с оператор
или с отдалечен център за поддръжка и да влизат в режим на диагностика и самодиагностика. Те често поддържат запис с „историята“
на по-важните събития, станали с
НЗ, с акумулаторните батерии, както и с достъпа до тях.

Филтри в НЗ
Непрекъсваемите захранвания са
снабдени с един или повече филтри
с различна сложност, мощност и
предназначение. В най-простия случай има поне 2 филтъра. Единият е
на входа - за напрежението, постъпващо от мрежата, а другият е
на изхода - за напрежението към
консуматора. Сложността на филтрите е различна от обикновени резистори и кондензатори, филтриращи само високочестотни смущения
до комбинации от резистори, кондензатори, индуктивности, трансформатори и автотрансформатори,
филтриращи ефективно много широк
спектър от смущения.
Филтрите в НЗ са необходими,
защото:
n смущенията от мрежата не бива
да влияят както на НЗ, така и на
защитаваната апаратура;
n смущенията от захранваната
апаратура не бива да проникват
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в мрежата и в НЗ;
n НЗ не бива да смущава както мрежата, така и захранваната апаратура.
В съвременните НЗ се комутират
понякога стотици волта за време от
няколко микросекунди. Това води до
значителна скорост на нарастване
на превключваните напрежения и
токове и до много широк спектър на
генерираните смущения, който може
да надвиши 10 MHz и да причини
смущения в приемането на амплитудно модулирани сигнали, а също и
в работата на друго чувствително
оборудване. Съществуват строги
стандарти, регулиращи електромагнитните взаимодействия между
апаратурите.
Трябва да се има предвид че почти
всички НЗ са импулсни и като такива представляват мощен източник
на смущения. Ето защо екранирането, правилната компановка и монтажът на НЗ са важни за намаляването на излъчванията, от една страна, и за намаляване на чувствителността на НЗ откъм приемани смущения, от друга.
Филтрите сами по себе си също
са източник на проблеми. Например,
наличието на бобини, трансформатори и автотрансформатори в тях
ги прави мощен източник и едновременно с това и приемник на смущения и взаимодействащи си електромагнитни полета. Освен това се
появяват и резонансни честоти,
които са трудно предсказуеми. Също
така, през компонентите на филтрите протичат силни токове, което води и до механични вибрации на
тези компоненти. Това може да има
неприятни последици както за апаратурата, така и за персонала.

Видът на товара е от
значение за НЗ
НЗ се проектират за определени
видове товар. Работата на НЗ с
резистивен товар или с товар с
малка реактивна съставка (капацитивна или индуктивна, или променлива между двете, но в тесни граници) не е проблем за НЗ. Проблеми-

те възникват при управление на
товар с предимно реактивен и променящ се в широки граници товар.
Това са например различните електродвигатели, захранващи блокове
с много големи входни кондензатори (които може да са разположени и
след изправителния блок); клъстери
от компютри, чиито захранвания
могат да имат значителна реактивна съставка; климатици; вентилатори; сървъри; сложни филтри за измервателни и тестови установки и т.
н. При взаимодействието на тези
товари могат да се получат трудно
предсказуеми резонанси със значителни моментни пикове на токовете и напреженията, които НЗ трябва да издържи и дори да потисне.
Наличието на товари, които се
включват и изключват и особено, ако
това е периодично, също може да
доведе до проблеми със стабилността в захранваната система и в НЗ.
Ето защо във всички случаи на отговорни системи е задължителна
консултация със специалисти в областта на НЗ и съобразяване на
проекта за инсталиране на системата, защитавана от НЗ.

НЗ според приложението
Всяко НЗ е проектирано за едно
или повече приложения, които трябва да са ясно дефинирани и всички
приложими стандарти трябва да са
цитирани със съпътстващата документация. Валидни сертификати от
упълномощени институции трябва
също да са приложени при продажбата и монтажа. НЗ за едно приложение (например телекомуникации)
може да е неприемливо за друго приложение (медицинска апаратура).
Нещо повече - в рамките на една
сграда - например медицинско учреждение, спрямо НЗ за операционните
зали и НЗ за компютрите в кабинетите на медицинския персонал се предявяват съвсем различни изисквания.

Всичко се износва,
всичко се поврежда...
НЗ и особено по-големите системи за НЗ се нуждаят от периодична
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проверка и поддръжка. Това се отнася с особена сила за батериите,
дизелгенераторите и електромеханичните компоненти и подсистеми.
Електронните блокове обикновено
по-рядко се повреждат и подменят,
но и това може да се наложи при
извънредни обстоятелства или модернизация. Поддръжката, подмяната, ремонтът, пускането в експлоатация и извеждането от експлоатация на НЗ се уреждат с документи в съответната организация,
съобразени със стандартите и законите на страната. Особено внимание трябва да се обърне на батериите и други компоненти, които
замърсяват околната среда и може
да са опасни за хората.
Охлаждащите вентилатори в НЗ
са също обект на периодична проверка, поддръжка или подмяна. С течение на времето те стават все пошумни, по-бавни и по-неефективни,
което може да доведе до влошаване
на работните условия както за апаратурата, така и за персонала.
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Помещение за
акумулаторните
батерии
Обикновено, мощните НЗ се захранват от голям брой акумулаторни батерии, разделени на секции,
така че изваждането и подмяната на
една секция да не променя работата на системата. Акумулаторните
батерии се нуждаят от периодична
проверка и подмяна, тъй като стареят и капацитетът им намалява.
Батериите се подменят само с
такива от същия или съвместим
тип. Смесването на различни акумулатори не се допуска, тъй като зарядните устройства са проектирани за определен тип. Капацитетът
на батериите може да бъде значителен, защото в някои приложения
те трябва да доставят енергия в
продължение на часове и дори дни. В
повечето случаи батериите трябва
да доставят енергия само в
продължение на минути, докато сработят дизелгенераторите или газовите турбини, но доставяният ток

може да е със сила от порядъка на
хиляди ампери.
Обикновено, превключванията
между отделните източници на
енергия става с автоматични превключватели (ATS - Automatic Transfer
Switch). Пo време на тези превключвания товарът се захранва от батериите така, че напрежение за товара да се поддържа в границите на
нормалното.
Батериите в акумулаторните
помещения са в групи с напрежение
обикновено от 48 V, 60 V или дори повисоко, в зависимост от приложението. Тези групи са свързани паралелно и/или последователно за получаване на необходимото напрежение и
капацитет на системата. Помещенията трябва да отговарят на определени стандарти за безопасност
поради наличието в тях на вредни за
здравето газове, опасност от експлозия, пожар, токов удар и др. Температурата, влажността и наличието на определени газове може да се
контролира с подходящи ръчни или
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автоматични прибори. Обикновено
НЗ измерва температурата в една
или няколко точки в помещението и
във всяка група от батерии, за да
алармира персонала, ако има отклонения от нормата. Също така, при
необходимост, зарядният ток може
да се регулира в зависимост от
температурата на батериите.
Вентилацията и климатизацията
на акумулаторните помещения са от
първостепенно значение, тъй като
някои батерии отделят опасни газове, които трябва да се отстранят,
колкото може по-бързо и безопасно
от помещението. Трябва да се отчитат опасностите от корозия и от
разливане на електролит. Противопожарните изисквания за тези помещения обикновено са завишени, а
достъпът е ограничен и контролиран.

Тестване, калибриране
и поддръжка
Тези дейности са важни, защото
гарантират стабилността и качеството на непрекъсваемостта на
захранването. Превантивното тестване и поддръжка са от първостепенно значение за дългото и безпроблемно експлоатиране на НЗ. Известно е, че проблем в НЗ може да
доведе до катастрофа и загуба на
човешки живот. Тестването и поддръжката на НЗ се регулира от документи на съответната организация, която експлоатира НЗ и трябва да се съобрази както със закона,
така и с производителя на НЗ. Самотестването на НЗ обикновено е
автоматично и се извършва на малки интервали от време. Често самотестване и самокалибриране се
прави и след всяко стартиране на
НЗ. Ръчната проверка може да е
веднъж на работна смяна, ежедневна, седмична, месечна, и т. н. в зависимост от условията. Автоматични и ръчно инициирани записи се
правят след всяко тестване, калибриране, самокалибриране и поддръжка на НЗ.
Системите за дистанционен мониторинг (Remote Monitoring System)
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играят ключова роля, когато НЗ се
намират на места, където достъпът
е затруднен (например необслужваеми електростанции и подстанции,
вятърни генератори, ретранслаторни станции, предаватели, системи
за сигурност и т. н.). На практика НЗ
може да се задейства доста често,
например веднъж седмично, което
изисква да е в пълна готовност за
поемане на товара на системата,
докато заработят генераторите.
За високото качество на работата на НЗ е много важно да се поддържа запис за капацитета и подмяната на батериите, тъй като след
един опреден момент тяхното напрежение започва бързо да намалява и те може да не издържат пълния
товар за очакваното време. Поддръжката обикновено се програмира по време и по процедура и съвременните НЗ могат да предупреждават персонала за наближаващия
момент за проверка или за подмяна
на захранващ блок, или на отделни
акумулатори. Много НЗ могат да
представят или да изпратят файл
със записаните най-важни събития
за определен интервал от време и да
подадат звукова и светлинна аларма при опасност.
Съвременните НЗ, включени в
локална мрежа, може да предизвикат
поетапно изключване на устройства
като монитори, компютри, принтери и други, когато се наложи. Някои
НЗ могат да изпращат и електронни пощенски съобщения при нужда.
Тестването и поддръжката може
да включва и процедури на калибриране и самокалибиране на НЗ, тъй
като в процеса на експлоатация параметрите и блоковете на системата може да се променят. Тези дейности също така водят до записване на резултатите от тях, за да се
прецени работоспособността на си-

стемата и да се прогнозира бъдещото поведение на НЗ. Тестването,
поддръжката и калибрирането на НЗ
изискват разнообразно допълнително механично, електрическо и електронно оборудване, като се използват и защитни средства за работещия персонал.
Трябва да се отбележи, че тестването на вътрешното съпротивление на акумулаторните батерии е
един от най-важните параметри,
показващи тяхното състояние и
капацитет. Желателно е проверката да се извършва както на ниво
отделна батерия, така и на ниво
сменяем блок от батерии, тъй като
понякога само една батерия от блока може да е дефектна. Това дали ще
се смени отделна батерия, целият
блок или всички батерии на НЗ е
въпрос на процедура на организацията, експлоатираща НЗ.

В заключение
С развитието на технологиите
все по-вече апаратури се нуждаят
от непрекъсваемо захранване и затова неговата роля ще нараства.
Голяма част от съвременното електронно оборудване не може да понесе без проблеми изчезване или значително намаляване на мрежовото
напрежение с повече от няколко
цикъла (20 - 60 милисекунди), което
прави използването на НЗ необходимо. Такива пропадания могат да доведат до трудно откриваеми проблеми, загуба на функционалност и повреди в съвременните апаратури.
Изискванията към НЗ се уреждат с
нормативни документи, които може
да се различават в различните страни и трябва да се консултират преди да се вземе решение за покупката, инсталацията, поддръжката и
демонтажа на един или друг вид
непрекъсваемо захранване.

Uninterruptible power supplies
The article contains short descriptions of the basic types of uninterruptible power supplies and some
peculiarities, related to their structure and operation. The communication capabilities, the roles of filters,
taking in consideration the various types of loads as well as the operations related to the testing and
maintenance of UPS devices are covered.
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Газохранилища
П

ни съоръжения. В подземните газохранилища природният газ се съхранява
под налягане, докато в надземните
той обикновено е в течно състояние.
Като подземни газохранилища могат
да се използват изчерпани нефтени
или газови находища, водоносни пластове, кухини на солни куполи, скални
каверни. Всяко едно от тези хранилища се характеризира с определени
физични характеристики като порьозност, пропускливост, способност
за запазване на газа, а така също и
с някои икономически показатели
като разходи за подготовка и поддръжка на мястото, нива на подаване и т. н. Това са и сред показателите, които определят пригодността
му за определени приложения. Сред основните характеристики на подземните газохранилища са способността да съхранява природния газ за бъдеща употреба и възможностите за
доставка.

Видове газохранилища

Подземни
газохранилища

риродният газ е сред широко
използваните горива. Фактът, че е
широко приложим в отоплителните
системи определя известни вариации в годишното му потребление.
Съответно, тенденцията е нарастване на употребата му през зимните месеци и спад през летните. В
тази връзка, възможностите за
съхраняване на природния газ играят немалка роля за подсигуряване на
търсенето, независимо от неговите вариации. Също така, процесите
на проучване, добив и транспортиране на природния газ отнемат немалко време, поради което е добре,
той да може да бъде съхранен при
намалено търсене. Съхраняването е
важно и от гледна точка на покриване на нуждите при непредвидени
обстоятелства като природни бедствия, например, които могат да
повлияят върху добива.
Съхраняването на големи количества природен газ обикновено е в
подземни газохранилища. Тяхно основно предназначение, освен съхранение
на резервен и/или оперативен резерв
от природен газ, се явява и регулиране на потреблението. За съхраняването на по-малки количества е
възможно използването и на надзем-

Както вече бе споменато, в подземните газохранилища природният
газ се съхранява под налягане, като
съответно с повишаване на количеството газ се повишава и налягането. По-високото налягане на газа
осигурява и по-лесното му извличане. От друга страна, при падане на
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налягането под определено ниво,
останалият газ не може да бъде
извлечен от газохранилището. Това
е причината в газохранилищата винаги да остава определено количество газ. Този газ е познат като
физически невъзстановим. В допълнение към него, в газовите хранилища е необходимо наличието на буферен газ, осигуряващ херметизация на
хранилището. При нормална работа
на газохранилището този газ остава в него, но при необходимост, част
от него може да бъде извлечен чрез
използването на специално компресорно оборудване. Количеството
природен газ, което се съхранява в
газохранилището и което при нормална експлоатация бива транспортирано към потребителите, формира т. нар. работен газ. Капацитетът
на газохранилището се определя
именно от количеството работен
или активен газ, което може да бъде
съхранено в него.

Съхраняване в
изразходвани газови и
нефтени находища
Този вид са сред най-често срещаните газохранилища. От една страна те се явяват естествено формирали се хранилища, а от друга, при
работата им като газохранилища се
използва наличното вече оборудване
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за добив и транспортиране. Съответно, това води и до намаляване на
разходите по процеса на преобразуване на находището в хранилище.
Изчерпаните газови и нефтени находища са атрактивни и поради факта,
че техните геоложки характеристики вече са добре познати. Те се явяват най-евтиното и лесно за реализиране, работа и поддръжка съоръжение. Факторите, които влияят върху
избора дали дадено изчерпано находище да се използва като хранилище
обикновено се подразделят в две групи – географски и геоложки. Към географските се включват местоположението на находището и най-вече
дали то се намира в близост до консуматорите. Не по-малко важно е
близостта до магистралните газопроводи и разпределителната мрежа.
От геологична гледна точка, газовият резервоар е необходимо да
бъде с висока пропускливост и порьозност. Порьозността определя
количеството природен газ, което
може да бъде съхранено. Пропускливостта, от своя страна, определя
скоростта, с която природният газ
преминава през хранилището, което
пък определя скоростта на инжектиране и отвеждане на работния газ.
За да се поддържа необходимото
налягане, около 50% от природния газ
в хранилището се съхранява като
газова възглавница.

Използване
на водоносни пластове
Водоносните пластове са подземни порести, пропускливи скални образувания, които се явяват естествени водоеми. Въпреки това, в
определени ситуации, тези водосъдържащи образувания могат да
бъдат превърнати в газохранилища.
Тъй като обособяването им като
хранилища е сравнително по-скъпо,
те се използват само в зони, където в близост няма изчерпано находище. Обикновено се използват през
зимния период, както и за покриване
на върхово потребление.
Принципно, водоносните хоризонти се считат за най-скъпото и нежелано съоръжение по ред причини.
Сред тях са не напълно известните
геоложки характеристики на водоносните пластове, чието определя-

не изисква немалко средства. Необходимо е извършването на сеизмични изпитвания. Също така, капацитетът на хранилището в началните етапи трудно би могъл да се
определи. От друга страна, при използването на подобно хранилище е
необходимо изграждане и на необходимата инфраструктура, включваща
кладенци, тръбопроводи, съоръжения
за обезводняване и т. н. Тъй като
водоносните пластове са пълни с
вода, нейното отстраняване и заместването й с газ също е нелека задача. Самите водносни пластове потрудно задържат природния газ,
поради което част от него може да
напусне пласта, което налага придвижването на допълнителни съоръжения за улавяне на „избягалия“ газ.
Поради факта, че във водоносните
пластове естествено не се съдържа
природен газ, то газовата възглавница се образува от подавания газ.
Това на практика означава, че този
газ няма да бъде възстановен. В
същото време буферният газ може
да съставлява до около 80% от максималния обем газ. И докато при
използването на изчерпани находища
част от газовата възглавница може
да се използва, то при водоносните
пластове това не е желателно, тъй
като може да доведе до повреди.
Принципно, ограниченията при
използването на водоносните хоризонти не са свързани само с много
високата им себестойност, а и с
редица екологични ограничения.

Солни куполи
Друга възможност за съхраняване на природния газ се явяват кухини на солни куполи. Те се характеризират със здрави стени и успешно
задържат природния газ. Създаването на газохранилище в солни куполи
изисква значителна инвестиция, но
веднъж създадено то се характеризира с добри експлоатационни характеристики. В сравнение с разгледаните дотук газохранилища, при солните куполи обемът на газовата
възглавница е най-малък, обикновено
около 33% от максималния обем газ.
Те, обаче, са с много по-малки размери, поради което се считат за
подходящи за черпене на газ предимно при извънредни ситуации.

Gas storage
The storage of large quantities of natural gas usually takes place in underground gas storage
reservoir, the main function of which is the storage of reserve and/or operational reserve of natural
gas and regulation of consumption. Used depleted natural gas or oil fields, natural aquifers, salt
caverns and rock caverns can be used as underground gas storage reservoir.
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Изисквания към
подземните
газохранилища
Независимо от вида на газохранилището е необходимо неговото устройство и начин на експлоатация
да осигуряват дълговременното му
използване по предназначение. Препоръчително е спазването на няколко принципни условия: установяване
на адекватно проучване и опознаване на геоложката обстановка; придобиване на съответната информация за характеристиката на параметрите, необходими за изграждане
и експлоатация на газохранилището;
предоставяне на доказателства, че
газохранилището е изградено да се
експлоатира за продължителен период чрез съчетаване на хидравлична,
техническа и технологична целесъобразност; удовлетворяване на изискванията за опазване и допустимо
въздействие върху околната среда.
При определяне на технологичните
схеми за изграждане и експлоатация
на хранилището се взимат предвид
остатъчните запаси от газ, нефт и
кондензат и техническото състояние
и възможност за използване на съществуващите сондажи и експлоатационно оборудване. С технологичната
схема се определят обемите на активен и буферен газ и техните гранични стойности, максималният контур на разпространение на газонаситената зона, темповете на нагнетяване и добив на газ (включително по
сондажи), количеството на сондажите и техният тип, и други технологични показатели, позволяващи приемливи варианти за експлоатация;
изборът на вариант на изграждане и
експлоатация, когато се предвижда
експлоатацията да започне преди
окончателното просондиране и въвеждане на сондажите и част от
надземното оборудване; обемът и
последователността на изследователските и други работи за уточняване на технологичните показатели
на газохранилището; системата му
за контрол на експлоатацията.

Съхраняване в течно
състояние
При охлаждане до много ниски
температури, природният газ преминава от газообразно в течно състояние и може да бъде съхраняван и
транспортиран така. Също така, в
течно състояние той заема много
по-малко пространство, което позволява да бъде транспортиран чрез
танкери по вода.
брой 5/2011
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Зелената енергия пътят за устойчиво развитие
Наскоро Европейската комисия прие "Пътна карта за
ефективно използване на ресурсите в Европа". Тази инициатива включва редица дейности, в следствие на които количеството на използваните ресурси ще се намали значително. През XX век потреблението на фосилни горива в света се е увеличило 12 пъти, а добивът на
материални ресурси - 34 пъти. Трансформирането на
икономиката в нисковъглеродна и устойчива по отношение на инвестиции и иновации зависи от промените
в енергетиката, които е необходимо да се предприемат.
Регионът на Югоизточна Европа е на опашката по използване на зелената енергия, но притежава потенциал за развитие.

Именно тези горещи теми ще бъдат във фокуса на
ежегодния Форум за Югоизточна Европа, който ще очертае бизнес възможностите и ще стимулира положителните тенденции в региона. Изявата се организира от
Виа Експо в периода 28-30 март 2012 г. в София и включва: Конгрес и изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия (ЕЕ & ВЕ) и SEE Solar - изложба за
соларни технологии.
Над 300 водещи фирми от Австрия, България, Германия, Дания, Китай, Полша и САЩ ще вземат участие в
изложенията. Австрийската компания Fronius за трети
пореден път ще представи своите продукти в рамките
на събитието. Серията централен инвертор "Fronius CL"
е разработена с цел осигуряване на постоянна максимална ефективност. В концепцията на Fronius MIXTM комбинацията от високо ефективна силова електроника и уникална модулна структура предлага максимална ефективност при най-висока устойчивост на системата. В класове на мощност 36, 48 и 60 kW Fronius CL е изключително подходящ за фотоволтаични инсталации от няколкостотин киловата. Модулният мениджър на Fronius се грижи за точното проследяване на точката на максимална
мощност (МРР), чрез което централният инвертор Fronius
CL постига 99,9 % производителност в МРР.
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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Полският производител Hewalex използва най-новата технология за лазерно заваряване при производството на слънчеви колектори. Прилагането й направи
възможно намаляването на цената на продукта с почти 20 %, запазвайки максимална ефективност и високо качество. Печелившо предложение от Alukoenigstahl
ще бъде демонстрирано по време на изложението - наклонената фасада Schuco FSE 3800. 80° ъгъл на наклона
допринася за значително по-голямо производство на
електроенергия в сравнение с конвенционалните фасадни системи. Сред изложителите са Мотто Инженеринг, която наскоро изгради фотоволтаична централа
край с. Млекарево, оборудвана с соларни панели Sharp
и немски инвертори от KACO New Energy. Филкаб успешно развива собствено производство на инверторни станции в партньорство с SMA, стрингови и инверторни табла, както и носеща конструкция за наземни
фотоволтаични електроцентрали.
Основен акцент в
програмата на форума е сесията "Финансиране на проекти за
възобновяема енергия
и енергийна ефективност". Делегатите
ще научат за различни начини за финансиране на разработката и изпълнението на проекти чрез
два инструмента - заем и привлечен капитал.
Те ще получат отговори на въпросите, касаещи банковите гаранции, как проектите за ЕЕ могат да бъдат
финансирани на основа бъдещи спестявания, практически
примери за кредитни линии на финансовите институции
и др. Сред лекторите са световни експерти от Европейската федерация за възобновяема енергия (EREF);
Deutsche Bank AG, Германия; Erste Bank, Австрия;
EximBank, САЩ, Unicredit Global Leasing, Австрия и др. Другите застъпени теми са: енергийна ефективност, ресурси от биомаса и биоенергия.

За повече информация: www.viaexpo.com
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PV системи

Инвертори за PV
централи
Пазарен преглед на продуктови новости
в областта на инверторните технологии
за фотоволтаични централи
Интензивното развитие на фотоволтаичния сектор стимулира непрекъснатото разработване на нови технологични решения, оптимизиращи работата на соларните електроцентрали. В ролята си на ключов компонент във фотоволтаичните системи, инверторите също са
обект на постоянно техническо усъвършенстване. Усилията на производителите основно са фокусирани върху подобряването на ефективността на инверторите, разширяване на функционалните им характеристики, възможностите за комуникация и софтуерните инструменти за визуализация и мониторинг на работните параметри. Конкурентно предимство осигуряват и иновациите в сферата на технологиите
за охлаждане и дизайна на съоръженията, които трябва да гарантират
безпроблемна експлоатация при всякакви атмосферни условия. В настоящия материал представяме характеристиките на най-актуалните в
момента модели инвертори за фотоволтаични системи, производство
на водещи фирми в бранша, подредени по азбучен ред.

Централизираният инвертор на
АББ, функциониращ в диапазона от
100 до 500 киловата (kW) е предназначен за мултимегаватови фотоволтаични централи.

Инвертори за големи
фотоволтаични
централи от AEG Power
Solutions
Централните
инвертори
PROTECT PV.250/500 на AEG Power
Solutions са с безтрансформаторна
конструкция. Сред характеристиките им са входящо DC напрежение до

Централизирани
инвертори с разширена
функционалност от АББ
Новата серия централизирани
инвертори PVS800 на АББ предлага
по-добри стойности на ефективност и разширена функционалност
при свързване с електрическата
мрежа, твърдят производителите.
Наличните на пазара модели отчитат 98.6% максимална ефективност и 98.2% евро ефективност. Инверторите се характеризират с
допълнителна функционалност, която поддържа мрежовите изисквания за свързаност и са съвместими
с последните европейски норми, определени в BDEW и VDEW. Съгласно
новите наредби, създадени поради
широкото навлизане на възобновяемата енергия в германската разпределителна мрежа, съвременните
инвертори трябва да бъдат в
състояние да поддържат напреже38

Източник: ABB

Източник: AEG Power Solutions

нието и честотата, както и стабилността на мрежата при максимален капацитет. Това ще даде
възможност за плавно нарастване
на инсталирания слънчев капацитет. Тези нови функционалности
включват: поддръжка на мрежата
при смущения; динамична поддръжка
на мрежата при смущения; поддръжка на мрежовото напрежение и
поддръжка на чистотата на контрол в мрежата, допълват от АББ.

1000 V и ефективност на преобразуване на енергията 98,7 %. Инверторите намират приложение в индустриални покривни или наземни фотоволтаични паркове. С подходящ
трансформатор лесно могат да
бъдат адаптирани към мрежи за
ниско (400 Vac) и средно напрежение
(10, 20, 33 kV).
Като основни предимства на серията, производителите посочват
гъвкавите функции за управление на
брой 5/2011
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PV системи
реактивната мощност и връзката с
електропреносната мрежа (възможност за настройка на фиксиран или
свързан с изходящата мощност коефициент на cos. ϕ), индуктивност с
ниски загуби, висококачествени компоненти и двойно покритие на всички печатни платки, което повишава
надеждността на инверторите.
Мониторингът на инверторите и
присъединяването им към фотоволтаичната централа се осъществяват с Modbus или Can Bus комуникационни интерфейси. Това позволява
дистанционно наблюдение на работните параметри и състоянието на
системата чрез GSM, DSL или web
портал, както и програмирането на
различен тип аларми под формата на
е-мейл или SMS.
Данните, отчетените стойности и евентуалните случаи на аварии, се записват и обработват с помощта на специализиран PV.GuarD
уеб-базиран софтуер, който може да
обслужва и инвертори от други производители. Това позволява на операторите на фотоволтаични паркове да интегрират инверторите на
AEG Power Solutions във вече изградени PV централи и значително да
улеснят тяхното управление.
Инверторите функционират нормално в разнообразни и тежки атмосферни условия, при температури
от -10°С до +45°С. PROTECT PV.250/
500 се предлагат в напълно завършен
вид. В контейнера са интегрирани
всички необходими компоненти и той
се доставя готов за свързване към
фотоволтаичната централа.

Инвертори за
самостоятелен открит
монтаж от Bonfiglioli
Инверторите от серията RPS TL
Modular Outdoor се отличават с нов
дизайн, който гарантира клас на защита IP 54, защита на електронните компоненти от прах и възможност
за открит монтаж директно на фотоволтаичното поле. С размери малко под 2 м височина, 800 мм широчина, 1200 мм в дълбочина и с тегло от
900 кг, модулите са лесни за транспорт и инсталиране, като по този
начин правят възможно изграждането на високоефективни фотоволтаични полета дори и в сложни терени.
40

Тяхната иновативна система за охлаждане
допълнително улеснява
избора на
площадка.
Устройствата работят надеждно и
ефективно в
температуИзточник: Bonfiglioli
рен диапазон
от -20 до +45 °С. Максималната мощност на безтрансформаторните инвертори е 1000 V; MPPT варира между 425 и 875 V. Устройствата осигуряват изходно напрежение от 400 V
с допустимо отклонение от ± 15% при
50 или 60 Hz.
В комбинация с трансформатор
инверторната конфигурация предлага 4 изходни нива, вариращи от 440
до максимум 1100 kWp.

Инвертори за всички
видове PV модули
предлага Carlo Gavazzi
Новата серия ISMGT1 еднофазни
инвертори с вграден трансформатор на Carlo Gavazzi е проектирана
за работа с монокристални, поликристални и тънкослойни фотоволтаични модули в малки PV системи. Инверторите имат обхват до 350 V, с
което позволяват функционалност в
диапазона от 200 до 550 VDC. Оборудвани са с високочестотен трансформатор, който галванично изолира DC входа от АС изхода. Притежават функция за охлаждане и дизайн с
електронен вътрешен контрол на
температурата, който активира
вентилаторите, само когато е необходимо. Работната температура
на инверторите е от -25 °C до +58
°C. Посочената ефективност е
95,8%. В серията са включени класове инвертори с мощност 2.8, 3.8, 4,0
и 5 kW AC.

Conergy предлагат
ефективно охлаждане с
нова технология
Новата серия инвертори Conergy
IPG T са подходящи за вътрешен и
външен монтаж в средно големи

Източник: Conergy

фотоволтаични паркове (от 7 до 500
kW). Според производителите от
Conergy, инверторите гарантират
оптимален добив на енергия и 98%
ефективност дори при слабо слънчево греене. Характеризират се с висококачествен дизайн, изключителна надеждност, дълъг експлоатационен живот, гъвкавост и лесен монтаж. Ефективното охлаждане на
модулите се постига с иновативна
PowerCool технология. Специална
технология, разработка на Conergy,
позволява профилактика на небалансирани товари в мрежата. Благодарение на трифазната технология
една и съща мощност се подава към
електропреносната мрежа на всички 3 фази паралелно. Това означава,
че всички IPG T инвертори с различни класове на производителност
могат да се комбинират в единна
система.
Инверторите се отличават с високо ниво на защита клас IP 65. Висококачествените компоненти гарантират максимален експлоатационен
живот дори и в запрашени среди,
твърдят производителите. Conergy
VisionBox осигурява мониторинг на
цялата система, състояща се от до
60 инвертора. Концепцията за сигурност включва, освен мониторинг, и
интегриран DC прекъсвач. Инверторите се предлагат с иновативен
софтуер за настройка, който улеснява инсталацията, незабавно открива грешки при свързването, предоставя множество диагностични
възможности и дава възможност на
адаптиране към специфичните изисквания в страната.
Като опция Conergy предлагат
Conergy Service Tool – инструмент за
измерване и визуализация на U/I характеристиките.
брой 5/2011

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 5/2011

41

PV системи
Стрингови инвертори
с уеб сървър от
Danfoss
Новата серия стрингови инвертори на датския производител Danfoss
- TLX Pro, се отличава с иновативна
система за лесно управление на информацията, получена в главния инвертор от интегрираните комуникационни устройства в останалите
инвертори. Благодарение на интегрирания уеб сървър се намалява количеството на използваните кабели
и се улеснява монтажът на инверторите.

Източник: Danfoss

Според производителите, инверторите притежават 98% ефективност във външна среда и подобрено
охлаждане. Всички модели от серията са без трансформатори, което
осигурява по-високо КПД и са истински трифазни генератори. TLX 15к
съдържа 3 тракера, което позволява 3 подсистеми да бъдат свързани
независимо, всеки с отделен MPP
входен тракер. TripleLynx е разделен
на дялове с AC номинална мощност
от 10 000 до 15 000 W.

Ново поколение
трансформаторни
трифазни инвертори
от Delta Electronics
SOLIVIA 11 EU G4 TR e първият
трансформаторен трифазен стрингов инвертор с висока ефективност, проектиран в Делта Германия
и произведен от Делта Електроникс
Словакия. Новият модел е с максимална ефективност 96,5% и с изходна мощност 11 000 W. Широкият
обхват на входното напрежение от
42

Източник: Delta Electronics

400 V до 900 V, както и големия
температурен диапазон между -25
°C и +70 °С, предоставят изключителна гъвкавост при инсталацията
на фотоволтаични централи,
твърдят производителите. Трансформаторният инвертор е подходящ и за тънкослойни панели. Корпусът е с интегриран радиатор и
осигурява здравина и по-дълъг живот на продукта. Инверторите
Solivia имат интелигентен MPP
тракер, който извлича максимална
производителност от фотоволтаичните панели при всички експлоатационни условия. Продуктът предстои да излезе на пазара през март
2012 г. „От трифазните стрингови инвертори Делта има вече наложени на пазара соларни инвертори
без трансформатори 15 kW и 20 kW,
които не отстъпват по качество
и ефективност на инверторите от
ново поколение“, допълниха от компанията.

Diehl Ako залагат на
усъвършенствани MPP
тракери
Серията Platinum TL безтрансформаторни инвертори на Diehl Ako
предлага подобрени характеристики по отношение на ефективността (98%) и регулирането на MPP
тракерите, базирани на модерни SiC
компоненти и патентована технология DIVE за увеличаване на ефективността (особено в долната зона
на обхват на мощността на инвертора).
Изключително широкият обхват
на DC входното напрежение позволява много гъвкави конфигурации с
всички видове модули от гамата.
Високата степен на защита тип
IP66 дава възможност за монтаж на

открито
при всякакви атмосферни
условия.
Инверторите разполагат с
архиватор
на данни с
капацитет на паметта до
30 години
Източник: Diehl Ako
и графичен
дисплей като стандарт. Предлагат
се оборудвани с мрежовия интерфейс
Platinum.
В представянето си производителите от Diehl Ako акцентират върху
модел TL 6300, с входящи характеристики: максимална PV мощност 7100
Wp; максимална DC мощност 6300 W;
обхват на работното напрежение
350 V – 710 V; максимален входящ ток
18,5 A. По отношение на изходящите характеристики инверторът
предлага номинална AC мощност
(Cos Phi = 1) – 6000 W; номинален
променлив ток - 26,1 A; стартиране
на подаването към ел. мрежата при
8 W; изходящо мрежово напрежение
- 230 V (+/-20%); честотен диапазон
- 50 Hz (+/-5%).

Мощни инвертори с
пасивно охлаждане от
Eaton
Новата серия монофазни мрежово свързани инвертори на Eaton –
ISG, включва модели с мощност от
1500 W до 4600 W. Гамата е подхо-

Източник: Eaton

дяща за моно- и поликристални фотоволтаични паркове с площ до 40
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кв. м. Устройствата се отличават
с компактен съвременен дизайн и
лесна оперативност, благодарение
на вградения LCD дисплей. Максималната производителност на инвертора (над 96%) се гарантира от
широкия обхват на действие на
МРРТ тракера. Безвентилаторното
охлаждане, съчетано с естествена
циркулация на въздуха в корпуса на
инвертора осигуряват безшумна
работа и чиста среда.
Серията се предлага в две версии: IP43 – ISG е подходяща само за
инсталация на закрито, докато IP65
– ISG може да се инсталира и на открито. Всички инвертори са проектирани за работа при температури от -20 до +55 °C; AC мрежово
напрежение между 190 и 256 V и
честота 50 Hz. Стандартно се
предлагат с вграден USB интерфейс
и интегриран отделен ENS изолиран
превключвател, съгласно изискванията на стандарта VDE 0126-1-1/
DK5940.

Инвертори
с модулен дизайн от
Fronius
Новата серия централни инвертори Fronius CL е разработена с цел
осигуряване на максимална стабил-

както за инсталатора на системата, така и за системния оператор,
твърдят производителите. Сред
тях са автоматична работа на
модулите, взаимозаменяемост и
резервираност на системата - при
дефект в някои от силовите модули работата му веднага се поема от
друг. За целта силовите модули се
използват в зависимост от техните работни часове. При пълно натоварване всички работят в синхрон,
а по време на частични натоварвания се включват тези с най-малък
брой работни часове. По този начин
се намаляват индивидуалните работни часове на модулите и се увеличава експлоатационният живот
на инвертора. Plug & Play дизайнът
на силовите модули осигурява лесен
монтаж и сервизиране на съоръжението.
Инверторите Fronius CL работят, използвайки високочестотна
трансформаторна технология, усъвършенствана от Fronius за постигане на постоянна висока ефективност в целия диапазон на входящото напрежение. В допълнение, модулният Fronius Manager осигурява
точно проследяване на точката на
максимална мощност. Сред останалите предимства производителите
посочват интелигентно охлаждане,
лесна инсталация, гъвкавост при
планирането на фотоволатичната
система, цялостна система за мониторинг и др.

Hyundai Heavy
Industries
акцентират върху
компактния дизайн
и гъвкавостта

Източник: Fronius

ност на системата и непрекъсната висока производителност. Серията включва инвертори с мощност
36, 48 и 60 kW и е подходяща за PV
системи до неколкостотин kW. Заложената концепция Fronius MIXTM
позволява едновременната работа
на до 15 идентични силови модула в
един инвертор. Този модулен дизайн
предлага многобройни предимства
44

Серията HPC на Hyundai Heavy
Industries се състои от трифазни
мрежово свързани инвертори. Гамата включва 4 безтрансформаторни инвертора с ефективност 98%
и пет инвертора с нискочестотен
трансформатор с ефективност от
95.8% до 97%. Соларните инвертори се състоят от 3 части - DC/DC
преобразувател, силови модули и
контролер. Сред предимствата им
производителите посочват компактния дизайн, ниското тегло и
лесната инсталация. Устройствата се отличават с подобрена

Източник: Hyundai Heavy Industries

гъвкавост и висока ефективност,
благодарение на широкия обхват на
MPPT тракера. Предоставят
възможност за локален и отдалечен мониториг на работните параметри и оперативния статус на устройството.

KACO увеличава
MPP обхвата
на инверторите
Предлаганите от KACO безтрансформаторни трифазни инвертори
Powador
10.0 TL3 AC
са с номинална мощност от
9000 VA.
Подходящи
са за монтаж във
фотоволтаични инсталации с
генерирана
мощност
Източник: KACO
до 10 000 W.
Инверторите имат широк MPP обхват на генерираното напрежение
от 200 до 800 V, което дава голяма
свобода на действие при проектирането на съоръженията. Сред останалите характеристики на
Powador 10.0 TL3 са максимална
мощност на генератора - 10.0 kW;
номинална мощност на изхода - 9,000
VA; номинална честота 50 Hz / 60
Hz; максимална ефективност 98%
(за Европа 97.4%). Поддържаните комуникационни интерфейси са
Ethernet, USB, RS485, S0 Output.
Функционира нормално при температури от -25 °C до +60 °C. Клас на
защита IP65.
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Mitsubishi Electric
предлага нов подход в
регулирането на
температурата

Omron внедрява
специални ел. схеми
за по-висока
производителност

Сред новите предложения в продуктовата гама на Mitsubishi Electric е
серията инвертори S. Новите инвертори съдържат два високоефективни MPPT тракера (за моделите PVS4200 и PV-S4600), които намаляват
загубите при трансформация на тока
(от AC до DC) и допринасят за повисока производителност. Температурата в инвертора се регулира
индиректно, т. е. електрониката
няма контакт с външния въздух и по
този начин се избягва опасността от
натрупване на прах. Вътрешният
вентилатор се саморегулира в зависимост от температурата на инвертора и така пести енергия, когато е
възможно. Инверторите имат сертификат за защита IP45. Това ниво на
защита от външните елементи позволява на инверторите да бъдат
монтирани на открито и на закрито,
и предоставя по-голяма гъвкавост на
системата и удобство за потребителя. Алуминиевата кутия има двойно защитно покритие срещу корозия.
Същата защита се използва и при
алуминиевите рамки на модулите.
Инверторът е защитен от пропускане на вода, не само чрез запечатване, но и чрез специално проектираната си конструкция. Като опция към
инвертора се предлага datalogger (PVLOG30) за наблюдение на системите,
който може да бъде инсталиран в
корпуса без нужда от външни компоненти или допълнително захранване.
Инверторите от Серия S на Mitsubishi
Electric разполагат с голям 255x160
пиксела LCD панел с бяла подсветка,
който може да изобразява 5 реда с информация. Управлението на инвертора е максимално опростено, за да бъде
лесно и удобно.

Инверторите от серията KP100L
на Omron се отличават с висока
гъвкавост,
която позволява работа
както с монокристални,
така и с поликристални
фотоволтаични модули.
Работата с 3
MPP-тракера
в широк обИзточник: Omron
хват на генерираното напрежение гарантира
максимална изходна мощност и висока ефективност, твърдят от компанията. Високата производителност се постига чрез специални
електрически схеми, разработени
от Omron в сътрудничество с водещ японски университет. Резултатът е цялостно решение (компоненти и софтуер) за интелигентен
контрол на тракерите, което повишава ефективността на инверторите. Сред останалите предимства
на системите от Omron посочват
максимална надеждност чрез високо качество и лесен мониторинг.

Източник:
Mitsubishi Electric
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Мощни инвертори
с течно охлаждане
лансира Power-one
Новият ULTRA-1400 е най-големият соларен инвертор от серия
AURORA на Power-One. Проектиран
за големи инсталации, 1.4-мегаватовият инвертор с течно охлаждане предлага максимум мощност на
минимум площ. Новата концепция

Източник: Power-one

включва и IP65 корпус, ниски цени за
поддръжка и експлоатация. Ефективността на преобразуването на
енергия до 98.7%, в комбинация с
четири високоскоростни MPPT канала, оптимизират добива на енергия в широк спектър експлоатационни условия. Тази мащабна инверторна система значително намалява нуждите от окабеляване и тестването на място, благодарение
на самостоятелно обособените отделения за DC и AC.

REFUsol намалява
разходите с високи
AC-DC нива на
напрежение
Предлаганите от REFUsol централни инвертори REFUsol 333Kнамаляват общите разходи на системата чрез използване на по-високи ACDC нива на напрежение. С номинална мощност от 333 kW и патентована UltraEta верижна топология, инверторите от серията достигат
максимална ефективност от над
98,5%, което дава възможност за оптимизирано преобразуване на енергията. Според производителите,
REFUsol 333K се отличава с 690 V AC
напрежение, което е установен
стандарт за нивата на напрежение
в индустриалните мрежи и вятърните електроцентрали. DC
напрежението на инвертора е
до 1500 V,
което позволява използването му със
Източник: REFUsol
стандартно произведени трансформатори и
компенсатори. В сравнение със стандартното изходно напрежение от
400 VAC със същото напречно сечение на кабелите, по-високото изходно напрежение, предлагано от
REFUsol, води до намаляване на загубите в кабелите с 76% и позволява
едновременна работа на няколко устройства с един трансформатор.
REFUsol 333K е подходящ за големи соларни паркове, както и за промишлени покривни фотоволтаични
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системи. Степента на защита IP65
прави инвертора гарантира предпазване от прах и вода.

та му интеграция в SCADA системи чрез стандартизирани интерфейси за комуникация.

Дистанционно
управление на
мощността предлага
Satcon

Лесни за инсталиране
инвертори за малки и
средни фотоволтаични
приложения от Schneider
Electric

Инверторите от серията Equinox
625 kW на Satcon са предназначени
за големи фотоволтаични системи.
Характеризират със солиден дизайн
и корпус с клас на защита IP54, които позволяват открит монтаж на
съоръженията. Разполагат с широк
топлинен работен диапазон от 20°C до +50 °C. С предлагания като
опция пакет Winter климат, под-

Източник: Satcon

държат функционалност и при пониски температури ( -40 °C). Внедрената нова Edge MPPT технология максимизира производството на
електроенергия дори и в най-тежките атмосферни условия, твърдят
производителите. Специалните
Utility-Ready функции дават възможност за дистанционно управление
на реалната и реактивна мощност,
ниски колебания в напрежението и
контрол на фактора на мощността.
Equinox използва опростена мрежа
за свързване и поддържа бързи комуникации, което позволява лесна-
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Най-новото предложение в гамата
на Schneider Electric е серията трифазни инвертори за директно свързване
към мрежата Conext TL. Новите инвертори за фотоволтаични инсталации Conext TL 15 kW и Conext TL 20 kW
са подходящи за използване на открито, за монтаж
на покриви, в
малки административни
сгради и други
приложения.
Сред характеристиките на
инверторите
са широк напреженов обхват на точката на макИзточник: Schneider Electric
симална производителност (МРРТ), управление на
фактора на мощността, EU ефективност от 97.3%, бърза възвръщаемост
на инвестицията и висока степен на
готовност. Инверторите имат безтрансформаторна конструкция, вграден постояннотоков превключвател
и променливотоков заземителен
щепсел за лесен монтаж. Високата
степен на защита IP65 позволява монтиране на открито. Инсталацията и
обслужването на инвертора са улеснени от ниското тегло, универсална-

та монтажна скоба и подвижните DC/
AC връзки. Широкият LCD дисплей
предлага богата информация – ниво
на захранване, дневно извлечение на
електроенергийното потребление,
статус на системата, персонализирани екрани и други. Вградената
Modbus карта за комуникация позволява свързване с богата гама продукти на Schneider Electric.

Siemens предлага нова
гама соларни инвертори,
приложими в световен
мащаб
Новата серия инвертори Sinvert
PVS 800 от направление Индустриална автоматизация на Siemens
включва устройства с номинална
мощност от 680 kW, 720 kW, 760 kW
и 800 kW, които могат да покрият
работен диапазон до 3200 kW в комбинацията главен и подчинен инвертор (Master-Slave). Благодарение на
високата номинална изходна мощ-

Източник: Siemens

ност и висока ефективност, новите
модели имат важен принос в осигуряването на по-добра възвръщаемост на инвестицията в средни и
големи фотоволтаични инсталации,
твърдят производителите.
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Инверторите са сертифицирани по различни международни стандарти и поддържат 50 Hz и 60 Hz
честота, което ги прави подходящи за приложение в цял свят. Серията Sinvert PVS 800 може да се
използва както за кристални, така
и за тънкослойни фотоволтаични
модули. Инверторите са снабдени
със сензорен екран и стандартизиран интерфейс за комуникация,
който дава възможност за изпращане на отчетените данни до контролния център, както и за дистанционно управление на инвертора. Като опция производителите
от Siemens предлагат външен превключвател на корпуса на инвертора, с който при нужда незабавно може ръчно да се прекъсне подаваното напрежение.

ката мрежа; входящо DC напрежение
до 1000 V; обхват на МРР тракера
при мрежово напрежение 230 V - от
580 V до 800 V и работен температурен обхват от -25 °C до +60 °C.
Инверторът комуникира с другите
устройства в системата чрез
Bluetooth.

Инвертори
за PV системи
на неравни покриви
от Sputnik Engineering
Серията инвертори SolarMax MT
на швейцарския производител
Sputnik Engineering е специално предназначена за фотоволтаични инсталации на сложни покривни пространства, характеризиращи се с различни нива, наклони и ориентация. Инверторите от серията автоматич-

SMA представи
трифазен инвертор
с 99% ефективност
Новият модел трифазни безтрансформаторни инвертори на SMA
Sunny Tripower 20000TL постига
първата по рода си ефективност от
99%, твърдят производителите.
Високоефективният 20-kVA инвер-

Източник: Sputnik Engineering

Източник: SMA

тор се отличава с еднострингов
дизайн без повишаващ преобразувател и опционален DC прекъсвач, което го прави идеален за приложение
в средни до големи фотоволатични
паркове, допълват от SMA. Мрежовосвързаният инвертор е подходящ
за децентрализирани соларни системи, оборудвани с тънкослойни фотоволтаични модули. Сред спецификите му е възможността за контрол
на реактивната мощност, поддръжка и управление на електричес50

но оптимизират работната точка
на соларните модули и по този начин осигуряват 98% производителност дори на инсталациите на неравни покриви, твърдят от Sputnik
Engineering. Интегрираната нова,
интелигентна концепция за охлаждане намалява по-ефективно топлината в корпуса, като по този начин
увеличава експлоатационния срок на
електронните компоненти. Всички
SolarMax MT инвертори оперират
нормално дори при най-суровите атмосферни условия без никаква загуба на производителност, благодарение на вградените сензори, които
следят работната температура и
защитават инвертора срещу прегряване. Всички данни от датчиците в системата се съхраняват в интегрирания Data Logger.
Инверторите са оборудвани с
RS485 и Ethernet стандартен интер-

фейс и могат лесно да бъдат подобрени чрез добавяне на MaxComm
компоненти.

Безтрансформаторни
инвертори серия РТ от
Sunways
Компанията Sunways лансира серията трифазни безтрансформаторни
инвертори РТ. Включените в гамата
инвертори са с мощност 30 и 33 kWP
за работа на открито. Подходящи са
както за малки централи до 200 kWp,
така и за големи децентрализирани
решения на
мегаватови
обекти.
„Sunways
вече наложи
нов стандарт
за
стрингови
инвертори
със системата „всичко в
едно“ - мрежова свързаност посредИзточник: Sunways
ством CAN
bus, активна аларма по имейл, мрежов
интерфейс и графичен дисплей, широки възможности за мониториране, посредством вградения Sunways browser
или посредством регистрацията на
Sunways portal – всичко включено стандартно в серията PT“, заявиха производителите. Инверторите РТ30 и
РТ33, оперират в диапазона 420 V 800 V и достигат максимална ефективност 98%, респективно максимална европейска ефективност от 97,6%.
От април т. г. серията се предлага с
опция и за монтаж на открито.

Woodward IDS
интегрира нов
преобразувателен модул
в серията SOLO
Серията инвертори SOLO1000 D
на Woodward IDS се отличава с нова
технология, базирана на интегриран
високоефективен преобразувателен
модул D-booster, който е в процес на
патентоване. За разлика от конвенционалните step-up преобразуватели, D-booster свързва не едно, а две
или четири PV полета към инвертора. Сред характеристиките на устройствата са широк диапазон на
брой 5/2011

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 5/2011

51

PV системи
консумация (7 W) и имат ниско ниво
на AC шум (бял шум), дължащо се на
широкоспектърна широчинно-импулсна модулация. Мониторингът и диагностиката на устройствата се
осъществява локално чрез цветен
сензорен дисплей и дистанционно
през Интернет. В инверторите е
интегриран дневник на събитията,
съдържащ всички важни данни за
добива и работоспособността на
инсталацията.
Източник: Woodward IDS

входното напрежение от фотоволтаичните панели: 500 V до 1100 V
(600 V до 1200 V при изискване);
ефективност 98.7%; работен температурен диапазон от -25 °C до +55
°C; възможност за работа до 3500
м над морското равнище; водно охлаждане. За оптимизиране на общата ефективност инверторите
имат 2 MPPT входа и вграден алгоритъм за търсене на точката на
максимална мощност. С цел минимизиране на загубите на енергия по
време на процеса на конвертиране,
технологията за превключване на
SOLO инверторите използва IGBT
транзистори.
Връзката на възобновяемите
енергийни източници с електроразпределителната мрежа се осъществява на базата на специална технология на Woodward IDS, доказала
своята надеждност по време на
дългогодишната експлоатация в
различни точки на света. Всички
компоненти и алгоритми за управление са с висока ефективност и
стабилност при тежки условия. Инверторите могат да работят в
нощен режим на готовност с ниска
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Инвертори с Coolcept
топология от Steca
Elektronik
Нова инверторна топология
"Coolcept", гарантираща рекордна
ефективност бе въведена от Steca
Elektronik в серийното производство
на най-новите инвертори на компанията - StecaGrid 3000/3600. Благодарение на иновативната си топология,
инверторът постига най-високото за
момента при инвертори серийно производство до 20 kW максимален КПД
от 98,6% и европейски КПД 98,2%. Новоразработеното от Steca схемно решение се базира на симетричен понижаващ конвертор, разделящ входящото напрежение на 2 нива с последващо DС/АС преобразуване. Тази технология прави възможна употребата
на стандартни елементи успешно наложили се в практиката. Благодарение на едностъпалната безтрансформаторна ключова схема инверторът
достига висок КПД при сравнително
ниска вътрешна работна температу-

ра. Това води
до значително намаляване на необходимостта от
охлаждане и
гарантира
дълъг експлоатационен
живот. Предпоставка за
ниски повърхностни темИзточник: Steca Elektronik
ператури е и
изработеният от пластмаса дизайнерски корпус с удобни вдлъбнатини
за захващане при монтаж както от
левичари, така и от десничари. Отваряне на инвертора при монтаж не
се налага, поради изнесените на корпуса куплунги и DC-прекъсвач. Тежащият 9 кг инвертор се монтира без
усилие на стена посредством монтажна планка с фиксатор, включена
в стандартната окомплектовка на
уреда, чиято неизменна част е и подробно ръководство за инсталация и
монтаж на български език. StecaGrid
3000/3600 разполагат и с графичен
LCD дисплей за визуализация на различни работни параметри и графики
на произведената от инвертора електроенергия. Инверторите са напълно
съвместими със системите за дистанционен мониторинг StecaGrid
Vision, StecaGrid Monitor и системите
за уеб-мониторинг Solar-Log и
Meteocontrol Web-log, предлагани от
компанията.

Inverters for PV power-plants
The article presents the major characteristics and innovative technologies incorporated in the most
modern inverters for photovoltaic systems manufactured by leading companies in the sector.
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Поликристални
и тънкослойни
фотоволтаични
модули
Р

азвитието на фотоволтаичните технологии преминава през няколко ключови етапа, обусловени от
използваните в производството
технологии и материали. Първият
от тях е свързан със силициевите
соларни клетки, базирани на заимствани от компютърните чипове
технологии. Следващото поколение
идва с тънкослойните модули, специално разработени за събиране на
енергия от слънцето, но отново
повече или по-малко взети от областта на микроелектрониката. Водещ материал е аморфният силиций,
нанасян на тънки слоеве. Новият
процес води до икономия на силиция
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и, съответно, до поевтиняване на
панелите. Последната генерация
технологии, описана от някои изследователи като „дивия запад“, е
фокусирана върху намирането на
начини за евтино производство на
нови соларни клетки чрез използването на нискотехнологични химически взаимодействия. Реформатор
са нанотехнологиите, на базата на
които се разработват и най-новият тип фотоволтаици - органичните.
Макар и най-иновативни, фотоволтаиците от трето поколение
все още имат най-малък пазарен дял.
Понастоящем пазарът е доминиран
от монокристалните и поликристалните силициеви фотоволтаици,

като се наблюдава и тенденция към
непрекъснато увеличаване на производството на тънкослойни модули.

Силицият като
фотоелектричен
материал
Над 95% от предлаганите в момента на пазара фотоволтаични
панели са изградени от силициеви
клетки. Силицият бива два основни
вида - аморфен и кристален. В природата се среща само в съединено
състояние, главно във вид на окиси,
които образуват кварц, пясък, глина, гранити и др. Кристалният силиций е тъмносиво, твърдо вещество, с метален блясък. В зависимост от структурата си може да
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бъде поликристален, микрокристален, монокристален и др. Структурата на силициевата клетка е онагледена на фиг. 1. Между силициевия
полупроводник тип N с дебелина
няколко um и този от тип Р съществува PN-преход, а от двете им
страни има електрически контакти
от сребро или алуминий, свързани с
изводите на клетката, като горният е много тънък и прозрачен за
светлината. Силицият отразява
светлината, което означава проникване във фотоволтаичната
клетка само на част от нея и намаляване на коефициента на преобразуване на енергията (η). За ограничаване на този нежелан ефект е
поставен прозрачен противоотражателен слой (TiO2 или SiN), благодарение на който се отразява не
повече от 5% от падащата светлина. За предпазване на клетката
най-отгоре има стъклено или друго
прозрачно покритие. Общата й дебелина е между 0,18 и 0,35 mm, а
размерите най-често са 10x10 и
15x15 cm. За увеличаване на
повърхността на клетките при запазване на размерите, слоевете 36 на фиг. 1 се реализират с вълнообразна форма. За увеличаване на количеството на светлината, попадащо върху РVС, е създадена разновидност с концентриране на светлината (Concentrating Photovoltaic, CPV)
чрез лещи или огледала.
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Фиг. 1.
1 - заден контакт; 2 - полупроводник тип
P; 3 - полупроводник тип N; 4 - горен контакт; 5 - противоотражателен слой; 6 предпазно стъклено покритие.

Монокристални панели
Първата разновидност на силиция
е с наименование монокристален
силиций (Monocrystaline Silicon, c-Si).
При обработката му кристалът се
нарязва на изключително тънки дискове, дебели около 0.2 mm, от които
се изработват самите клетки. Прецизността на процеса на израстване на кристала увеличава цената му,
което прави тези РV клетки найскъпите. За намаляване на цената
някои клетки се изработват от лентов силиций (Ribbon Silicon), който
също е монокристал, но във формата на тънък слой. Масово произвежданите монокристални клетки имат
ефективност 13-18%. Ефективността на панелите винаги е малко пониска, и в случая е около 11-16%.
Типична такава фотоволтаична
клетка с площ 100 cm2 осигурява при
максимално осветление мощност 1,5

W. С увеличаване на температурата на клетката (от пряко слънчево
нагряване) ефективността на силициевите клетки намалява.
Наскоро на пазара се появиха бифокални монокристални панели - нов
тип фотоволтаици, чиято конструкция позволява събирането на слънчева енергия от двете страни на панела. Това повишава ефективността на панелите с около 20%, твърдят
производителите. Бифокалните панели се монтират на стълб, така че
слънцето да огрява и двете страни
на панела.
Възможен е и монтаж на покрив,
ако е боядисан в бял или друг светъл
цвят, което би позволило светлината да се отрази в гърба на панела.

Поликристални
фотоволтаични клетки
Клетките от поликристален силиций (Polycrystaline Silicon, Poly-Si, pcSi) са по-евтини, но с по-малък коефициент на преобразуване на енергията (η = 13-15% при серийно производство и около 18% в лабораторни модели). Наименованието им се
дължи на технологията на производство, при която течният силиций се
излива на няколко пъти и след
втвърдяването му се получава
структура с множество кристали с
размери около 1 mm. Местата на
тяхното допиране могат да се разглеждат като дефекти в кристална-
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та решетка, което е причината за
по-малкия η. Подобни са РV клетките от многокристален силиций
(Multicrystaline Silicon, mc-Si), но размерите на кристалите са между 1
mm и 10 cm.
Поликристалните подложки се
изработват от силициев цилиндър,
нарязан на тънки дискове с дебелина 0,25-0,30 mm. Обикновено подложките са леко обогатени като p-тип.
На предната страна на подложката
чрез дифузия се легира n-тип материал, създавайки p-n преход с дебелина няколко микрона. Отгоре се
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нанасят противоотражателни покрития, които намаляват отражението и увеличават количеството на
погълната светлина. Слоят се нанася чрез плазмено-химичен метод и
има дебелина няколко десети от
микрона. След това подложката се
метализира. На задната стена се
прави пълна метализация, а на предната - мрежа от тънки и дебели
тоководещи шини. Използва се печатна технология със сребърна паста. Задният контакт е направен с
отпечатване на метална паста,
обикновено алуминий. След този

етап металните електроди се подлагат на топлинна обработка (синтероване), за да се постигне добър
електрически контакт със силиция.
Накрая батериите се свързват последователно (и/или в паралел) чрез
плоски проводници и се събират в
модули. Панелите имат защитен
екран от закалено стъкло на предната страна и полимерна капсулация
на гърба.
Технологията за производство на
кристалните фотоволтаици е енергоемка и е логично цените на панелите да остават високи при тенден-

брой 5/2011

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

PV системи
цията за ръст на цените на енергията. Една от иновативните разработки в посока снижаване на производствените разходи предлага елементарна химическа обработка, която може да елиминира потребността от нанасянето на сегашното
скъпо антирефлекторно покритие на
фотоволтаичните панели. Процесът, който представлява химическа баня - потапяне на пластините в
разтвор от няколко химически вещества, които са базирани на водород,
хлор и злато, създава антирефлекторен слой черен силиций върху
повърхността на силициевите пластини. Реализира се при умерена
температура и налягане и е лесен за
въвеждане в технологичното оборудване на повечето заводи за соларни
панели, твърдят изследователите.

Тънкослойни
фотоелементи
На основата на тази технология
се произвеждат клетки от различни
материали, които са отложени във
вид на много тънък слой върху дадена подложка. За сравнение, при класическите силициеви елементи дебелината на фотоклетката е от
порядъка на 0,2 mm или 200 µm, докато при тънкослойните елементи
дебелината на генериращия слой е
само няколко микрометра. Дебелината на слоя се определя от коефициента на поглъщане на светлината на
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даден материал. В случай че слоят е
много тънък, светлината би преминала през него без да бъде погълната, а следователно и без да се генерира електричество. Чрез използването на тънкослойната технология
се намалява сериозно цената на
фотоелементите.
Основният представител на използваните за тънкослойните технологии материали е аморфният
силиций (Amorphous Silicon, a-Si). Той
преобразува светлината около 40
пъти по-ефикасно от монокристалния, което позволява използването
на слоеве с дебелина до 1 mm, нанесени върху основа от стъкло, стомана или друг материал. Реализират
се и фотоволтаични клетки с основа от гъвкава пластмаса. Типичната структура на тънкослоен фотоелемент е дадена на фиг. 2.
Предимство на аморфния силиций
е значително по-ниската цена на РV
клетката, което определя както
приложението му в масови устройства - калкулатори, градински осветители, така и в специализирани например сензори. Недостатък на
аморфния силиций е по-малкият коефициент на преобразуване на енергията с типични стойности между
5 и 7% за серийно производство и до
13% в лабораторни модели.
Сравнително голяма е стойността на η при тънкослойния кадмиев
телурид (CdTe), технологията за

Фиг. 2.
1 - заден контакт; 2 - аморфен силиций тип
N; 3 - аморфен силиций тип i; 4 - аморфен
силиций тип P; 5 - проводящ окис; 6 стъкло.

чието нанасяне е проста и подходяща за серийно производство. Такива РV клетки са използвани в действащи слънчеви електроцентрали
в Германия и САЩ, както и в строящи се 100-мегаватови в Германия и
Малайзия.
Също тънкослоен материал е
медно-индиевият
двуселенид
(CuInSe2) със съкращение CIS, който реално съдържа и малки количества елементи от I, III и V група и
осигурява η = 13,5%. Независимо от
сравнително високата му засега
цена той е привлекателен с възможността за производство на РV
клетки с предварително зададени
характеристики, необходими за конкретно приложение. Има и серийно
производство на гъвкави клетки от
този тип (Pliable SIC Solar Cell). За
увеличаване на η до 19,5% е разработена технологията CIGS, буквата G в чието съкращение отразява
прибавянето на съединението
CuGaSe 2. Съществуват и лабора-
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Фиг. 3.
1 - долен контактен електрод; 2 аморфен силиций
тип i и N; 3 - монокристален силиций
тип N; 4 - аморфен
силиций тип i и Р;
5 - горен контактен електрод.

торни разработки на гъвкави клетки от този тип с
основа от полиамид и η = 14,1%.
Едно от основните предимства на всички тънкослойни технологии е много по-малкото количество на
използваните полупроводникови материали (около 1%)
в сравнение с обемните технологии. Например за площ
от 1 m2 е необходим около 1 g аморфен силиций.
Друг тип са многопреходните клетки (Multijunction
Cell), чието наименование се дължи на използването на
няколко различни полупроводника (например GaAs, Ge и
GaInP2) и имащи, съответно, няколко прехода между тях.
Всеки от полупроводниците преобразува максимално
ефективно определена част от електромагнитния
спектър (не само видимия) на слънчевата светлина, с
което се увеличава η. Съществуват лабораторни образци с η = 40%, от които се очаква производство на
електроенергия на същите цени, както класическите
електроцентрали. Поради високата засега производствена цена приложенията им доскоро се ограничаваха

главно в космически апарати, но вече има такива и за
битови цели.
Главното предимство на новите технологии за
тънкослойни модули е постигането на ниска цена на ват
за модулите. То следва от използването на недефицитни материали, малко енергия и несложно оборудване,
както и от факта, че слоевете им са от 100 до 300 пъти
по-тънки, в сравнение с дебелината на силициевите
кристални клетки.

Хибридни технологии
За съчетаване на предимствата на описаните разновидности са създадени РV клетки, при които от двете страни на пластинка от монокристален силиций тип
N се нанася по един много тънък слой аморфен силиций
фиг. 3. Легирането на последните е твърде слабо, поради което съпротивлението им е между това на собствен
и легиран полупроводник. Тъй като единият слой е тип
Р, а другият тип N, преходите между тях и монокристалния силиций са различни, което определя наименованието на клетката HIT Cell (Heterojunction with Intrinsic Thin
Layer). Типичната стойност на η е 17,8%. За по-нататъшно увеличаване на η при запазване на ниската цена има
лабораторни разработки на двойни клетки (Tandem Cell,
Stacked Cell) с два тънки фоточувствителни слоя – горен от аморфен силиций и долен от нанокристален силиций (Nanocrystaline Silicon, nc-Si), който улавя и инфрачервените лъчи. Друг разработван със същите цели тип
са РV клетките от тънкослоен кристален силиций върху
стъкло (Thin-Film Crystaline Silicon on Glass, CGS). На негова
основа се очаква производство на полупрозрачни РVС,
които да се използват като стъкла за прозорци.

Технически предизвикателства в
производството
Широкото използване на фотоелектрическите клетки за производство на електрическа енергия е свързано
с необходимостта от производство на готови блокове
от слънчеви клетки. Техническите предизвикателства
основно са в посока отстраняване на примесите,
съдържащи се в полупроводниковия материал. Примесите са важен проблем, тъй като променят ефективността на работа на клетката. Важни етапи от производствените процеси са повърхностно пасивиране на материала и нанасяне на антиотражателни покрития. Полагането на слънчевите фотоелектрически модули в
защитен корпус е друга важна стъпка в процеса на производството им.

Polycrystalline and thin film
photovoltaic modules
The article presents the main stages of photovoltaic technology
development, focusing on the polycrystalline and thin film modules. The
basic raw materials used in their manufacture, their characteristics and
most advanced technical developments aimed at optimizing the efficiency
of the photovoltaic systems are discussed.
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Ветроенергийни
централи в
България
Потенциал за изграждане, преглед на реализирани
и предстоящи проекти, перспективи пред развитието
на сектора

В

България съществуват подходящи условия за развитие на вятърна енергетика. Местата с най-голям потенциал основно са крайбрежната ивица и терени с височина над
1000 метра. Усреднен за година,
енергийният потенциал на вятърната енергия, измерен на ниво 10 м над
земната повърхност, може схематично да се раздели на три района:
Първият район (Зона А) включва
обширните равнинни части на страната (Дунавската равнина, Тракийската низина, Софийското поле, долините на р. Струма и р. Места и
района на Предбалкана), където средната многогодишна скорост на вятъра като правило не превишава 2 м/
сек. Най-висока е скоростта на вятъра през зимата (февруари, март), а
най-ниска - през есента (септември,
октомври). Добре е изразен денонощният ход на скоростта на вятъра,
предвид наличието на планинскодолинна циркулация в Предбалкана.
Вторият район (Зона Б) обхваща части от страната, които са
разположени на изток от линията
Русе - В.Търново - Елхово и Дунавското крайбрежие, а така също откритите нископланински части до
височина около 1000 м, където средната многогодишна скорост на вятъра се изменя от 2 до 4 м/сек. Годишният максимум на скоростта е през
зимата (февруари, март), а денонощният - през деня. Минималната скоЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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рост на вятъра е в края на лятото
и началото на есента (август, септември). По Черноморското крайбрежие се наблюдава определено изместване в годишния ход на скоростта: максимумът е през февруари, а
минимумът - през юни, юли. В района на вдадените в морето части от
сушата (на носовете) средната скорост на вятъра превишава 4 м/сек.
Третият район (Зона В) обединява откритите и обезлесени планински места с височина над 1000 м.
Той се отличава с високи средни скорости на вятъра, значително превишаващи 4 м/сек. Максимумът на скоростта е през зимата (февруари), а
минимумът през лятото (август).
Денонощният ход на скоростта се
проследява добре само в преходните
сезони - максимумът е през нощта,
а минимумът - през деня.
Сравнен с други европейски
държави, ветроенергийният потенциал на България
не е много голям.
Оценките са, че
около 1400 км 2
площ имат средногодишна скорост на вятъра
над 6,5 м/сек, която всъщност е
прагът за икономическа целесъобразност на проект за ветрова
енергия. Следователно, зоните,

Източник: Djadadji

където е най-удачно разработването на подобен проект, са само някои
райони в планинските области и
северното крайбрежие. Бъдещото
развитие в други планински зони и
такива с по-ниски скорости на вятъра зависи от прилагането на нови
технически решения.

Оползотворяване на
потенциала
Макар и „започнала от нула“ преди няколко години, вятърната енергетика у нас бързо набира скорост.

Източник: BGWEA
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В момента в процес на разработка
са проекти за вятърни електроцентрали с обща мощност около 1000
MW. Развитието се благоприятства
и от климатичните тенденции, наблюдавани на територията на България през последните 30 години, а
именно увеличаването на силата на
вятъра и намаляване на количеството на валежите. Те се дължат на
глобалното затопляне и на прогресивното обезлесяване у нас.
През 2010 г. инсталираните мощности вятърни електрически централи (ВтЕЦ) достигнаха 465 MW,
което представлява 12,5% от общото производство на електрическа
енергия от ВЕИ у нас.
В сравнение с 2009 г. мощностите от този вид енергийни източници са се увеличили с 38.4%. /Източник МИЕТ/.

Прогнози за развитието
на сектора
Според Европейската асоциация
за вятърна енергия, България се е
устремила към челните места по
производство на вятърна енергия на
Балканите. Организацията предвижда, че до 2020 г. страната ни ще е
в състояние да покрива 1/5 от нуждите си с електроенергия от вятърни турбини (18%). Това ще й позволи да изпревари Румъния, където
делът на вятърната енергия се очаква да достигне 10 на сто. Дори и
кризата да се задълбочи, страната
ни ще бъде в състояние да постигне
прогнозираното осемкратно увеличение на добиваната от вятър енергия до края на десетилетието,
твърдят от ЕАВЕ.
Според асоциацията, до 20 години Европа ще е напълно в състояние
да задоволява битовите си нужди
от електричество от вятърните
централи, което не само ще има огромен екологичен ефект, но и ще освободи мощности за развитие на
икономиката. До 2020 г. производството на електричество от вятър
ще достигне общото потребление
на домакинствата в 5-те най-големи европейски държави – Германия,
Франция, Испания, Великобритания
и Полша. Произвежданият от турбините ток ще възлезе на 581 тераватчаса (TWh), или 15,7% от всич60

В дългосрочен план България остава
атрактивен пазар
Себастиан Ньотликс,
изпълнителен директор на
Българската ветроенергийна
асоциация,
коментира за ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
състоянието и перспективите
пред развитието на
ветроенергийния сектор у нас
Уважаеми г-н Ньотликс, как бихте коментирали състоянието на
ветроенергийния пазар у нас?

Първо, трябва да разграничим ситуацията в краткосрочен и средносрочен план - следващите 1 до 3 години и в дългосрочен план – времето до
2020 г. В краткосрочен план ситуацията съвсем не е розова. От м. май
т. г. имаме нов Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ),
който създава твърде много излишен риск за развиването и финансирането на ветроенергийни проекти. Това означава, че в краткострочен план,
докато законът не бъде променен, устойчивото развитие на проекти за
вятърна енергия е почти невъзможно. В дългосрочен план обаче, България
остава атрактивен пазар. Днес имаме инсталирани около 700 MW ветроенергийни мощности, към които трябва да прибавим между 1000 и 2000
MW до 2020 г. Това ще позволи на ветроенергийния сектор в България да
расте по устойчив начин.
Какви са перспективите пред развитието му?

С оглед на споменатото по-горе, в краткосрочен план пазарът ще се
развива слабо. Дългосрочните перспективи са по-добри, ако политическата и регулаторната рамка се подобрят скоро.
Как оценявате инвестиционния интерес към изграждане на ветроенергийни паркове у нас?

В момента, интересът към България като инвестиционна дестинация
за възобновяема енергия и в частност за енергия от вятър, е в най-ниската
си възможна точка. Новият Закон за енергия от възобновяеми източници
на практика направи невъзможно нискорисковото проектно финансиране,
което традиционно се ползва в сектора. Други разпоредби на закона пък
увеличиха риска при развиване на проект толкова много, че банките вече
не са склонни да предлагат проектно финансиране, а инвеститорите замразяват почти всичките си проекти.
Напоследък, от пазара се интересуват предимно спекулативни играчи,
които оглеждат проекти на ранен етап на развитие.
С какво страната ни би могла да привлече повече чуждестранни инвестиции в сектора? Кои са основните фактори, определящи избора
на инвеститорите?

Инвестицията във вятърна енергия е дългосрочна, нискорискова инвестиция с ниска възвръщаемост. Пенсионни фондове и застрахователни
компании традиционно инвестират във ветроенергийни проекти. За тези
инвеститори сигурността е по-важна от високата доходност. Обаче,
сигурността, която е нужна на тези инвеститори, бе сериозно подкопана
с новия Закон за енергията от възобновяеми източници. Това е и причината за ниския интерес на инвеститорите към българския пазар към
момента.
ВЕИ секторът се развива бързо, устойчиво и с много нисък риск в цяла
Европа. Това означава, че ако България иска да се състезава за инвестиции,
в страната трябва да се създаде стабилна, надеждна и нискорискова рамка за енергията от възобновяеми източници. В противен случай, България
ще продължи да губи инвестиции, заедно с работните места и възможностите за икономическо развитие, които те носят.

ки потребности на европейските
членки. В момента вятърната енергия представлява 5,5% от консумацията на електричество (182 TWh).

След още 10 г. от вятъра ще се
получава електричество, достатъчно да задоволи 1/3 от нуждите на
ЕС – 1154 TWh.
брой 5/2011
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Преглед на реализирани, в процес
на реализация и предстоящи
проекти за изграждане на
ветроенергийни централи у нас
Вятърен парк Св. Никола,
община Каварна
Вятърен парк Св. Никола се намира в района на землищата на селата Българево, Хаджи Димитър, Поручик Чунчево и Свети Никола в община Каварна. Разположен е на площ
от около 60 км2. Oбщата му инсталирана мощност е 156 MW. Паркът
е пуснат в експлоатация на
15.03.2010 г. Доставчикът на ветрогенераторите е Вестас България.
Проектът се реализира от проектното дружество Ей И Ес Гео Енерджи, собственост на Гео Пауър и Ей
И Ес Корпорация. Инвестиционният
проект е на стойност 270 млн. евро.
Проектът е изграден с 52 ветроенергийни генератора Vestas V90 3.0
MW. „В развитието на проекта Ей
И Ес трябваше да се съобрази с
редица изисквания (технологични,
екологични, финансови, по безопасност и др.) не само на световния
пазар, но и с европейското и българското законодателство, а също
така и с корпоративните си стандарти. По това време Vestas V90 3.0
MW беше типът ветрогенератор,
който покриваше съвкупността от
тези изисквания. Генераторите са с
вградена функция за управление на
ъгъла на витлата спрямо посоката
на вятъра, за оптимизация на производството на електроенергия“, коментират избора на оборудване
инвеститорите от Ей И Ес. За проекта са използвани 2 проектантски
фирми – Електроенергопроект (проектант на кабелната мрежа и подстанцията) и Трансконсулт-22 (проектант на пътища, фундаменти и
площадки). Фирмите-изпълнители на
строителните дейности са ЕЛТЕ
инженеринг, Рудин – Динев и Желев
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и СИЕ и Vestas Wind Systems- Denmark
– доставчик на генераторите. Електроинженерингът на проекта е извършен от фирма Крис 94.
ВтЕЦ Свети Никола се наблюдава и управлява дистанционно от
диспечерите в п/ст Свети Никола.
За целта се използва SCADA система, която предоставя възможността за наблюдение и управление на
всички 52 ветрогенератора в реално време.

Ветроенергиен парк
Калиакра, с. Българево
В първия етап на ветроенергиен
парк Калиакра, край с. Българево,
община Каварна са инсталирани 25
вятърни електросъоръжения от
типа Vestas V90 с обща мощност от
50 MW. Годишният производствен
капацитет ще възлиза на 140 GWh.
Това количество съответства на
годишното потребление на около 40
000 домакинства. На втори етап
вятърният парк край Каварна ще
бъде разширен до 80 MW. Вятърният парк Каварна е развит от
Universum Energy и е изграден от EVNEnertrag Kavarna, в което EVN
Naturkraft и германската ENERTRAG
държат съответно 70% и 30%. Общата инвестиционна сума възлиза на
почти 100 милиона евро. Инвеститор на ветрогенераторния парк е

акционерното дружество Калиакра
уинд пауър, което е собственост на
японския концерн Mitsubishi Heavy
Industries и българското инженерингово дружество ИНОС – 1. Паркът е
разположен на площ 2 700 дка и по
предварителни разчети трябва да
работи по 2105 часа в годината.
Годишното му производство е 79
хиляди MWh електроенергия.

Вятърен парк Троян
енерджи
Вятърен парк Троян енерджи се
състои от две нови Nordex N60-1300
kW вятърни турбини. Проектът е
разработен на територията на община Троян. Вятърният парк, построен от фирма Троян енерджи, влиза в експлоатация през ноември 2008
г. Намира се на 1450 м над морското равнище и е един от вятърните
паркове с най-високо местоположение в Европа. Присъединяването се
извършва с нова трансформаторна
станция, построена на мястото за
свързване на турбините. Трансфор-
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маторната станция преобразува
690 V, генерирани от турбините до
20 kV, необходими за електрическата мрежа. 20 kV-овата електропроводна линия е свързана с националната електрическа мрежа посредством нов далекопроводен кабел.
Най-близката електрическа подстанция на НЕК, която контролира
функционирането на вятърния парк,
е Шипково.

характеристики: номинална мощност 600 kW, диаметър на ротора
43 м и височина на кулата 50 м и
HSW 250, с характеристики: номинална мощност 250 kW, диаметър на
ротора 29 м и височина на кулата
50 м. Проектът е реализиран от
фирма АТМ България в партньорство със Cи Ес Ай Еф (CSIF).

Вятърен парк Камен бряг

Вятърен парк Топола 3 MW на
фирма АТМ България е позициониран в землището на с. Топола, община Каварна. Състои се от 3 броя
ветрогенератори HSW1000. За доставката на генераторите е използван специализиран транспорт
и 100-тонен кораб-кран за разтоварване на пристанище Русе. За
монтажа на турбините е използван
500-тонен кран, като общата маса
на турбината е около 200 т. Турбините са производство на
RePOWER. Номиналната им мощност е 1000 kW, диаметър на ротора - 54 м и височина на кулата - 55
м. Паркът е присъединен към мрежата на електроразпределителното дружество и функционира успешно от началото на 2009 г.

Вятърен парк Топола,
община Каварна

Вятърен парк Камен бряг се
състои от 7 турбини модел Vestas
V90, всяка с мощност от 3 MW, и има
обща мощност от 21 MW. Паркът
покрива територия от близо 70 хектара. С годишно производство от
диоксид годишно.
В края на 2008 г. Енел Грийн Пауър
България подписа споразумение с
Глобал Уинд Пауър България (дъщерно дружество на датската Global
Wind Power) за придобиването на
вятърните проекти Камен бряг и
Шабла.

Ветроенергиен парк
Нейково, община Добрич

над 56,5 млн. kWh той ще може да
посрещне енергийните нужди на 19
000 домакинства, като същевременно спестява изхвърлянето на 50 000
тона въглероден диоксид годишно.
Собственик на парка е Енел Грийн
Пауър България.

Вятърен парк Шабла
Вятърен парк Шабла се състои от
7 турбини модел Vestas V90, всяка с
мощност от 3 MW, и има обща мощност от 21 MW. С годишно производство от над 54,6 млн. kWh той ще
може да посрещне енергийните нужди на 19 000 домакинства, като
същевременно спестява изхвърлянето на около 45 000 тона въглероден
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Вятърен парк Нейково на фирма
Уиндкрафт Симонсфелд БГ функционира от 2009 г. Намира се в района на селата Нейково и Видно, община Каварна, област Добрич.
Доставчик на оборудването, проектант и изпълнител е фирма Vestas,
която предлага за целта двумегаватови турбини модел V90. Общата
изходна мощност на парка е 4 MW,
като годишното производство надхвърля 10 kWh електроенергия. Енергията е достатъчна, за да покрие
нуждите на 3000 домакинства и да
спести 6100 тона въглеродни емисии
годишно. Мониторингът и управлението на ветроенергийната инсталация се изпълняват от обслужваща
компания, собственост на Уиндкрафт Симонсфелд БГ.

Вятърен парк Светлина,
община Каварна
Вятърен парк Светлина 0.85 MW
се намира в землището на гр. Каварна. Общата му инсталирана мощност е 0.85 MW и се състои от 2
генератора MICON, модел M1500, с

Вятърен парк Лонг Ман,
гр. Каварна
Вятърен парк Лонг Ман се състои
от 5 броя вятърни генератори Vestas
V-90 с обща инсталирана мощност
10 MW. Намира се в землището на гр.
Каварна, обл. Добрич.

Осигуряването на терена, вятърният одит, цялостното проектиране, изграждане на фундаменти и
присъединяване към ел. мрежа, както и въвеждането в експлоатация,
са изпълнени от дружества в структурата на Лонг Ман Холдинг. След
въвеждането в експлоатация и до
настоящия момент компанията изброй 5/2011
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вършва технически и административен мениджмънт.
Проектът е реализиран съвместно с датската компания Global Wind
Power. Въведен е в експлоатация през
юни 2008г.

Вятърни паркове
Храброво 1 и 3, общ.
Балчик

Вятърен парк Лонг ЕМ, с.
Дропла
Лонг ЕМ е вятърен парк с обща инсталирана мощност 4 MW, състоящ
се от 4 броя вятърни генератора,
всеки един с мощност 1 MW. През юли
2010 г. е въведен в експлоатация 1
бр. вятърен генератор HSW 1000. Намира се близо до с. Дропла, общ. Бал-

Вятърен парк Храброво 1 се
състои от 4 броя вятърни генератори Vestas V-90 и има обща инста-

л и р а н а
мощност 8
MW. Намира се в землището на
с. Храброво, общ.
Балчик, обл.
Добрич. Реализиран е
в периода
2008 - 2011
г. През декември 2010 г. Ей Би Си Уинд Фарм
стартира изграждането на присъединяването към ел. мрежата, пътищата за достъп, площадката за разполагане на кранове и фундаментите на вятърните генератори.
Паркът е въведен в експлоатация и
включен в паралел с енергийната
система през септември т. г. Главен изпълнител е Лонг Ман Холдинг,
съвместно с датската компания
Global Wind Power.
В същия район Лонг Ман Холдинг
стартира изграждането на вятърен
парк Храброво 3 през февруари т. г.
Вятърна електроцентрала с обща
инсталирана мощност 2 MW и се
състои от 1 брой вятърен генератор Vestas V-90, 2 MW. Цялостното
изграждане на обекта се извършва
от Ей Би Си Уинд Фарм. Проектът
е собственост на датската компания Global Wind Power A/S.
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вятърни генератори Vestas V-44, 600
kW. Проектът е реализиран от дружества в структурата на Лонг Ман
Холдинг съвместно с българската
компания Енерджи Инвест. Въведен
е в експлоатация през декември
2007 г.

Вятърен парк Евклипс,
с. Хаджи Димитър
Вятърен парк Евклипс се намира
в землището на с. Хаджи Димитър,
общ. Каварна, обл. Добрич. Общата
му инсталирана мощност е 1.7 MW.
Състои се от 3 броя вятърни генератори, от които 1 брой вятърен
генератор Nordtank 500 и 2 броя
вятърни генератори Vestas V-44, 600
kW.

чик, обл. Добрич. Изпълнението и
пускането на проекта в експлоатация са осъществени от дружества
в структурата на Лонг Ман Холдинг,
съвместно с българската компания
Лонг ЕМ. След въвеждането в експлоатация и до настоящия момент се
извършват технически и административен мениджмънт. Предстои
изграждане на втори етап.

Вятърен парк Енерджи
Инвест, с. Видно
Вятърен парк Енерджи Инвест се
намира в землището на с. Видно, общ.
Каварна, обл. Добрич.
Общата му инсталирана мощност е 2,4 MW. Състои се от 4 броя

Проектът е реализиран от дружества в структурата на Лонг Ман
Холдинг съвместно с българската
компания Евклипс Енерджи. Окончателно е въведен е в експлоатация
през декември 2007 г.

Вятърен парк Арко
Импорт, гр. Каварна
Вятърен парк Арко Импорт е с
обща инсталирана мощност 1 MW,
състоящ се от 2 броя вятърни генератори Vestas V-39, 500 kW. Паркът
е разположен в землището на гр.
Каварна, обл. Добрич. Всички дейности по проектирането, изграждането и пускането на парка в експлоатация са изпълнени от Лонг Ман

Холдинг в сътрудничество с българската компания Арко Импорт.
Паркът е въведен в експлоатация
през март 2008 г.
брой 5/2011
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Вятърен парк БЗ-Експорт,
с. Могилище
Вятърният парк е с обща
инсталирана мощност 600
kW. Състои се от 1 брой
вятърен генератор Vestas V44 600 kW. Местонахождението му е в землището на с.
Могилище, общ. Каварна, обл.
Добрич. Всички дейности по
проектирането, изграждането и пускането на парка в експлоатация са изпълнени от
Лонг Ман Холдинг в сътрудничество с българската компания БЗ-Експорт.
Въведен е в експлоатация
през октомври 2008 г.

Вятърен парк Суворово,
област Варна
Изграждането на ветроенергиен парк Суворово от
Еолика България приключи в началото на т. г. Паркът
е разположен на територията на община Суворово, на
20 км от гр. Варна. Проектът включва 30 бр. вятърни
турбини
тип
Gamesa G90/2
MW, с височина на
главината над
терена — 80 м;
свързваща подземна електрическа мрежа 20
kV; електрическа
подстанция на
ВЕП Суворово
110/20 kV; електропровод 110 kV от подстанция на ВЕП
Суворово към подстанция Вълчидол на НЕК, заедно със
съоръжения за присъединяване в подстанция Вълчидол.
Проектът е сертифициран като първи клас инвестиция от Българската агенция за инвестиции. Ветроенергиен парк Суворово предоставя електричество на
приблизително 7 000 домакинства, което спестява изгарянето на 266 000 тона черни въглища и предотвратява замърсяване от приблизително 56 000 тона въглероден диоксид всяка година. Разработването и реализирането на проекта следва международния опит на основния акционер — испанката компания Енол Груп, и испанските общи процедури за развитие на ветроенергийни паркове, както и стандартите в областта на
екологията, опазването на околната среда и публичната информация.

Ветрогенераторен парк Кардам,
Генерал Тошево
Проектът за вятърен парк Кардам е реализиран в
региона на Добрич и се състои от 6 вятърни турбини
Suzlon S88 с единичен капацитет 2,1 MW. Те работят
на височина 79 м с диаметър на ротора 88 м. ВъзложиЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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тел на проекта е Stream Invest holding,
a главен изпълнител и доставчик на
оборудването е Техномаш-Българска Индустриална Група. Като главен
изпълнител и доставчик на оборудването Техномаш извършва всички
строителни работи, транспорт,
монтаж, изграждане на електрическа и оптична част, тестване, въвеждане в експлоатация и сервизиране
на съоръженията, както и изграждането на съоръженията за присъединяването на парка към ЕРМ. Общата инвестиция възлиза на 23 млн.
евро.
Добивът на енергия от парка е в
размер на 34.199.800 kWh. Ефективността му е 97,65%.
В момента се разработва проект
за инсталиране на две допълнителни турбини по 2,100 kW или обща
допълнителна мощност от 4,2 MW.
Така вятърният парк ще достигне
обща мощност от 16,8 MW.

Вятърен парк Ляхово,
община Балчик
Германската фирма NOTUS energy
участва в реализацията на мащабен
проект в областта на вятърната
енергетика. Той обхваща проектиране, цялостно изграждане и пускане в експлоатация на ветроенергиен парк с обща инсталирана мощност 10 MW в землището на с. Ляхово, общ. Балчик. Паркът се състои
от 5 вятърни турбини Vestas V90 с
капацитет 2 MW и от май 2010 г.
успешно генерира електрическа
енергия. Доставката на електрооборудването, както и изграждането на електро частта от проекта
са дело на Крис 94. Възложител е
фирма Нотус Енерджи План.

Вятърен парк Могилище,
Каварна
Изграждането на вятърен парк
Могилище в землището на гр. Каварна стартира през 2008 г. Изпълнител на обекта е фирма Нимекс-2004.
До момента са пуснати в експлоатация 3 вятърни генератора, всеки с единична инсталирана мощност
1,5 МW, произведени от италианската компания Leitwind. Съоръженията са реализирани на първи и втори етап от проекта, който обхваща общо три етапа, с предвидена
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Ветроенергиен парк
Пролез, община Шабла

обща инсталирана мощност на парка 9 MW. Всички инсталирани съоръжения са нови и са в началото на
проектния си експлоатационен живот.

Вятърен парк Красен
дол, с. Никола Козлево
Паркът ще бъде изграден в землището на с. Никола Козлево, в района на гр. Красен дол от фирма IWC
Bulgaria 4. Общата инсталирана
мощност се очаква да бъде приблизително 65 MW, а годишното производство на електроенергия да достигне 200.000 MWh/a. Все още не
е избран доставчик на ветрогенераторите за проекта. Планира се
изграждането на парка да стартира през 2013 г. и да осигури 14 постоянни работни места. Във връзка
със строително-монтажните работи ще бъдат ангажирани повече от
40 човека, съобщават инвеститорите от IWC Bulgaria 4.

Вятърен парк Лозенец,
гр. Крушари
Вятърен парк Лозенец се изгражда в района на община Крушари от
IWC Bulgaria WP 5.
Общата инсталирана мощност се
очаква да бъде приблизително 180
MW. Планираното годишно производство на електроенергия е 600.000
MWh/a. Начало на строително-монтажните дейности ще бъде дадено
през 2014 г.

Вятърен парк Маленово,
гр. Стралджа
През 2015 г. IWC Bulgaria 3 ще
стартира изграждането на 85 –мегаватовя парк Маленово в района на
селата Палаузово, Маленово и Недялково, община Стралджа. Очакваното
годишно електропроизводство е
270.000 MWh/a.

Ветроенергиен парк Пролез ще
бъде разположен в Североизточна
България, на югозапад от село Пролез, община Шабла. Предвидената
обща инсталирана мощност е 80 MW
с инсталиране на до 3 MW турбини.
Произведената електрическа енергия ще бъде изнасяна към електропреносна мрежа 110 kV чрез повишаваща подстанция 20/110 kV, която
ще бъде изградена от Нимекс – 2004
в границите на вятърния парк.
Присъединяването на ВЕП Пролез към
110 kV електропреносна мрежа ще
бъде осъществено чрез изграждане
на повишаваща подстанция 20/110 kV
Пролез, разположена в границите на
вятърния парк и разкъсване на 110 kV
въздушна линия Дропла. Изпълнението на проекта ще се реализира на
два етапа. Първи етап ще обхване
монтажа и пускането в експлоатация на ветрогенератори с обща инсталирана мощност 40 MW, както и
изграждането и пускане в експлоатация на повишаваща подстанция
20/110 kV. Във втори етап ще бъдат
монтирани и пуснати в експлоатация ветрогенератори с обща инсталирана мощност 40 MW.

Вятърен парк Мировци,
Нови пазар
240-мегаватовият вятърен парк
Мировци ще бъде реализиран през
2012 година. Инвеститор на проекта е фирма Даблю Пи Ем, резултат
от партньорството американската
компания Continental Wind Partners и
българската КАН. Направените инвестиции в размер на повече от 3
млн. лв. и собствената земеделска
земя с обща площ над 1500 дка налагат компанията като водещ инвеститор в община Нови пазар. Даблю
Пи Ем планира да изгради парка в землищата на селата Мировци, Преселка, Сечище, Тръница, Писарево, Ст.
Михайловски, Памукчи и Жилино.
Местоположението на бъдещия
парк се намира на около 55 км от
брега на Черно море, на 28 км североизточно от Шумен и на 8 км северно от Нови пазар. Теренът е
природно плато с надморска височина от 300 до 440 м. По време на
строително-монтажните дейности,
брой 5/2011
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свързани с изграждането на парка,
ще бъдат наети повече от 1500
работници. Ще се предостави
възможност за местни фирми да
участват приоритетно в изпълнение
на поръчки по време на строителството. От Даблю Пи Ем предвиждат да бъдат сключени договори за
изпълнение и доставки на стоки и
услуги. Поради ранния етап, в който
се намира проектът, от компаниятаинвеститор споделят, че все още
няма избран модел турбина, която да
бъде монтирана в землището на
община Нови пазар. „Това е дълъг
процес, включващ преговори с цел да
се получи добра цена, тъй като броят на необходимите ни съоръжения
е 75“, заявяват те и допълват, че
изборът ще се базира на редица
критерии, сред които са: добрият
ветрови ресурс, с който разполага
територията; близостта до път,
както и сравнително добрият наклон
на терена. Сред важните фактори
за решението е и наличието на електропреносна мрежа и възможност за
присъединяване на вятърен парк
Мировци към нея.
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Вятърна
електроцентрала
Милковица
Вятърна електроцентрала Милковица ще бъде с обща мощност от
120 MW/150 MW и ще се състои от
60/75 турбини. Предварителните
разчети за вятърна електроцентрала Милковица показват, че в експлоатационни условия ще редуцира
до 202 000 тона СО2 годишно и ще
произвежда повече от 260 080 MWh
"зелена" електроенергия. Централата ще се състои от самостоятелно построени на подходящи места
ветрогенератори с прилежащи в основата им трансформатори 20 kW,
подземна кабелна мрежа 20 kW с необходимия брой групови разпределителни уредби (ГРУ) и трасе (трасета) за връзка с подстанцията; подстанция 20 kW/110 kW; свързващ далекопровод 110 kW с мрежата на
НЕК 110 kW.
Вятърният парк ще бъде разположен в местност с общ размер 2,5 км
x 4 км. Реалната площ, която ветропаркът ще заеме са 48 х 0,625 дка
– общо 30 дка. Съобразено с ротор-

ните диаметри, въображаемо заетата площ – сервитут около всеки
ветрогенератор ще е 6 дка или общо
за ветропарка – до 150 дка, включително с предвидената площ за подстанция и ГРУ.

Вятърен парк Чал,
област Кърджали
Местонахождението на парка е
в землището на с. Чал, с. Качулка,
с. Пелин и с. Перуника, общ. Крумовград, обл. Кърджали. Проектът на
ЕЛАНА Енерджи Мениджмънт предвижда изграждането на вятърен
парк, включващ монтирането на 32
броя вятърни генератора, разположени в 4 стринга. Вятърните генератори ще бъдат с обща номинална мощност 96 MW. Вятърният
проект позволява разполагането на
генератори с височина на кулата до
105 м и диаметър на роторите до
90 м. Осигурени са сервитути и е
определено мястото на свързване с
трасе 110 kV. Предвижда се да бъде
изградена нова подстанция 110/20
kV за свързване на вятърния парк с
електропреносната мрежа на 110
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kV. Произведената електрическа
енергия от вятърния парк ще се
изнася към електропреносната мрежа на 110 kV посредством въздушна линия 110 kV от новопостроената подстанция вятърен парк Чал до
ВЛ 110 kV Поточница. Присъединяването ще се осъществи към трасе Студен кладенец – Крумовград.
Вятърният проект предвижда ефективното годишно производство от
вятърния парк да бъде в размер до
331 234 MWh.

Вятърен парк Попско,
област Хасково
Местонахождението на парка е в
с. Попско и с. Пашкул, общ. Ивайловград, обл. Хасково. Състои се от 16
броя вятърни генератора. Вятърните генератори ще бъдат с номинална мощност от по 3 MW всеки или
обща номинална мощност 48 MW.
Вятърният проект позволява разполагането на генератори с височина
на кулата до 105 м и диаметър на
роторите до 90 м.
Отделните ветрогенератори са
разположени един от друг на разстояние, недопускащо турбулентност и
значимо влияние между тях. Осигурени са сервитути и е определено
мястото на свързване с трасе 20 kV.
Вятърният проект предвижда ефективното годишно производство на
енергия да бъде в размер на 84 364
MWh.

Вятърен проект Рани
лист, област Кърджали
ЕЛАНА Енерджи Мениджмънт
предвижда да изгради вятърен парк
с 10 броя вятърни генератора в района на с. Рани лист и с. Иванци, общ.
Кърджали, обл. Кърджали.
Вятърните генератори ще бъдат
с номинална мощност между 2 MW и
3 MW всеки или обща номинална
мощност 26 MW. Вятърният проект
позволява разполагането на генератори с височина на кулата до 105 м
и диаметър на роторите до 90 м.
Отделните ветрогенератори са
разположени един от друг на разстояние, недопускащо турбулентност и
значимо влияние между тях. Осигурени са сервитути и е определено
мястото на свързване с трасе 20 kV.
Данните за вятъра показват мно68

го добър вятърен потенциал, като се
установява средна скорост на вятъра от 5.3 м/сек., с преобладаваща
посока на вятъра – североизток и
югозапад. Измерванията на вятъра
се извършват с 1 вятърно измервателно устройство (30 м), произведено и калибрирано от NRG Systems
(USA), разположено на 624 м надморска височина.
Вятърният проект предвижда
ефективното годишно производство
от вятърния парк да бъде в размер
на 54 076 MWh.

циията на съществуващите електропроводи в региона. На втория етап
от проекта предстои да бъдат изградени още 10 МВ. 70 % от инвестицията ще бъде реализирана с привлечен капитал, а останалите 30 %
със собствени средства.

Три нови вятърни парка
в общ. Ген. Тошево

Вятърен парк Вранино,
община Каварна

Нов вятърен парк ще бъде изграден в община Ген. Тошево, област
Добрич. Проектът на ветроенергиен парк Мизия I предвижда разполагане на 35 ветрогенератора в землищата на селата Пчеларово и
Дъбовик. Вече е изработен подробен устройствен план и план за застрояване на новия енергиен комплекс.
В проект за изграждане в община
Ген. Тошево са още два парка – Ветроенергиен парк село Спасово и Ветропарк Добруджа. Ветроенергиен
парк село Спасово на СРС – България ще включва 60 ветрогенератора с капацитет около 150 – 180 MW.
Турбините ще бъдат разположени в
землищата на селата Стамболийски, Сърнено и Сираково.
Ветропарк Добруджа на фирма
Ветропарк Добруджа, Стара Загора ще се състои от 75 ветрогенератора с единична мощност от 2
MW. Предложението е парк Добруджа да бъде разположен в землищата на селата Балканци, Преселенци, Средина, Калина, Василево и
Конаре.

18-мегаватовият вятърен парк
Вранино в община Каварна ще бъде
изграден от Хаос инвест 1, собственост на ТЕРНА Енерджи. Компанията е дъщерно дружество на гръцката строителна компания ТЕРНА.
Доставчик на 9-те броя вятърни
генератори с единична мощност 2
MW е фирма Gamesa.
Хаос инвест 1 има подписан предварителен договор с НЕК. Изпълнението му зависи от строителството на подстанция Видно и рехабита-

Материалът е изготвен със съдействието на Българската ветроенергийна асоциация на базата на информация, изпратена от членове на асоциацията или
публикувана на Интернет страниците на
съответните инвеститори, изпълнители и подизпълнители на проектите. Данните, посочени в прегледа, са актуални
към периода на събирането им 15 октомври – 15 ноември 2011 г. Всички марки и
търговски имена, както и използваният
илюстративен материал, принадлежат
на съответните им собственици.

Вятърен парк
Бургас 400, община
Бургас
Вятърен парк Бургас 400 ще бъде
реализиран на територията на общините Бургас и Айтос. В първия
етап от развитието на проекта се
предвижда изграждането на 15 ветрогенератора с обща мощност 30
MW и очаквано годишно производство на електроенергия 66 230 000
kWh. Инвестицията е на Електрауиндс България и е на първоначална
стойност 50 млн. евро, като в крайния си вариант се планира да достигне 250 млн. евро. Общият брой
на ветрогенераторните инсталации е 71, като 27 от тях трябва да
бъдат разположени на общински
терени, а останалите 44 ще са в
частни парцели.

Wind power plants in Bulgaria
The article presents the most appropriate areas for construction of wind farms in Bulgaria, statistics
of the currently used potential and the perspectives for the sector development. The second part of the
article contains comprehensive review of most of the realized, currently developing and future projects
for wind farms in Bulgaria.
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Some of the wind farms in Bulgaria
Wind farm St. Nikola
Wind farm St. Nikola with total installed
capacity of 156 MW is located in Kavarna
municipality. It is located on area of 60 km2.
The wind turbines are delivered by Vestas
Bulgaria.

Wind farm Liahovo
The development of wind farm Liahovo with total installed
capacity of 10 MW, realized by NOTUS Energy is also finished.
The farm incorporates 5 wind turbines Vestas V90 with rated
power of 2 MW.

Wind farm Kardam
Wind farm Kaliakra
In the first stage of wind farm Kaliakra, located
near to Kavarna, are installed 25 wind turbines
Vestas V90 with total rated power 50 MW.
The capacity of the farm is going be extended
to 80 MW.

Wind farm Kamen briag
Wind farm Kamen briag incorporates 7 wind
turbines Vestas V90, 3 MW each, and has a
total capacity of 21 MW.

The wind farm Kardam was developed in Dobrich region,
incorporating 6 wind turbines Suzlon S88 with rated power of
2,1 MW each.

Wind farm Neikovo
Wind farm Neikovo, developed by Windcraft Simonsfeld BG
is operational since 2009. The equipments was designed,
delivered and installed by Vestas, which has proposed for
that purpose 2 MW turbines, model V90. The total output
energy of the farm is 4MW and the annual electrical energy
production goes above 10 kWh.

Wind farm Troian Energy
Wind farm Shabla
Wind farm Shabla produces above 54.6 mln.
KWh electricity on annual base. It incorporates
7 wind turbines Vestas V90 with total rated
power of 21 MW.

Wind farm Long Man
Wind farm Long Man incorporates 5 wind
turbines Vestas V-90 with total rated power
of 10 MW. It is located in the territory of
Kavarna, Dobrich municipality.

Wind farm Energy Invest
Wind farm Energy Invest is located near to
of village of Vidno, Kavarna municipality. The
total installed capacity of the farm is 2,4 MW.
In incorporates 4 wind turbines Vestas V-44,
60 kW.

Wind farm Suvorovo
Wind power farm Suvorovo, owned by Eolica
Bulgaria is located in the territory of Suvorovo
municipality, 20 km away from Varna. The
project includes 30 wind turbines type
Gamesa G90/2 MW.

Wind farm Mogiliste
Wind farm Mogiliste at the territory of Kavarna
is developed in three stages. Currently three 1,5
MW turbines manufactured by the Italian
company Leitwind are commissioned. The
projected installed capacity of the farm is 9 MW.
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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Wind farm Troian Energy consists of two wind turbines Nordex
N60-1300 kW. The project is developed at the territory of Troyan
municipality.

Upcoming wind farms projects
Wind farm Krasen dol, Nikola Kozlevo village, total
installed capacity 65 MW, annual production of electricity
– 200.000 MWh/a.
Wind farm Lozenetz, Krushari, total installed capacity
180 MW, planned annual production of electricity 600.000
MWh/a.
Wind farm Malenovo, Straldja, total installed capacity
85 MW, planned annual production of electricity 270.000
MWh/a.
Wind farm Prolez, Shabla municipality, total installed
capacity 80 MW.
Wind farm Mirovci, Novi Pazar, total installed capacity
240 MW.
Wind farm Milkovica will have total installed capacity
of 120 MW/150 MW and will incorporate 60/75 wind
turbines.
Wind farm Chal, Kardjali municipality, 32 wind generators
with total rated power of 96 MW.
Wind farm Popsko, Haskovo municipality, 16 wind
generators with rated power of 3 MW.
Wind farm Rani list, Kardjali district, 10 wind generators
with total rated power 26 MW.
Wind farm Burgas 400, Burgas district, 15 wind
generators with total rated power of 30 MW and expected
annual production of electricity - 66 230 000 kWh.
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Компактна
когенерация
Когенераторни системи за локални приложения

К

огенерацията представлява
процес на едновременно производство на топло- и електроенергия от
един и същ първичен източник. В повечето случаи когенерационните инсталации са предназначени предимно за производството на електроенергия. Tоплинната енергия се явява страничен продукт на производството, който бива оптимално оползотворен и води до икономия на средства и горива.
В Европа производството на електроенергия чрез когенерация е сравнително добре развито, все повече
такива инсталации се изграждат и
у нас. Обикновено, всяка една когенерационна инсталация се състои от
четири основни елемента: първичен
двигател; електрогенератор; система за усвояване на отделената топлина, включваща топлообменници,
помпи и т. н. и система за контрол
и управление. В зависимост от конкретните изисквания, като първичен
двигател може да се използва: двигател с вътрешно горене; парна
турбина; газова турбина; турбини с
комбиниран цикъл; микротурбина;
водородни горивни клетки. Предмет
на разглеждане в настоящата статия са когенераторите с бутален
двигател с вътрешно горене.

Използват се два вида
ДВГ
Известно е, че двигателите с
вътрешно горене са топлинни двигатели, преобразуващи химическата
енергия на горивото в топлина, която от своя страна са преобразува
70

в механична работа. Преобразуването на химическата енергия в топлина се осъществява при изгаряне на
горивото, а последващият преход на
топлината в механична работа се
осъществява за сметка на вътрешната енергия на работното тяло,
което разширявайки се извършва
работа. В практиката основно се
използват два типа двигатели с
вътрешно горене – със самовъзпламеняване (чрез компресия) и с искрово запалване.
Двигателите със самозапалване
могат да работят с дизелово гориво и с природен газ (с добавено 5%
дизелово гориво за самовъзпламеняване на сместа). Обикновено като
гориво се препоръчва да се използва
природен газ поради по-добрите екологични характеристики и в по-редки случаи – дизелово гориво. В практиката от този вид най-широко
приложение намират когенераторите с изходяща електрическа мощност от около 15 МW.
При използването на двигатели с
искрово запалване изходната електрическа и топлинна мощност обикновено е по-ниска от мощността на
когенераторите с двигатели със
самозапалване с около 15 - 20%.
Освен с чист природен газ, тези
двигатели могат да работят и с
биогаз.
Принципно, основен вид газово
гориво за буталните двигатели с
вътрешно горене е природният газ.
Но също така, газовите двигатели
могат да се използват и с друг вид
газообразно гориво. За подходящо
гориво се считат както висококалорични горива като смесите на про-

пана и бутана, така и тези с ниска
и средна топлотворна способност
като дървесен, пиролизен или коксов
газ, биогаз и т. н.

Условия за ефективност
Двигателите с вътрешно горене,
използвани в когенерационните системи, обикновено работят при
електрическа мощност в диапазона от около 50 kW докъм 20 МW.
Ефективността им при добив на
електроенергия е съизмерима с
тази на турбините. За двигателите с искрово запалване ефективността е около 35%, а за двигателите със запалване чрез компресия е
около 38%. При комбинирано производство ефективността им нараства значително и може да достигне до 85%.
Обикновено се препоръчва долната граница на допустимо натоварване на когенераторните инсталации с газобутални двигатели да е в
границите от около 30-50% от номиналната мощност, въпреки че намаляването на натоварването в тези
граници на практика почти не влияе
на електрическия КПД на системата. Характерно за газобуталните
когенераторни системи е високата
ефективност при оползотворяването на получената топлина, което
значително повишава общия КПД.
Топлинната енергия обикновено се
оползотворява, като се произвежда
или пара с налягане до 1,5 МРа, и/или
гореща вода с температура до 95°
С, или изходящите димни газове се
използват непосредствено в сушилни или други инсталации.
Освен топлината на изходящите
брой 5/2011
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газове, принципно може да се използва и топлината от системата за
охлаждане.

Срок на откупуване
Срокът на откупуване при когенераторните системи с ДВГ в немалка степен се определя от графика на
потребление на произведената електроенергия и от годишната
продължителност на експлоатация.
Тенденцията съответно е колкото
по-голямо е натоварването, толкова по-кратък да е срокът на откупуване. Обикновено се посочва, че при
средно натоварване по електрическа мощност от порядъка на 70%,
срокът на откупуване в повечето
случаи се движи в границите на 3-5
години. Този срок, обаче, може значително да нарасне, ако използваната мощност падне на или под 35%. В
този случай специалистите посочват, че срокът може да бъде и до 10
години. Обикновено се препоръчва да
не се допуска работа с натоварване под 50% за дълъг период от време. Също така, за увеличаване на
периода на експлоатация, според
специалистите, е добре да се монтират инсталации, чиято топлинна
мощност е около 50% от тази на
консуматорите. Така се удовлетворяват около 80% от нуждите на
консуматорите, а разликата се поема от върхов котел. Ако към системата се включи и абсорбционна машина, може да се добива и студена
вода за климатични инсталации.
Като важен фактор по отношение
на ефективността на инвестицията, обикновено се посочва и стойността на използваното гориво.
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Предимства и
недостатъци
Сред предимствата им са високата производителност и висок
КПД, относително малката първоначална инвестиция, възможността
да се използват широк кръг от горива, по-ниска чувствителност по
отношение на често спиране и пускане, лесно обслужване, дълъг експлоатационен срок. Като предимство на когенераторите с газобутални двигатели пред газотурбинните, например, се посочва и стабилният КПД при изменение на параметрите на околната среда. Както е известно, ефективността на
газотурбинните двигатели до голяма степен зависи от температурата на въздуха около компресора. Ако
тази температура се повиши, ефективността намалява. Също така, в
сравнение с газовите турбини, намаляването на електрическото
натоварване оказва по-малко влияние върху ефективността на когенераторите с двигатели с вътрешно горене.
Основните им недостатъци са
високите емисии на вредни вещества, изхвърляни в атмосферата,
високите нива на нискочестотен
шум и наличието на вибрации. За
преодоляване на проблема с вредните емисии са разработени решения,
насочени в две посоки. Едната е
свързана с използването на външни
каталитични филтри, а другата - към

подобряване конструктивните характеристики на самите двигатели,
като основно се цели увеличаване
времето на горене и степента на
изгаряне на горивната смес.

Приложна област
Когенераторните инсталации с
двигатели с вътрешно горене са
подходящи за единични или група от
обекти, на които те осигуряват
независимо електро- и топлозахранване. Сред факторите, влияещи при
избора, естествено, са надеждността, възможността за бързо пускане и спиране, сравнително ниското
влияние върху околната среда.
Те са широко използвани за алтернативно или аварийно захранване, но
тенденцията е все по-често да
бъдат приемани и като основни източници на електроенергия. Според
специалистите, възможно е ефективното им използване до около 30
MW, което ги прави подходящи за
промишлени обекти, търговски и
офис сгради и други. Препоръчват се
и за промишлени обекти с чести
промени в товара.
Добре е да се има предвид, обаче,
че ефективната им експлоатация е
усложнена, поради пулсиращата характеристика на потока изходящи
газове. Също така, при този тип инсталации се наблюдава и разсейване на част от топлината, която се
отвежда от системата за охлаждане на двигателите.

Compact co-generation
The utilization of co-generating installations with reciprocating engines is presumed highly appropriate for
the provision of independent heating and electrical power to industrial sites, trading and office buildings
located in distant areas.
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Работни режими
на хидрогенератори
Възможности на хидрогенераторите, инсталирани в
българската ЕЕС, да работят при режими на превъзбуждане и
недовъзбуждане при възстановяване на системата след тежки
аварии

П

реобладаващата част от хидрогенераторите в българската електроенергийна система (ЕЕС) са проектирани и произведени през 60-те
и 70-те години на миналия век. За тях,
с изключение на хидроагрегатите на
ПАВЕЦ Чаира, няма заводски P-Q диаграми, които да регламентират
възможността им да работят при
номинален активен товар в режим на
недовъзбуждане. Това силно ограничава възможностите за регулиране
на напрежението в отделни възлови
точки на ЕЕС, а така също възстановяването на системата след тежки аварии. След присъединяването на
българската ЕЕС към UCTE (Union for
the Coordination of Transmission of
Electricity) бяха поставени строги
изисквания за регулиране на напрежението, съответно на генерираната в ЕЕС реактивна мощност и
особено за бързо възстановяване на
системата след тежки аварии. В
изпълнение на тези изисквания беше
извършена пълна реконструкция на
възловите ВЕЦ, включваща цялостна рехабилитация на хидрогенераторите и работните колела на турбините, както и замяна на системите
за управление с нови от последно
поколение цифрови системи за автоматично управление.
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За да се използват възможностите на новите системи за управление и да се удовлетворят изцяло
изискванията на UCTE, се наложи
провеждане на изследване на работещите в нашата ЕЕС хидрогенератори. Най-тежкият авариен режим е частично или пълно разпадане на ЕЕС, при което за възстановяване на нормалното функциониране на системата е необходимо
отделни участъци от нея да работят в режим на „остров“ или „коридор“. В тези случаи участъците
се захранват от хидрогенераторите на възловите ВЕЦ, като след
това се включват в паралел към
останалата част от ЕЕС. Проблемът е, че при работа в режим на
„остров“ или „коридор“ електропроводът в отделения участък от
ЕЕС генерира значителна индуктивна мощност, която води до недопустимо нарастване на напрежението. За да се овладее тази реактивна мощност, е необходимо хидрогенераторите, захранващи този
участък, да работят в режим на недовъзбуждане. Подобна ситуация
възниква и когато товарите на ЕЕС
са предимно активни, т. е. консумацията на индуктивна мощност е
малка. Като се вземе предвид силно развитата електропреносна
мрежа у нас, която генерира значи-

телна индуктивна мощност и се
отчете, че сега преобладават активни товари, може да се наложи и
в режим на нормална работа на ЕЕС
някои генератори да работят в
режим на недовъзбуждане. Преди 20
години, поради преобладаващата
консумация на индуктивна енергия
от многобройните работещи асинхронни двигатели, този проблем не
съществуваше, напротив, всички
генератори работеха при максимално възбуждане и въпреки това имаше недостиг на индуктивна енергия,
поради което напрежението в отделни точки на системата беше пониско от номиналното.

Постановка
на проблема
Както е известно, в зоната на
крайните пакети на статорния магнитопровод на синхронните генератори възникват значителни магнитни потоци на разсейване. Те се
затварят челно към зъбите на крайните статорни пакети и предизвикват значителни загуби, водещи до
чувствително нарастване на температурата им. Този проблем е
особено остър при турбогенераторите и по отношение на тях е извършена голяма изследователска
работа, разработени са редица конструктивни решения, водещи до
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отслабване и до екраниране на потоците на челно разсейване. При
хидрогенераторите се счита, че
проблемът не е така остър и в тази
насока изследванията са значително по-малко. Съвременните генератори се проектират така, че да се
ограничат потоците на челно разсейване и да се отслаби ефектът
от повишеното загряване на зъбите на крайните пакети. По отношение на конструкцията на работещите у нас хидрогенератори беше
проведен анализ, от който се установи значително разнообразие в
конструкцията на зоната на крайните пакети: от конструкции с максимално ограничаване на ефекта на
потоците на челно разсейване до
конструкции с практически пренебрегване на проблема и с високо загряване на зъбите на крайните пакети. Това наложи да се извърши теоретичен анализ на конструкциите
и да се разработи методика за определяне на температурата на загряване на зъбите на крайните пакети при различни режими на работа
на хидрогенераторите.
Хидрогенераторите в основните
български ВЕЦ може да се разделят
на няколко групи, в зависимост от
завода и страната-производител:
заводи от бившия Съветски съюз
(сега в Русия и Украйна); заводи в
бивша Чехословакия (сега Чешка
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република); завод на компанията
Siemens Schuckert Werke – Австрия;
завод Васил Коларов, сега ЕЛПРОМ
– ЗЕМ, България.
По отношение на зоната на крайните пакети различните производители имат различен подход. Различията основно се свеждат до конструкцията на крайните пакети от
страна на въздушната междина,
тяхната дебелина, конструкцията на
полюса и в частност на притискащата магнитна щека.

Конструкция на
крайните пакети на
статорния
магнитопровод
На фиг. 1 са показани типичните
конструкции на крайните пакети,
използвани в работещите у нас хидрогенератори. На фиг. 1.а) е дадена
конструкция със стъпаловидно
оформяне на крайния пакет, като
въздушната междина нараства при
преминаване към челната зона. Размерът на стъпалата, както е показано, като правило е 6 mm. Това е
едно от ефикасните средства за намаляване на разсейването в зоната
на крайните пакети. На фиг. 1.б) е
показана конструкция без стъпаловидно оформяне на крайния пакет,
като въздушната междина до края
на пакета остава равномерна. В
този случай разсейването в зоната

на крайния пакет е значително посилно изразено.
По отношение на дебелината на
крайните пакети в повечето конструкции се приема те да са по-тесни
от вътрешните пакети, като само
в някои конструкции те са с дебелина равна или по-голяма от дебелината на вътрешните пакети. Очевидно, намаляването на дебелината на
крайните пакети води до по-добро
охлаждане и намаляване на загряването им поради увеличените загуби
в тях.

Конструкция на полюса и
полюсния накрайник
Типичната конструкция на полюса на хидрогенераторите (фиг. 1 и
2) включва тяло на полюса, набрано
от листова стомана с дебелина 1
до 2 mm и притискащи щеки от
двете страни на полюса, изработени от магнитна стомана с висока
якост, които осигуряват механична устойчивост на полюса, участват в провеждане на основния
магнитен поток и поемат с издадената си в аксиална посока част
механичните усилилия, предизвикани от центробежните сили върху
челните части на полюсните бобини. Обикновено, тялото на полюса,
заедно с частта от щеката, която
е обхваната от полюсната бобина
е с дължина равна на дължината на
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Фиг. 1.

а

статорния магнитопровод. Частта
от щеката, която укрепва челната
част на полюсните бобини е извън
статорния магнитопровод и осигурява път с висока магнитна проводимост, по който се затваря магнитният поток на челно разсейване (фиг. 1). По повърхността на тази
част на щеката, която е извън
статорния магнитопровод в някои
конструкции се фрезоват канали
(прорези), които удължават пътя на
потоците на челно разсейване и ги
отслабват.
По отношение на конструкцията
на зоната на крайните пакети инсталираните в българските ВЕЦ
хидрогенератори може да се разделят на три групи:
Хидрогенератори, конструирани с максимално отчитане на
изискванията за отслабване на
ефекта от потоците на челно разсейване. Към тази група се отнасят генераторите ХГ1, 2, 3 и 4 на
ВЕЦ „Пещера“, произведени от
Siemens Schuckert Werke – Австрия.
Крайните им пакети са изпълнени по
конструкцията от фиг. 1 а) и са потесни от средните пакети, полюсите на ротора, заедно с изпъкналата част на щеките са изпълнени
с дължина равна на дължината на
статорния пакет. По този начин
крайните пакети се разтоварват
от аксиалната съставка на основния магнитен поток и максимално се
ограничава потокът на разсейване
в зоната на крайните пакети.
Хидрогенератори, конструирани с частично отчитане на изискванията за отслабване на ефек74

б

Фиг. 2.

та от потоците на челно разсейване. Към тази група могат да се
отнесат повечето от генераторите, произведени в заводи от бившия
Съветски съюз (сега в Русия и Украйна), заводите на Skoda в бивша
Чехословакия и завод Васил Коларов,
сега ЕЛПРОМ – ЗЕМ, България. Крайните им пакети са изпълнени по конструкцията от фиг. 1 а) и в повечето от генераторите са по-тесни
от вътрешните пакети, телата на
полюсите на ротора в повечето от
генераторите са изпълнени с дължина равна на дължината на статорния пакет, като изпъкналата част
на щеките излиза извън статорния
пакет. При тези генератори аксиалната съставка на основния магнитен поток не се отслабва и само
частично се ограничава потокът на
разсейване в зоната на крайните
пакети.
Хидрогенератори, конструирани без отчитане на изискванията
за отслабване на ефекта от потоците на челно разсейване. Към
тази група могат да се отнесат генераторите ХГ5 на ВЕЦ Пещера, ХГ
1, 2 и 3 на ВЕЦ Алеко, произведени
от заводите на ЧКД в бивша Чехословакия (сега Чешка република).
Крайните им пакети са изпълнени по
конструкцията от фиг. 1 б) и са пошироки от средните пакети, телата на полюсите на ротора в повечето от генераторите са изпълнени с дължина равна на дължината на
статорния пакет, като изпъкналата част на щеките излиза извън
статорния пакет. При тези генератори аксиалната съставка на ос-

новния магнитен поток не се отслабва, не се ограничава потокът
на разсейване в зоната на крайните пакети и се влошава охлаждането им.

Теоретично
изследване
Теоретичното изследване на магнитното поле в зоната на крайните
пакети е извършено на базата на
разработени модели с използване на
метода на крайните елементи в
средата на FEMM. Използват се 2D
модели, които позволяват с достатъчно висока точност и с използване на достъпен софтуер и хардуер да се направят анализи на различните конструкции на челната зона
на изследваните хидрогенератори.
В числено изследване на аксиалната съставка на полето на разсейване в зоната на крайните пакети на
статорния магнитопровод на синхронни хидрогенератори е разработен
метод за намиране на магнитната
индукция във въздушната междина на
изследвания хидрогенератор, без
отчитане на действието на реакцията на тока на котвата (р. т. к.). В
изследване на аксиалната и радиалната съставка на магнитното поле
в зоната на крайните статорни пакети на СХГ, моделът е допълнен с
отчитане на р.т.к. За съставяне на
2D модел на ХГ за намиране на кривата на пространствено разпределение
на магнитната индукция във въздушната междина с отчитане действието на р.т.к. е необходимо да се знае
геометрията на статорния и роторния магнитопровод и схемата на
брой 5/2011
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Фиг. 3.

Фиг. 4.

намотката на ХГ, както и надлъжния
xd и напречния xq синхронни реактанси. При разглеждането обикновено се
взема моментът от време, при който IA е максимален, а IB и IC са равни
на 0,5 от ефективната стойност на
тока. За определяне на пространственото разположение на ротора
спрямо статорната намотка, в момента от време за който се задават
токовете, се определя ъгълът ψ
(ъгълът на дефазиране на тока спрямо е.д.н. E0 ). По-нататък построяването на модела продължава с начертаване на напречната геометрия на
хидрогенератора по размерите от
конструктивната документация с
разполагане в каналите на активните страни на секциите на статорната намотка. Съобразно схемата на
намотката и избрания момент от
време се задават знакът и големината на тока в активните страни на
намотката. При празен ход токовете в статорната намотка са нула, а
роторът е ориентиран така, че оста
d на роторните полюси e на ъгъл π/
2 електрически градуси от оста на
фаза А. При натоварване оста d на
роторните полюси е изместена по
посока на въртене на ротора на геометричен ъгъл (π/2 + ψ)/р спрямо оста
на фаза А.

В 2D модела, показан на фиг. 3, действителният статорен и роторен
ток се представят като токова
плътност, която се задава в площ
приблизително съответстваща на
сечението на активната част на
един статорен проводник, разположен в канала. Така пълният ток на
един слой от канала има същата
стойност, както пълния ток в действителната машина. На базата на
зададената площ и пълния ток, при
които са направени изчисленията, се
намира токовата плътност, задавана в моделите. По аналогичен начин
се задава токът във възбудителната намотка, като пълният ток в
сечението на намотката е равен на
произведението от възбудителния
ток при зададения режим на натоварване умножен по броя на навивките
на една полюсна бобина. На базата
на така съставения модел се намира картината на полето и се построява магнитната индукция във
въздушната междина при съответния товар за разглеждания момент
от време. Отчитането на магнитната индукция става по контур,
разположен върху дъга от окръжност, преминаваща през средата на
въздушната междина – еднакво отдалечена от статора (вътрешния

Operating modes of hydro generators
The article presents a study on the capabilities of the hydro generators installed in the Bulgarian
electro power system (BES) to operate in over excited and under excited modes during the recovery
process of the system after a major breakdowns, according to the requirements for voltage regulation
and quick recovery of the system after major breakdowns regulated by UCTE (Union for the Coordination
of Transmission of Electricity).
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диаметър) и ротора (външния диаметър). Изследванията се провеждат обикновено за най-характерните режими на натоварване. Като
правило, мощните хидрогенератори
работят при натоварване с номинална активна мощност и реактивна
мощност от номинална индуктивна
до максимално допустима капацитивна.
Номиналната индуктивна мощност на ХГ по правило е зададена от
завода-производител, докато максимално допустимата капацитивна
мощност при съвременните ХГ се
задава с P-Q диаграма, а при постарите ХГ не се регламентира.
Нейната големина може да се определи от изискването за запазване
на статичната и динамична устойчивост на ХГ, но трябва да се провери загряването на крайните статорни пакети.
На фиг. 4 е дадена кривата на
пространствено разпределение на
магнитната индукция във въздушната междина при един от граничните режими на натоварване, в случая
номинална активна и максимална
капацитивна мощност. Такива криви се строят за всички изследвани
режими, като от тях се определя
максималната магнитна индукция
във въздушната междина срещу
статорния зъб, разположен по оста
d на генератора.
Доц. д-р инж. Димитър Кирилов Сотиров,
катедра Електрически машини, ТУ – София.
Статията продължава в следващ брой на сп.
Енерджи ревю.
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топлоенергетика

Парокондензатни
системи
Проектни особености

П

арата е един от широко използваните в индустрията енергоносители. Подходяща е използването й
както като овлажнител, така и като
топлоносител. В инсталациите, използвани за производство на пара,
генерацията на пара е само един от
четирите основни процеса. Останалите три са дистрибуция, консумация и възстановяване на кондензата
обратно в парогенератора. Обединяването на тези четири процеса
формира т. нар. парокондензатни
системи, предназначени за производство, транспортиране, разпределение и, съответно, консумация на
водна пара, както и събиране и
връщане на получения кондензат.
Водещото при изграждане на подобна система е постигането на висока енергийна ефективност и осигуряването на лесна експлоатация,
поддръжка и ремонт. За изпълнението на тези цели специалистите
препоръчват при изграждането на
системата предварително да се
проучат необходимите дебити, режими на работа, налягане и температура и добро запознаване с изискванията на консуматорите. Тези
данни са базата, на която се определя потребното количество пара за
летен и зимен режим и които е добре да се вземат предвид при избора
на котел за конкретната парокондензатна система.

Избор на котел
При изграждането на пароконден76

затната система основен момент
е изборът на подходящ котел. Препоръчва се да се избере котел, който да може да осигури необходимото количество пара с около 80-90%
от проектната си мощност. За
добро решение се приема използването на два или повече котела,
което води до подобряване еластичността на инсталацията. Наличието на допълнителен котел в ролята на резервен се счита за необходимо и с оглед покриването на разликите в товарите през летния и
зимния период. Препоръчва се консуматорите да бъдат групирани в
зависимост от необходимото им
налягане. При наличието на група
консуматори, изискващи по-високо
налягане, специалистите препоръчват да се предвиди изпарител и
получената вторична пара да се
използва за някоя от секциите.
Добре е да се предвиди възможност
за събиране и повторното използване на кондензата.
По отношение на преноса на получената пара подходящо е работното налягане, получено от котела да
се използва за пренос на парата до
участъците, които ще бъдат захранвани от самостоятелни редуциращи
групи. Основен момент при

прокарване
на трасетата
на паропроводите и кондензатопроводите е спазването на необходимите наклони. Наклонът на паропровода следва да е по посока на
парния поток, като за подходящ се

приема наклон от 40 mm на 10 m. В
случаите при които се налага повдигане на паропровода се препоръчва това да се направи чрез
стъпално едно- или многократно
издигане с няколко метра, а основното трасе да е с наклон по посока на потока, дори и в случаите в
които той е противоположен на
наклона на терена. Всяка ниска
точка на тези стъпала е добре да
бъде дренирана с джоб с голям диаметър и кондензно гърне. Препоръчително е за цялото трасе на паропровода да се предвидят дренажи с дренажен джоб и кондензно
гърне на разстояние през 50-60 m.
Предвиждането на подобни дренажи се препоръчва и за всички ниски
точки, възникнали по трасето. За
събиране на кондензата е подходящо да се използва вертикално заварен дренажен джоб, който, както е известно, представлява вертикален тръбен участък с диаметър, равен на диаметъра на паропровода. Добре е да се има предвид, че при изграждане на П-образен вертикален компенсатор обикновено се дренира точката преди
повдигането. Поставянето на дренаж и обезвъздушител се препоръчва да се постави на края на всеки
паропровод.
За колекторите също е необходимо да се предвиди правилно дрениране. Обикновено дренажът на колекторите е посредством щуцер с поголям диаметър. При дълги колектори се препоръчва да се направят два
дренажа в двата края.
брой 5/2011
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Редуцираща група
Добре е да бъде изпълнена със
сепаратор и дренаж, спирателни
вентили, филтър, манометър, предпазен вентил и с хоризонтално развит байпас, ако е необходимо. Препоръчва се за всяка редуцираща група да се определят товарът и налягането на парата. Добре е и при
редуцирвентилите байпасната линия да се развива в хоризонтална
плоскост, а байпасът да е с диаметър по-малък от основния. Не е
желателно след предпазните вентил, тръбата да бъде с много чупки, голяма дължина и малък диаметър. При свързване на тръба с
различен диаметър за недобро решение се счита свързването по осева
линия. В този случай се препоръчва
водеща да бъде долната линия на

тръбата, т. е. свързването да бъде
ексцентрично.
При изграждането на парни линии
се препоръчва всички филтри да се
монтират в хоризонталната плоскост. Това правило се прилага също
и за спирателните вентили.
Сред препоръките по изграждането на парокондензатните система
са и да се използва достатъчно голяма кондензатоотвеждащата
тръба след топлообменните апарати, по която не се препоръчва да се
правят стеснения.
Необходимо е колекторите да са
правилно дренирани и топлоизолирани, с манометър, спирателни вентили и с горно отвеждане на парата от колектора и от паропровода. Трасетата за парата и кондензата е добре да бъдат с отделна

Steam condensing systems
The steam condensing systems combine the processes of steam production, distribution, consumption
and return of the condense back to the steam generator. The foundation for developing such a system
is the achievement of high energy efficiency and guarantee of simple operation, maintenance and repair.
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топлоизолация. Необходимо е трасета на открито да бъдат проследявани, като се обръща внимание
на добрата обшивка с метално
фолио, за да не се допуска намокряне на топлоизолацията. Както е
добре известно, мократа топлоизолация губи своите топлоизолационни качества, а в същото време
може да се превърне в източник на
корозия.
При изпълнението на кондензни
линии е необходимо те да бъдат
монтирани така, че във всеки момент който и да е участък от трасето, да може да се дренира напълно.
Това може да се постигне с наличието на наклони в посоката на изтичане и при отсъствието на глухи
висящи чупки. Наличието на вода
обикновено означава опасност от
възникване на корозия, замръзване и
аварийно спукване.
Използвани са материали от книгата „За парата“ на ст.н.с. д-р инж. Пенчо Пенчев. Статията продължава в следващ брой на сп. Енерджи ревю.
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Предстоящи изложения, конференции, събития
НОЕМВРИ 2011 – ФЕВРУАРИ 2012

Upcoming exhibitions, conferences & events
NOVEMBER 2011 – FEBRUARY 2012
НОЕМВРИ 2011
ВЯТЪРНА ЕНЕРГЕТИКА

EWEA OFFSHORE 2011, 29.11-1.12.2011
Type: Offshore wind energy conference and exhibition.
Venue: Netherlands, Amsterdam
Organizer: European Wind Energy Association

ДЕКЕМВРИ 2011
ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГЕТИКА

GeoPower Europe, 6-7.12.2011
Type: 3rd Annual Official Conference of the European Geothermal
Energy Council - development of geothermal power in Europe.
Venue: Italy, Milan, NH Milanofiori – Congress Centre
Organizer: Green Power Conferences
ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА

ENERGAIA, 7-9.12.2011
Type: International Renewable Energies Exhibition, 5th edition
Venue: France, Montpellier, Exhibition Center
Organizer: ENJOY Montpellier
ЕНЕРГЕТИКА

European Fuel Cell 2011, 14-16.12.2011
Type: Conference and Exhibition for fuel cells
Venue: Italy, Rome, The Fontana di Trevi Conference Center

ЯНУАРИ 2012

Източник: Виа Експо

БИОГОРИВА

BIOGAS Tradefair, 10-12.01.2012
Type: Annual Conference and Trade Fair
Venue: Germany, Bremen, Exhibition and Congress Centre
Organizer: Messe Nuremberg
ВЯТЪРНА ЕНЕРГЕТИКА

Wind Power Romania 2012, 17-18.01.2012
Type: Annual Romanian wind power conference
Venue: Romania, JW Marriott Hotel Bucharest
Organizer: Green Power Conferences
СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА

2nd Inverter and PV System Technology Forum, 2324.01.2012
Type: International conference dedicated to the interaction of all
electrical components of a PV system
Venue: Germany, Berlin
Organizer: Solarpraxis
БИОГОРИВА
2nd Annual Global

Boifuels Summit, 25-26.01.2012
Type: Summit for the latest development in key biofuels issues
Venue: Spain, Barcelona
Organizer: Fleming Europe

ФЕВРУАРИ 2012
ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА

SMEThermal 2012, 07.02.2012
Type: Solar Thermal Materials, Equipment and Technology
Conference, 3rd edition.
Venue: Germany, NH Berlin Mitte
Organizer: Solarpraxis
ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА

ХИДРОЕНЕРГЕТИКА

HydroVision Russia, 5-7.03.2012
Type: Conference and exhibition for the hydroelectric power industry.
Venue: Russia, Moscow, ExpoCentre
Organizer: PennWell Corporation
ЕНЕРГЕТИКА

Russia Power, 5-7.03.2012
Type: Exhibition floor features the major players in the Russian and
international power industry displaying and demonstrating the latest
services and technologies. The conference program covers the key
business issues and latest technologies in the power generation
and T & D sectors
Venue: Russia, Moscow, ExpoCentre
Organizer: PennWell Corporation
БИОГОРИВА

7th Annual World Biofuels Markets Congress & Exhibition,
13-15.03.2012
Type: Congress and Exhibition in the biofuels industry.
Venue: Neherlands, Rotterdam, Beurs-World Trade Center
Organizer: Green Power Conferences
КОГЕНЕРАЦИЯ

8th International Biopower Generation Congress and
Exhibition, 13-14.03.2012
Type: Congress and exhibition focused on the latest
commercialisation updates, supply chain, investment, policy and
torrefaction, cogeneration and energy from waste
Venue: Neherlands, Rotterdam, Beurs-World Trade Center
Organizer: Green Power Conferences
ЕНЕРГЕТИКА

ROMENVIROTEC, 28.02-2.03.2012
Type: International Exhibition Environment Protection, Technologies,
Equipment, Recycling and Alternative Energies, 19th edition
Venue: Romania, Bucharest
Organizer: ROMEXPO

Energy Storage, 13-14.03.2012
Type: International Summit for Storage Solutions for Renewable
Energies
Venue: Germany, CCD Congress Center Duesseldorf Sued
Organizer: Messe Duesseldorf, Solarpraxis

МАРТ 2012

ECOTEC, 15-18.03.2012
Type: International exhibition for Environmental Technologies &
Photovoltaic Systems
Venue: Greece, Athens
Organizer: T Expo

СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА

4th Annual Thin Film Solar Summit Europe, 5-6.03.2012
Venue: Germany, Berlin, Radisson Blu Hotel
Organizer: PV Insider
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New Energy Husum 2012, 15-18.03.2012
Type: The main focuses at this exhibition are: solar energy,
bioenergy, geothermal energy, small wind turbines,
electromobility, energy storage, smart grid, energy advice, how
to integrate energy saving into new builds, and also financial
advice
Venue: Germany, Husum
Organizer: Messe Husum
ЕНЕРГЕТИКА

ENGRA, 28.03-01.04.2012
Type: International Fair for Energy and Sustainable Construction
Venue: Slovenia, Gornja Radgona, Pomurski Sejem
Organizer: Pomurski Sejem
СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА

SEE Solar, 28-30.03.2012
Type: Exhibition on Photovoltaic and Solar Тhermal Systems
Venue: Bulgaria, Sofia, Inter Expo Center
Organizer: Via Expo
ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА

8th South-Еast European Exhibition and Congress on
Energy Efficiency and Renewable Energy, 2830.03.2012
Type: Exhibition and Congress on Renewable Energy and Related
Systems, Energy Efficiency, Energy Efficient Construction,
Financing, Energy Certification, etc.
Venue: Bulgaria, Sofia, Inter Expo Center
Organizer: Via Expo
ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА

CEP EXPO, 29-31.03.2012
Type: International Trade Fair for Renewable Energy and Passive
House
Venue: Germany, Landesmesse Stuttgart
Organizer: REECO
СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА

Impianti Solari Expo, 29-31.03.2012
Type: Photovoltaic Solutions for Industrial roofs
Venue: Italy, Fiere di Parma
Organizer: Senaf
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