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Уважаеми читатели,

За списание Енерджи ревю отиващата си 2011 г. беше
годината на израстването, в която показахме, че правейки
специализирана техническа периодика, плуваме в свои води.

Последният за тази година брой отново е интересен и
силен, правен с дух и сърце.

Изпращаме нелеката за ВЕИ бизнеса в България 2011 година
с една положителна новина – първата фотоволтаична

система, изградена изцяло с компоненти, произведени
в България, бе пусната в експлоатация. Повече за проекта

можете да прочетете на стр. 24.

В секцията за вятърна енергетика публикуваме интересен
материал, посветен на технологичните предизвикател-
ства пред развитието на сектора (стр. 45). Статията

обобщава визията на утвърдени специалисти относно
предстоящите промени в конструкцията и работата на
ветроенергийните съоръжения и предизвикателствата,

пред които ще се изправят производителите на ветрогене-
ратори и операторите на електропреносните мрежи.

Водещата тема на броя "Автономни фотоволтаични
системи" разглежда спецификите на основните им

компоненти, акцентирайки върху контролерите, батерии-
те, инверторите, средствата за мълниезащита и видовете

носещи конструкции за панелите.

В броя публикуваме и втората част на материала, разглеж-
дащ възможностите на хидрогенераторите, инстали-

рани в българската ЕЕС, да работят при режими на
превъзбуждане и недовъзбуждане при възстановяване на
системата след тежки аварии, с който ви запознахме в

миналия брой на сп. Енерджи ревю.

Рубриката "Електроенергетика" е фокусирана върху една от
задачите, които стоят пред енергетиците и производите-
лите на електроапаратура - корекцията на фактора на
мощността. Намаляването на разходите за електроенер-

гия, благодарение на по-пълното й оползотворяване и
ограничаване на загубите, е един от пътищата не само за

повишаване на конкурентоспособността на предприятията,
но и за подобряване на техните екологични показатели.

Материалът по темата ще намерите на стр. 28

В рубриката за топлоенергетика ще откриете втората
част на "Парокондензатни системи". Продължаваме темата

с разглеждане на особеностите при монтажа на кондензни-
те гърнета, поддръжката на парокондензатните

системи, възможните причини за аварии и методите за
предотвратяването им.

Екипът на сп. Енерджи ревю ви пожелава светли празници и
ползотворна и лека нова 2012 година!

Приятно четене!

От редакционния екип на сп. Енерджи ревю

Dear readers,

Year 2011, which is coming to its end, for Energy review magazine
was a year of growing up. During that year we have proven that
creating specialized technical periodic is the thing we do best. This
last issue of the magazine for this year, again, is interesting and
influencing, created with heart and soul.

We are saying good-bye to a year that was not easy for the RES
business in Bulgaria with positive news – the first photovoltaic
system that was constructed entirely with components
manufactured in Bulgaria was commissioned. More about the
project you can read on page 24.

In the wind energy section we are publishing interesting article
about the technological challenges for the sector
development for next couple of years (page 45).
The article summarizes the vision of recognized specialists
regarding the coming changes in the design and operation
of wind energy equipment and the challenges that
the wind generators manufacturers and EPS operators are going
to face.

The leading article of the issue, "Stand-alone PV Systems",
presents the specifics of their main components,
focusing on controllers, batteries, invertors,
lightning protection devices and types of PV panel mounting
systems.

In this issue of the magazine, we publish the second part of the
article describing the ability of hydro-generators, installed in
Bulgarian EPS, to operate in over-excited and under-exited
mode during the recovery of the system after major breakdowns
which we have presented in issue 5/2001 of Energy Review
magazine.

The section "Electric power" is focusing on one of the
major tasks in front of the power engineers and the
manufacturers of electrical equipment – the power factor
correction. The reduction of costs for electrical power,
thanks to its better utilization and cut down of losses
is one of the ways not only to increase the competitiveness
of the companies, but also to improve their ecological
indicators. The article on the subject you will find
on page 28

In the heat energy section you will find the second part
of „Steam condensing systems“. We are continuing the topic
by presenting the peculiarities in the installation of condensing
tanks, the maintenance of the steam condensing systems,
the possible causes of breakdowns and methods for their
prevention.

The team of Energy Review magazine wishes you happy holidays
and beneficial and easy-going new 2012!

Have a good time reading!

The editorial team of  Energy Review magazine

63 45 3770
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АББ получи златен медал за принос към икономиката
На 9 декември 2011 г. фирма АББ България бе наградена със Златен

Медал и Диплома от Българска стопанска камара, за своята изключителна

инвестиция и принос към иновациите чрез своите производствени единици

в България. Сертификатът беше връчен на Питър Симон, регионален ме-

ниджър на ABB в България, Румъния и Република Молдова, за внедряването

в България на последно поколение роботизирани продуктови линии за про-

изводство на електроапаратура, както и за увеличаване на работните си

места в България с 200% в сравнение с 2009 г. На наградите ИН-5 (инду-

стрия, инвестиция, иновация, интелигентност и инициатива) бяха отличе-

ни 15 компании от различни индустриални и икономически сфери в страна-

та, разделени по категории.

Церемонията по награждаването се състоя в присъствието на официални

гости от българското правителство – г-н Томислав Дончев, министър по

управление на средствата от ЕС, г-н Трайчо Трайков, министър на иконо-

миката, енергетиката и туризма и г-жа Пенчева, заместник-министър на

финансите, както и в присъствието на посланици и други официални гости.

,,Горди сме, че АББ е призната и удостоена със златен медал от Българ-

ска стопанска камара. Фактът, че иновацията, интелигентността и ин-

вестициите са оценени, е положителен знак за България като база за

ефикасно производство и за по-нататъшни инвестиции“, заяви Питър

Симон.

АЕЦ Козлодуй достигна рекордно производство
На 20 декември 2011 г. бе обявено, че от началото на годината АЕЦ

Козлодуй е произвела 15 765 105 МWh електроенергия. С това 1000-мегава-

товите 5-и и 6-и блок са достигнали количеството, отбелязало производ-

ствен рекорд за двата блока през 2008 година. По този повод на посещение

в атомната централа бе министърът на икономиката, енергетиката и

туризма Трайчо Трайков. Той бе придружаван от началника на политическия

кабинет на МИЕТ и председател на Съвета на директорите на АЕЦ Козлодуй

Милена Ценова. Гости на атомната централа бяха и председателят на

Агенцията за ядрено регулиране Сергей Цочев, изпълнителният директор на

НЕК Михаил Андонов, изпълнителният директор на Електроенергиен систе-

мен оператор Иван Йотов и изпълнителният директор на Мини Марица Изток

Евгени Стойков. По време на срещата с ръководството на АЕЦ Козлодуй

министър Трайков поздрави работещите в атомната централа за постиг-

натия успех и заяви: „АЕЦ Козлодуй постига високи резултати както в об-

ластта на производството, така и на безопасността. За мен всички изме-

рения на дейността на централата са признак за това, че тук се работи

компетентно, че и ръководството, и персоналът на централата се справят

отлично със задълженията си. АЕЦ Козлодуй продължава да бъде основен

стълб на нашата енергетика“.
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Ехнатон поздрави колеги и партньори с гурме парти
Фирма Ехнатон поздрави с настъпващите коледни и новогодишни праз-

ници екипа и най-близките клиенти и партньори на фирмата на елеган-

тно и изискано тържество в началото на декември. Партито се про-

веде в Радисън Блу Гранд хотел София, зала Александър, и предложи

запомнящо се кулинарно изживяване. Гостите се насладиха на квали-

тетни напитки и изтънчено гурме меню в рамките на тазгодишния

Chivas Gourmet Salon, който е традиционен за хотела, на фона на дели-

катна жива музика.

Управителят Симеон Илински поднесе благодарности и поздравления

от името на фирмата за изминалата година, като пожела здраве и про-

сперитет през предстоящата. В рамките на празненството бе връчена

награда на футболния отбор на фирма Ехнатон, който се класира на

трето място във футболния турнир на дългогодишния партньор на фир-

мата – Schneider Electric. Поздравлението и наградата бяха връчени на

капитана на отбора отново от управителя.

Когенерационна централа на EVN получи разрешение за ползване
На 9 декември 2011 г. новоизградената централа на EVN България Топ-

лофикация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енер-

гия получи „Разрешение за ползване“ на обекта. Това се случи в изпълне-

ние на нормативно установените процедури, след като държавна приема-

телна комисия инспектира завършването на новата централа.

„През последните месеци специалисти от EVN България Топлофикация

и изпълнителя на проекта Сименс извършваха пускови и настройващи

технически дейности по централата с цел достигане на оптималното

функциониране на съоръжението“, разказват представители на инвести-

тора. „През този тестови период бяха извършвани различни процедури по

технически проверки, настройки на различни режими на работа и на мо-

дерното оборудване в когенерационното съоръжение. Към момента цен-

тралата е в нормален режим на работа, като функционира успоредно със

съществуващата ТЕЦ. За достигане на цялостен и оптимален режим

специалистите ще продължат работа по измерване и настройка на ос-

новните параметри на новите мощности“, допълват те. В новата коге-

нерационна централа EVN България Топлофикация инвестира 100 млн. лв.

От компанията споделят, че това е най-модерното когенерационно съоръ-

жение не само в България, но и на Балканите в момента.

„Капацитетът на централата в Пловдив е 49,9 MW електрическа

мощност и 54 MW топлинна мощност. Очаква се над 80% от планираното

общо производство на гореща вода за отоплителен сезон 2011/2012 да

бъдат осигурени от новата когенерация“, информират от EVN.
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Евродизайн БГ монтира система за резервирано захранване в
с. Дворище През м. ноември 2011 г. фирма Евродизайн БГ достави и монтира систе-

ма за стабилизирано и резервирано захранване на жилищна сграда, нами-

раща се в с. Дворище, община Кюстендил, съобщиха за сп. Енерджи ревю

от компанията.

„Системата се състои от трифазен стабилизаторен блок, инвертори,

акумулаторен блок и защитна апаратура“, разказват от Евродизайн БГ.

„При прекъсване на електрозахранването от мрежата, системата авто-

матично превключва на работа от акумулаторните батерии. Всички елек-

троуреди в къщата получават напрежение 230 V/50 Hz, като превключва-

нето не се отразява на нормалната работа на електроуредите. Единстве-

но една LED лампа сигнализира обитателите, че са на захранване от аку-

мулаторни батерии. В зависимост от консумацията, системата осигурява

захранване в жилищната сграда в продължение на няколко часа. При възста-

новяване на електрозахранването, системата автоматично превключва и

започва да зарежда акумулаторните батерии. В бъдеще към системата ще

се добавят фотоволтаични модули“, допълват те.

От Евродизайн БГ споделят още, че това е първата от поредицата

подобни системи, които изграждат в района на общ. Кюстендил и заявя-

ват: „С тази система разрешихме проблемите с нестабилното и прекъсва-

що електрозахранване в жилищната сграда - проблеми, типични за всяко

българско село.“

Евро Алианс Инженеринг чества 20-годишен юбилей
На 21 декември 2011 г. фирма Евро Алианс Инженеринг отпразнува своя

20-годишен юбилей. В присъствието на над 170 гости бяха връчени награди

на заслужилите през годините служители и бе разрязана юбилейната торта.

На тържествената вечеря, състояла се в зала Мусала на столичния хотел

Хилтън, присъстваха десетки партньори, приятели и служители на иконо-

мическата група. Сред гостите бяха проф. д-р инж. Валтер Витке, изпълни-

телен директор на компанията WBI – Worldwide Engineering, арх. Петър

Диков, главен архитект на Софийската община, и инж. д-р Стоян Братоев,

изпълнителен директор на Метрополитен.

"Бих искал да изкажа благодарността си към всички партньори и прияте-

ли на Евро Алианс Инженеринг за подкрепата, която ни оказаха, и за дове-

рието, което гласуваха на групата. А на членовете на екипа ни благодаря

за лоялността и професионализма през тези години. Без тях нямаше да сме

това, което сме днес", сподели арх. инж. Валентин Трашлиев, изпълнителен

директор на Евро Алианс Инженеринг.

Компанията е със солидно присъствие в България и традиционно в

тунелното строителство в Европа, особено в Германия и Испания.
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Състоя се поредното издание на EnerSolar+
От 16 до 19 ноември 2011 година в Милано, Италия, се проведе поредното

издание на EnerSolar+, посветено на термосоларни решения, фотоволтаични

технологии (PV Tech) и инвертори (Invex). По данни на организаторите,

събитието е реализирало 7% ръст в броя на посетителите – 31 400 от 75

страни. Изложителите също са отбелязали значително нарастване – над

500, което е с 25% повече от предходната година. „Голям интерес предиз-

викаха и 50-те конгресни сесии в рамките на програмата. Над 350 специа-

листи презентираха своите теми пред аудиторията. Сред дискутираните

теми бяха: правилното проектиране и инсталация на фотоволтаици; фото-

волтаиците като енергийни решения; технологичното равитие на термосо-

ларния пазар“, споделят организаторите. „Следващото издание на EnerSolar+

ще се проведе от 24 до 26 октомври 2012“, разказват те.

Соларити БГ успешно завърши проект за фотоволтаична
електроцентрала Наскоро Соларити БГ завърши проект за фотоволтаична електроцент-

рала с мощност 2 MW в региона на Югоизточна България, съобщиха за сп.

Енерджи ревю от компанията. „В обекта са вложени висококачествените

поликристални панели на тайванския концерн  Inventec energy и централни-

те инвертори на Delta electronics, характерни с модулната си структура и

висока ефективност“, разказват от Соларити БГ. „Събирателните стрин-

гови кутии също са изработени от фирмата с най-реномирано оборудване.

Това е първата инсталация в България с тази комбинация от панели и

инвертори, която е така популярна в чужбина“, допълват те.

От компанията споделят, че като резултат от старанието и корект-

ността в работата им са и следващите договорени обекти. Единият от

тях е проект за нови 700 KW, и няколко други с обща мощност над 1 MW.

„Бъдещите централи отново ще бъдат със соларни панели Inventec и ин-

вертори Delta, но този път ще използваме стрингови инвертори Solivia“,

информират от Соларити БГ.
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ТЕЦ Марица изток 2 успешно защити сертификата си по околна среда

за следващите три години, съобщиха от пресцентъра на дружеството.

Това стана ясно след завършването на ресертификационния одит по ISO

14001:2004. „Одиторите от „ТЮФ Рейнланд“ не констатираха несъответ-

ствия по процедурите, съгласно Наръчника по околна среда на дружество-

то.

Водещият одитор подчерта като подобрение в системата по околна

среда това, че разпространяването на информация става по електронен

път. Впечатление направи и разработената в ТЕЦ Марица изток 2 систе-

ма за проследяване измененията и допълненията в действащата норма-

тивна уредба по околна среда в страната, както и работата в посока

подобрение на разделното събиране на отпадъци“, заявиха от дружество-

то.

„Сред блестящо представилите се бяха цех Сероочистващи инсталации

5-8, Химичен цех, Автостопанство, Въглищно стопанство, цех Сгуроизвоз,

отдел Материално-техническо снабдяване, КИП и Автоматика“, посочи

Стефка Бонева, ръководител отдел Екология.

Новият сертификат по ISO 14001:2004 продължава действието на досе-

гашния, като с това се доказва привеждането на централата в съответ-

ствие с европейските екологични норми.

TEЦ Марица изток 2 успешно защити сертификата си по
околна среда

АББ завършва 9 MW фотоволтаична централа край Сливен
Очаква се скоро АББ България да завърши 9 MW фотоволтаична цент-

рала край Сливен, съобщиха от компанията. Проектът е притежание и се

конструира от българския клон на корейската фирма SDN, водеща в из-

граждането на фотоволтаични паркове.

„Централата ще допринесе за намаляването на въздействието върху

околната среда, за производство на електроенергия в района и едновре-

менно ще отговори на изискванията на Европейския съюз за 10,25% произ-

водство на енергия от възобновяеми енергийни източници до края на 2012“,

коментират от АББ.

„Като част от проекта, който е на стойност около 50 млн. долара, АББ

е отговорна за електрическата токова променлива част от централата:

дизайн, доставка на оборудване и материали, инсталация, сухи трансфор-

матори. PV частта на проекта ще бъде проектирана, доставена и въве-

дена в експлоатация от SDN Къмпъни, клон България. Проектът се очаква

да бъде завършен през януари 2012 г.“, допълват от компанията.

От АББ припомнят, че са в сътрудничество със SDN от 2010, като в

днешни дни е корейската компания е бенефициент на АББ технологията в

областта на соларните паркове. Сред най-важните съвместни фотовол-

таични проекти са соларен парк Самоводене (20 MWp), соларен парк Зла-

тарица (25 MWp), соларен парк Остър камък (5 MWp).

Conergy стартира изграждането на 8,2 MW фотоволтаичен парк
Наскоро официално бе направена първа копка на фотоволтаичен парк с

мощност 8,2 MW, разположен в землището на Гриммен, Германия. На цере-

монията присъстваха Хари Главе, министър на икономиката на Mecklenburg-

Vorpommern, както и кметът на Гриммен – Бенно Ройстер.

Главен изпълнител на проекта е фирмата Conergy, а освен това е и

доставчик на соларните компоненти, които ще бъдат монтирани там.

Компанията EBB Renewable Energy пък е разработила проекта. „В него е

предвидено на площ от 220 000 кв. м в индустриалната зона на Гриммен

да бъдат монтирани 35 000 PowerPlus модули. Централата се планира да

произвежда 8 млн. kWh електроенергия годишно, достатъчно да задоволи

потребностите на 3200 домакинства и да спести 4800 т въглеродни

емисии“, разказват от Conergy.
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TME предлага предпазители и гнезда за предпазители на SCHURTER
Отскоро фирма ТМЕ предлага на българския пазар нов продукт на воде-

щия производител на пасивни и активни електронни елементи, осигурява-

щи чисти и безопасни доставки на енерегия - SCHURTER, съобщиха за сп.

Енерджи ревю от компанията. Предпазителят с компактен корпус осигу-

рява защита на фотоволтаичните модули и подобни приложения DC от

потенциално разрушаващите резултати на късо съединение в системите

с максимално напрежение до 1000 VDC. „През последните години настъпи

значително развитие на фотоволтаичните системи“, коментират от ТМЕ.

„Това е свързано с по-високите изисквания, касаещи съответните стойно-

сти на напреженията. Увеличението на напрежението на системата има

за цел да уравновеси загубата на енергия, свързана с дължините на про-

водниците. Стандартните уреди за защита на системите не осигуряват

пълна защита на фотоволтаичните панели. Предпазителите от тип ASO,

обаче, могат да изключат повредените вериги до изискваното ниво на

напрежението. Слънчевият предпазител от серия ASO изпълнява стандар-

тите за защита на фотоволтаичните системи - IEC 60269-6 и UL 2579.

Продуктът изпълнява изискванията на директивата RoHS и притежава

сертификат VDE“, допълват от компанията.

ЧЕЗ България въвежда дистанционно управление на елементи
от мрежата В края на месец ноември 2011 г. ЧЕЗ България стартира въвеждането

на софтуер за дистанционно диспечерско управление на елементи от елек-

троразпределната мрежа – SCADAMicroDispecinkе. „Една от трите най-

големи корпоративни системи в компанията позволява измерването на

напрежението по мрежата и получаването на сигнали за възникнали неред-

ности. Софтуерът предлага управление на елементите от мрежата на

три структурни нива: високо напрежение, подстанции средно напрежение.

Това дава възможност за по-бърза и прецизна реакция при предотвратява-

не и отстраняване на проблеми по мрежата“, заявиха от компанията.

„SCADAMicroDispecinkе един от големите проекти, които ще доприне-

сат за оптимизиране на работата на енергийните съоръжения и съответ-

но подобряване на качеството и сигурността на захранването за нашите

клиенти. Надяваме се да успеем да разширим обхвата на проекта с бързи

темпове“, коментира Ясен Тодоров, директор на Дирекция Диспечерско

управление, ЧЕЗ Разпределение България. Подстанция Метро в София е

първата, която се управлява благодарение на системата

SCADAMicroDispecink. През 2012 г. дружеството планира към системата да

бъдат включени още 9 подстанции и 2 възлови станции в София.

Работна среща обсъди проблемите пред развитието на ВЕИ
сектора у нас На 14 декември 2011 г. в Гранд хотел София Global Communications Bulgaria

и IBR – International Business and Relationship организираха работна среща на

тема „Зелената енергия – между бизнеса и политическата зрелост по

време на криза“. Присъстваха представители на Конфедерацията на асо-

циациите за екологична енергия и фирми, заети в сектора на възобновяе-

мите енергийни източници. Събитието бе открито от Костадинка Тодо-

рова, председател на Българската асоциация за устойчива енергия, която

представи първия гост-лектор в панела „Ние и енергийната политика на

Европа и света“ – г-н Франц Алт. Сред останалите гост-лектори на

работната среща бяха Велизар Киряков, председател на Асоциацията на

производителите на екологична енергия и Ирена Петкова, експерт от

областна администрация София. Обсъдени бяха промените в новоприетия

Закон за енергията от възобновяеми източници и трудностите, които

срещат инвеститорите при реализацията на ВЕИ проекти у нас. Срещата

приключи с дискусия на тема „Зелената енергия в България - има ли устой-

чива бизнес среда за развитие на проекти?“.
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Едва ли вече е необходимо да се

поставя под съмнение фактът, че

мерките за ефективно потребле-

ние на енергия и производството

на енергия от ВЕИ биха ни помог-

нали да постигнем трайни и значи-

телни икономии в нашите дейнос-

ти. Способни ли сме обаче точно

да остойностим очакваните печал-

би? Знаем ли как да докажем дос-

товерността на нашите изчисле-

ния, за да осигурим по-добри усло-

вия за финансиране на нашите про-

екти?

Измерването и удостоверяване-

то на резултатите от проекти за

енергийна ефективност и ВЕИ

представлява процес, при който из-

мерванията се използват за надеж-

дно определяне на реалните спес-

тявания, които могат да се пос-

тигнат в даден обект чрез изпъл-

нението на енергоспестяващи мер-

ки. Точно този процес е и ключът,

който ще отвори вратите за пре-

одоляване на често срещаното не-

доверие на финансовите институ-

ции към този род проекти: използ-

ването на международно признати

методики и технически протоколи

е изпитано средство за улеснен

достъп до така необходимия финан-

сов ресурс, при това при значител-

но по-добри условия.

Именно повишаването на знани-

ята и уменията за измерване и удос-

товеряване на енергийните спес-

тявания е основната цел на проек-

та ПЕРМАНЕНТ, финансиран по

програма "Интелигентна енергия

за Европа". Проектът се опира на

12-годишния опит на Организация-

та за оценка на ефективността

(Efficiency Valuation Organization) в

оценяването на проекти за повиша-

ване на енергийната ефективност

при крайните потребители в стра-

ни от целия свят. Пряко ангажира-

ни в изпълнението на проекта са и

самите експерти на организация-

та, които на практика са участва-

ли в разработването на инструмен-

тите, представени в международ-

ните протоколи.

При изпълнението на проекта бя-

ха обучени финансисти, разработ-

чици на проекти, енергийни мени-

джъри и потребители на енергия в

страните партньори по проекта -

България, Полша, Румъния, Хърватия

и Чешката република. Обучението

се извърши на основата на два про-

токола, разработени от Организа-

цията за оценка на ефективност-

та - Международния протокол за из-

мерване и проверка на резултати-

те (МПИПР) и Международния про-

Координатор на проекта ПЕРМАНЕНТ за България:

ЕНЕФЕКТ-КОНСУЛТ ЕООД

1164 София, бул. "Христо Смирненски" № 1, ет. 3

тел.: (02) 963 17 14; факс: (02) 963 25 74

e-mail: eneffect@eneffect.bg

Лице за контакти:

инж. Петър Камбуров, ръководител на проекта

токол за финансиране на енергий-

ната ефективност (МПФЕЕ), кои-

то бяха преведени на езиците на

страните партньори по проекта.

Повече от 130 технически екс-

перти и 53 представители на фи-

нансови институции от България

повишиха своята квалификация въз

основа на утвърдения междунаро-

ден опит по време на проведените

курсове в София, Бургас и Габрово.

Подробна информация за между-

народните протоколи, както и за

резултатите и ползите от изпъл-

нението на проекта, можете да на-

мерите на уеб сайтовете:

www.eneffect.bg

www.evo-world.org

Знаем ли как да оценяваме
реалните ползи от проектите за
енергийна ефективност и ВЕИ?

Знаем ли как да оценяваме
реалните ползи от проектите за
енергийна ефективност и ВЕИ?
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ABB was awarded for its exceptional contribution to the Bulgarian economy
The company ABB was awarded a Gold medal and Diploma by the Bulgarian Chamber

of Commerce for its exceptional investment and contribution to the innovations through its

production units in Bulgaria on 9th December 2011. The certificate was received by Mr. Peter

Simon, regional manager of ABB for Bulgaria, Romania and Republic of Moldova for the

implementation in Bulgaria of the last generation robotized production lines used for the

manufacture of electrical equipment and the increase of the company’s workforce in Bulgaria

by 200%, compared to 2009. 15 companies coming from different industrial and economical

sectors in the country, divided in categories, were awarded at IN-5 (Industry, Investment,

Innovation, Intelligence and Initiative) awards. Official representatives of the Bulgarian

government were presented at the awarding ceremony – Mr. Tomislav Donchev, Minister of

EU funds management, Mr. Traicho Traikov, Minister of economy, energy and tourism and

Mrs. Pencheva, Deputy Minister of finance, as well as ambassadors and other official guests.

„We are proud, that ABB was recognized and awarded a gold medal by the Bulgarian

Chamber of Commerce. The fact, that innovation, intelligence and investments were

acknowledged is a positive sign for Bulgaria as a base of efficient production and future

investments“, stated Mr. Peter Simon.

Workshop discussed the problems of RES sector development in Bulgaria
„Green Energy – Between the Business and the Political Maturity During a Crisis“ workshop

was organized by Global Communications Bulgaria and IBR – International Business and

Relationship at Grand hotel Sofia on 14th December. Representatives of the Confederation

of the associations for ecological energy and companies working in the sector of renewable

energy sources participated in the forum. The event was opened by Mrs. Kostadinka Todorova,

chairman of the Bulgarian association of sustainable energy, who presented the first guest

lecturer in the panel „We and the energy policy of Europe and the world“ – Mr. Frantz Alt.

Among the other guest lecturers at the forum were Mr. Velizar Kiriakov, chairman of the

Association of the producers of ecological energy and Mrs. Irena Petkova, expert in municipal

administration in Sofia. The law for energy produced by renewable energy sources and

difficulties that the investors are facing for the realization of RES projects in Bulgaria were

discussed at the forum. The meeting was closed with a discussion on the subject „Green

energy in Bulgaria – is there a stable business environment for projects development?“.

TME offers fuses and fuse holders manufactured by SCHURTER
TME expanded its product range for the Bulgarian market with a new product by the

leading manufacturer of passive and active electronic elements that provide clean and safe

deliveries of energy – SCHURTER, was announced by the company for Energy Review

magazine. The fuse with compact housing provides protection for photovoltaic modules and

similar DC applications against the damaging results of shortcut circuits in systems with

maximum voltage up to 1000 VDC. „There was a boost in the development of the photovoltaic

systems during the last years“, commented from TME. „This is related to the higher

requirements, of the relevant values of the currents. The increase of the voltage in the

system aims at balancing the loss of energy, related to the length of the wires. The standard

protective equipment of the systems does not provide full protection for the photovoltaic

panels. Type ASO fuses, though, can switch off the damaged circuits at required current

level. The solar fuse of ASO series fulfills the standards for protection of photovoltaic

systems - IEC 60269-6 and UL 2579. The product meets the requirements of RoHS and has

VDE certificate“, was added by the company.

ABB finishes 9 MW photovoltaic power station in Sliven
ABB will finish soon 9 MW photovoltaic power station in Sliven, was reported by the

company. Investor and constructor of the project is the Bulgarian branch of the leading Korean

company SDN. „The power station will tend to reduce the impact on the environment, will help

the electrical energy production in the area, and at the same time will come as an answer

to the requirements of the European union for 10,25% of energy production from renewable

energy sources till the end of 2012“, was commented by ABB. „As a part of the project, which

values about 50 million US dollars, ABB is responsible for the electrical alternative current part

of the power plant: design, delivery of equipment and materials, installations, dry transformers.

The PV part of the project is going to be designed, delivered and commissioned by Bulgarian

branch of SDN Company, Bulgarian branch. It is expected the project to be completed in

January 2012“, was added by the company. ABB is working together with SDN since 2010

and today the Korean company is a beneficiary of the ABB technology in the sector of solar

parks, recalled by the company. Among the most important photovoltaic project are PV park

Samovodene (20 MWp), PV park Zlataritsa (25 MWp) and PV park Ostar kamak (5 MWp).



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 6/2011 17

BG energy news

Cogeneration power plant owned by EVN was granted a certificate for utilization
On 9 December 2011, the newly built power plant, owned by EVN Bulgaria Toplofikacia

for combined production of thermal and electrical power was granted a „Certificate for

utilization“. This happened as a result of fulfilling the legislative procedures that were

certified after a state acceptance committee that inspected the site.

„During the last couple of months, the specialists of EVN Bulgaria Toplofikacia and the

contractor for the project, Siemens, carried out commissioning and setting up activities on

the power station in order to achieve the optimal functioning of the plant“, said a

representative of the investor. „Different technical checks, set ups of different operational

modes of the modern equipment in the cogeneration plant were carried out during that

test period. Up to now the power plant is in normal operational state and functions together

with the currently existing Thermal power station. In order to achieve full and optimal

operational mode, the specialists will continue to measure and adjust the main parameters

of the new capacities“, was added.

100 million BGN were invested by EVN Bulgaria Toplofikacia in the new cogeneration

power plant. The company informed that the power plant is the most modern cogeneration

facility not only in Bulgaria, but currently in the Balkans. „The capacity of the power plant

in Plovdiv is 49.8 MW electrical power and 54 MW thermal power. We expect that more

than 80% of the planned general production of hot water for 2011/2012 heating season will

be provided by the new cogeneration“, EVN said.

Eurodesign BG installed reserved power supply system in village of Dvoriste
Eurodesign BG delivered and installed a system for stable and reserved power supply

for a residence building located in village of Dvoriste, Kiustendil municipality during November

2011, was reported for Energy Review magazine by the company.

„The system consists of three-phase stabilizing unit, invertors, accumulation unit and

protective equipment“, say from Eurodesign BG. „If the power supply from the grid drops,

the system automatically starts to operate on batteries. All electrical appliances in the

house receive a current of 230 V/50 Hz, and the normal operation of the appliances is

not affected by the switch over. The residents are informed only by a LED lamp that the

power supply is coming from batteries. Depending on the consumption, the system provides

power supply in the residential building for couple of hours. When the electrical power

supply is restored, the system automatically switches back over and starts to charge the

batteries. In the future, photovoltaic modules will be added to the system“, explained the

company.

Eurodesign BG shared that this is the first of a series similar systems that are going to

be construction in the area of Kiustendil municipality and stated: „By this system we have

solved the problems with unstable electrical power supply in the residential building – typical

problem for every Bulgarian village.“
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интервю

Бихте ли представили Diehl AKO и

някои от най-значимите й продук-

ти на читателите на сп. Енерджи

ревю?

Diehl AKO има над 40-годишен опит
в промишленото производство на
висококачествена електроника. Из-
ползвахме го, за да създадем инвер-
торите PLATINUM – стандарт за
качество и надеждност. Те осигуря-
ват непрекъснато най-високи нива
на ефективност дори в екстремни
условия. Отличават се с иновативен
дизайн, интуитивен интерфейс и
възможности за пренос на данни. TL
сериите, с капацитет от 3,3 kW до
22 kW и максимална ефективност от
98%, предлагат изключителни харак-
теристики. Базирани на силициеви
компоненти и патентованата тех-
нология за повишаване на ефектив-
ността DIVE, PLATINUM TL гаранти-
рат по-висока мощност. Ефективно-
стта сама по себе си, обаче, не е до-
статъчна. Нашият клас МРР траке-
ри RAC-MPP поддържат високата
производителност на системата
дори и при променливи атмосферни
условия и динамични колебания в
слънчевата радиация. Инверторите
от по-мощния клас 13 kW до 22 kW
са оборудвани с 3 МРР тракера.

С клас на защита IP66, инверто-
рите са подходящи за външни прило-
жения при тежки условия. PLATINUM
разполагат с архиватор на данни с
капацитет на паметта до 30 годи-

ни и графичен дисплей като стан-
дарт. 10-годишната гаранция на
устройствата пък дава на инвести-
тора най-висока сигурност. През
2012 г. ще представим нашия нов
високоефективен трифазен инвер-
тор TL3 с капацитет от 8 до 12 kW.
Читателите на списанието ще имат
възможността да научат повече за
него и нашите системи за монито-
ринг в рамките на изложението за
ЕЕ и ВЕИ през март 2012 г. в София.

Как е организиран бизнесът ви в

България? Кои компании са ваши

основни партньори тук?

Тъй като в момента навлизаме на
българския пазар, целта ни е да има-
ме 4 – 5 стабилни партньори, които
да се диференцират от останалите,
благодарение на висококачествени-
те ни продукти. С нашата клиент-
ски ориентирана продуктова линия и
надеждна логистика, сме в състоя-
ние да доставяме инвертори в най-
кратки срокове.

Кои ваши продукти са най-популяр-

ни на местния PV пазар?

Понеже на българския фотоволта-
ичен пазар се реализират основно
мащабни паркове в рамките на 2 - 5
MW, нашият PLATINUM 22 000 TL е
особено атрактивен. Той съчетава
предимствата на децентрализира-
ните решения - мощност от 24 kWp
и 98% ефективност. Проблемите,
свързани с частичното засенчване,
различния наклон на модулите зара-
ди хълмистите терени са решени,
благодарение на мулти MPP тракин-
га на този инвертор.

Имате ли специална маркетингова

стратегия за пазара в Югоизточна

Европа?

Пазарът в Югоизточна Европа се
развива активно в областта на фо-
товолтаиката и виждаме, че има
голям потенциал, но не и достатъ-
чно натрупан опит към момента.
Diehl AKO ще осигури на своите

партньори програма за обучение,
която да развие знанията им и да ги
подготви за новите пазарни условия.
През 2012 година, съвместно с парт-
ньорите си, ще проведем семинари
в няколко страни на Балканите, ще
заложим и на реклама.

Какво е бъдещето на фотоволта-

ичните технологии в следващите

5 години?

В следващите няколко години па-
зарът ще се консолидира, свръхпро-
изводството ще доведе до значител-
но намаление на цените и само най-
гъвкавите производители ще оцеле-
ят. Следваща стъпка в областта на
фотоволтаиката със сигурност ще
бъде осигуряването на мрежови па-
ритет. С продължителното намале-
ние на цените на компонентите,
очаквам мрежови паритет в някои
страни в Югоизточна Европа до 2014
г. По-евтини и по-ефективни батерии
ще осигурят независимостта на
децентрализираната доставка на
енергия, без необходимост от префе-
ренциални тарифи. Освен това, се
надявам, че Европа ще има по-стабил-
на мрежа, която ще позволи енергия,
произведена в Югоизточна Европа, да
се съхранява в Норвегия, например.

Използването на енергията ще се
управлява от интелигентна система
за контрол, където т. нар. prosumer
ще произвежда своя собствена енер-
гия от фотоволтаична централа.
Тази система ще реши дали енерги-
ята ще се консумира веднага, дали ще
се съхранява в батерии или електро-
мобили, или ще се отдава в мрежата
и ще се продава на реална цена. Ние
вече работим по такива решения и ще
имате възможност да видите много
наши иновативни енергийни продук-
ти в следващите 5 години. Така че аз
съм доста позитивно настроен за
бъдещето и очаквам с нетърпение
предизвикателствата и възможнос-
тите, които ще срещнем.

Предстои консолидиране
на PV пазара

Анделко Патрчевич, Key Account Manager Eastern
Europe Photovoltaics Diehl AKO, пред сп. Енерджи ревю

Andelko Patrcevic, Key Account Manager Eastern Europe
Photovoltaics, Diehl AKO:
nnnnn In 2012 we will introduce our new three-phase TL3 inverter in the range of 8 to 12 kW.

nnnnn Together with our partners we will start seminars in several Balkan countries on different topics.

nnnnn I expect grid parity in some Southern European countries by 2014.

Предстои консолидиране
на PV пазара
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интервю

Г-н Щониг, бихте ли представили

фирмената история на ILB Helios

Group – сфера на дейност и актуал-

ни продукти, на читателите на сп.

Енерджи ревю?

ILB Helios Group е формирана от 10

международни компании, работещи

активно в областта на възобновяе-

мата енергия по целия свят. Целта

на тази съвместна дейност е не

само производството и продажбата

на висококачествени продукти като

например фотоволтаични модули,

соларни клетки, плоски и тръбни

колектори, тракинг системи, инвер-

тори и други продукти за слънчева-

та енергия. Част от нашето порт-

фолио е и предоставянето на разно-

образни проектни решения, както и

подходящ пакет от последващи мер-

ки, обезпечаващи безпроблемното

функциониране на дадено съоръже-

ние.

Един от последните ни продукти

е сграда с нулево потребление на

енергия, представляваща затворена

система, която на практика произ-

вежда повече енергия, отколкото

самата тя изразходва.
Какво място отреждате на Бълга-

рия в глобалната стратегия на ком-

панията?

България е от сравнително мла-

дите фотоволтаични пазари, който

се отличава с добри климатични

Оптимист съм за
развитието на зелената
енергия в България

условия, инфраструктура и подходя-

ща законова рамка за развитието на

зелена енергия. Първите ни проекти

тук са в процес на изграждане. На-

дявам се, че чрез тяхната успешна

реализация ще установим дългосроч-

но сътрудничество с партньори и от

съседни страни.
Кои са основните групи клиенти,

които се стремите да обхванете

на местния пазар?

Наши партньори са публични и

частни проектанти, общини, както

и хора, които имат желание да про-

извеждат зелена енергия в домове-

те си. Всеки, който цени възобновя-

емата енергия би могъл да бъде наш

партньор, дори да няма инвестици-

онни ресурси.
ILB Helios Group е реализирала зна-

чителен брой проекти в Западна

Европа. Имате ли вече участие в

проект и тук, в България?

Както вече споменах, стартирах-

ме с реализацията на първите си два

проекта тук. Очаква се те да бъдат

завършени и въведени в експлоата-

ция до няколко месеца. Мога да зая-

вя, че до този момент не сме срещ-

нали никакви препятствия и трудно-

сти в работата си, и се радваме на

добри бизнес и приятелски отноше-

ния с българските ни партньори.
Какви са впечатленията Ви от

българския енергиен пазар? Нами-

рате ли общи черти с някои от па-

зарите в западноевропейските

страни?

България има отлични природни

предпоставки за развитие на зеле-

на енергия, както и известен опит

в областта. Специалисти,  компании

и институции показват нарастващ

интерес към тази тема и ние като

компания, работеща в сферата, сме

доволни, че можем да им предадем

опита и уменията, които сме натру-

пали. Надявам се, че политиците в

страната ще съумеят да избегнат

някои грешки, които бяха направени

в други европейски страни, като

например оттегляне на подкрепата

си от развитието на зелената енер-

гия за известен период от време. В

крайна сметка, обаче, те се върна-

ха към позициите, заставащи твърдо

зад идеите за устойчиво развитие.

Трийсетгодишната история на

възобновяемата енергия в Европа е

доказала предимствата на тази

област като например нарастваща-

та икономическа ефективност, до-

като т. нар. класически енергии се

борят с недостига на ресурси и по-

вишаването на цените им. В заклю-

чение мога да заявя, че в дългосро-

чен план сме оптимисти за по-на-

татъчен ръст на зелената енергия

в България.

Гюнтер Щониг, изпълнителен
директор на ILB Helios Group,

пред сп. Енерджи ревю

I am optimistic about the green energy development in
Bulgaria, says Guenther Stonig, CEO of ILB Helios Group
nnnnn ILB Helios Group is formed by 10 international companies operating in the

renewable energy sector in all parts of the world

nnnnn We have started our first two projects in Bulgaria, which should be ready

and operating within few months
nnnnn Bulgaria has excellent natural resources for green energy

Оптимист съм за
развитието на зелената
енергия в България
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бизнес

На 3 ноември 2011 г. се състоя

годишната конференция на Европей-

ската ветроенергийна асоциация в

София. Българската ветроенергийна

асоциация (БГВЕА) бе съорганизатор

по два от панелите на събитието –

Настоящата регулаторна рамка и

Предизвикателствата за финансира-

не и данъчно структуриране на вятъ-

рни проекти.

На събитието присъстваха пред-

ставители на всички сегменти от

енергийния сектор - от инвестито-

ри във ветроенергийни и други ВЕИ

проекти до представители на пре-

носната и разпределителната мре-

жа и големи енергийни холдинги, ак-

тивни във всички сегменти на енер-

гетиката. „Достъпът до електри-

чество е обществено благо и енер-

гетиката е изключително свързан

бизнес, затова независимо в кой

сегмент е позиционирана дадена

фирма, тя трябва да бъде информи-

рана за развитието във всеки един

друг сегмент. Освен това, ветро-

енергийните проекти обикновено

предизвикват и

силен интерес от
консултантските
компании
които предоставят услуги в сфера-

та на юридическо консултиране,

привличане на финансиране, оценка

на въздействието върху околната

среда, застраховане и други. Опре-

делено конференцията беше сред

най-добре посетените събития в

сектора през тази година“, споделя

Марияна Янева, директор Комуника-

ции и връзки с обществеността в

БГВЕА.

"Шест месеца след приемането на

новия закон за енергията от възоб-

новяеми източници, който бе приет

в началото на май 2011 година, мога

да кажа, че този закон се провали",

заяви Себастиан Ньотликс, изпълни-

телен директор на БГВЕА при откри-

ването на конференцията.

"Една от основните цели на зако-

на беше да се отсеят спекулатив-

ните проекти. На практика се случи

точно обратното. В регулаторната

рамка липсват много подзаконови

нормативни документи и процесът

по даване на достъп до мрежата и

годишното разпределяне на свободен

капацитет е все още неясен, което

на практика

спира развитието на
нови проекти до средата
на 2012

Това бе заключението от презен-

тациите, представени на панела,

озаглавен „Настоящата регулатор-

на рамка", коментира Марияна Яне-

ва. „В същото време, новият закон

повишава значително и финансовия

риск пред инвеститорите, тъй като

нормално строежът на един вятърен

парк не се вмества в рамките на

един тарифен прозорец и съществу-

ва сериозен риск, паркът да не може

да се присъедини на цената за изку-

пуване на енергията, която е била

заложена във финансовия план. Това

пък стана ясно на последния панел на

конференцията, на който бяха об-

съдени моментните възможности за

банково и частно финансиране на

ветроенергийни проекти и за най-

подходящото данъчно структурира-

не на проекти от германски инвес-

титори в България“.

Организаторите споделят, че

ползите от провелата се конферен-

ция могат да бъдат разгледани в

няколко аспекта: „За представите-

лите на компании, работещи в сек-

тора, това беше

много добра възможност
да сверят часовника си
с този на колеги и конкуренти, да

развият мрежата си от контакти и

дори да сложат началото на нови

бизнес партньорства. За посетите-

лите, които не са пряко ангажирани

с ветроенергийни проекти, но се

интересуват от развитието на

енергетиката по принцип или специ-

ално на вятърната енергия в Бълга-

рия, конференцията предостави

възможност да се запознаят в де-

тайли с инвестиционния процес в

страната, предизвикателствата,

които инвеститорите срещат и

най-ефективните начини да ги пре-

одолеят.“

Тазгодишната конференция е

третата поред, организирана от

Европейската ветроенергийна асо-

циация в София. „Поради факта, че

БГВЕА е основана през 2010 г., това

беше първата конференция, в която

ние активно си партнирахме с ев-

ропейската асоциация и се надява-

ме да продължим това партньор-

ство и за бъдеще“, споделят от асо-

циацията. „Разбира се, форматът

на събитието през 2012 г. ще бъде

определен от развитието на секто-

ра през следващата година, но се

надяваме да бъде поне толкова ус-

пешно, колкото събитието през

2011“, заявява в заключение Мария-

на Янева.

Конференция на Европейската
ветроенергийна асоциация в София

The annual conference of the European Wind Energy Association
took place on 3rd November 2011 in Sofia. The event was visited by representatives of all segments in

the energy sector – from investors in wind energy and other renewable energy sources projects to

representatives of the transfer and distribution network and big energy holdings.

Конференция на Европейската
ветроенергийна асоциация в София
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В края на ноември 2011 се прове-

де семинар на тема "Технология на

сгъстения въздух и енергоспестява-

щи методи", организиран от фиpма

МАВА ИНДУСТРИАЛ. „Семинарът е

изключително с образователен ха-

рактер и се базира на научните из-

следвания и приложения на върхови-

те технологии, осигуряващи до 30%

енергоспестяване, съчетано с опаз-

ване на околната среда и по-ниски

експлоатационни разходи. Произво-

дител е немската фирма KAESER

KOMPRESSOREN, един от водещите

световни производители в област-

та на сгъстения въздух, чийто изклю-

чителен представител за България

е фирма МАВА ИНДУСТРИАЛ. Пред-

ставени бяха на практика качества-

та и предимствата на последните

модели компресори, специално осигу-

рени за целта, а именно: винтови

компресори ASD-47 PTG със SIGMA

CONTROL 2, CSD 125, AIRCENTER SM

15 с вграден хладилен изсушител и

резервоар, въздуходувка CBC 110 Pr

и др.“, разказват организаторите.

Новите винтови СSD компресори

на KAESER отговарят на изисквани-

ята за висока енергийна ефектив-

ност, изключително тихи, с минимал-

на поддръжка, надежни и доставящи

сгъстен въздух с най–високо каче-

ство. Това е постигнато чрез ино-

вации в дизайна, двигателната сис-

тема, охлаждане и вентилиране,

заглушаване и методите за под-

дръжка. Основните им предимства

са:
n Винтова двойка SIGMA PROFILE -

ниска консумация на енергия, го-

ляма ефективност.
n Енергоспестяваща директна пре-

давка за отстраняване на транс-

мисионните загуби.
n Иновативен радиален вентилатор

- тих и ефективен; с 50% по-ниска

консумация на енергия.

МАВА ИНДУСТРИАЛ проведе Семинар
и Ден на отворените врати

n Ефективна система за охлаждане

чрез три отделни потока.
n Усъвършенствана високоефек-

тивна масло-сепараторна систе-

ма, която удвоява живота на се-

параторния филтър и гарантира

минимално съдържание на аерозо-

ли в компресирания въздух.
n Синтетичните масла SIGMA

FLUID позволяват увеличен интер-

вал за подмяна на маслото.
n Лесен за поддръжка - висококаче-

ствени, издръжливи компоненти,

разположени логически.
n Технологията SIGMA CONTROL 2

предлага възможност за достъп

чрез Internet с цел автоматичен

контрол и следене работата на

компресорния пакет. Интер-

фейсът Profibus позволява обмен

на данни за комуникация с други

системи с цел мониторинг на

компресиран въздух като SIGMA

AIR MANAGER (Главно управление

на компресорна станция).

С цел намаляване на експлоатаци-

онните разходи и оползотворяване

на вложената енергия, KAESER пре-

доставя възможност за вграждане в

компресорните агрегати на систе-

ма за подгряване на вода PTG, която

може да бъде ползвана за нуждите

на бита и производството. „По този

начин клиентът възвръща хиляди

левове, изразходвани за електрое-

нергия, във вид на подгрята вода.

Инсталирането й не усложнява уп-

равлението на компресора и не изиск-

ва оператор, който да я стартира

или изключва“, разказват от МАВА

ИНДУСТИАЛ.

По думите на организаторите,

интересът към семинара е бил изклю-

чително голям от страна на техни-

чески директори, енергетици, инже-

нери, технолози, проектанти както

от индустриални и производствени

водещи български фирми, така и от

фирми, разработващи технически

проекти, и ще създаде нови перспек-

тиви за бизнес сътрудничество и

значителни ползи в производствени

икономии за своите активни и по-

тенциални клиенти.

МАВА ИНДУСТРИАЛ продължи с

представянето на последните моде-

ли компресори и въздуходувки, чрез

организирания седмица по-късно Ден

на отворените врати в шоурума на

централния офис на фирмата.

„Всеки от гостите бе обект на

специално внимание от страна на

нашите специалисти, които детай-

лно запознаваха с техническите

възможности на демонстрираното

оборудване, както и получи индиви-

дуален сертификат за участие и

разнообразни фирмени подаръци“,

споделят от МАВА ИНДУСТРИАЛ.

Като продължение на своята по-

литика по качеството и с цел посто-

янно запознаване на партньорите си

с новостите в областта на техно-

логията на сгъстения въздух, МАВА

ИНДУСТРИАЛ планира да проведе

подобни безплатни обучения през

месеците април и септември 2012 г.

в София и Стара Загора.

MAVA INDUSTRIAL company organized a seminar
entitled „Technology of Compressed Air and Energy Saving Methods“ in the end of November 2011. A

week later, Doors open day took place at the show room of the central office of the company, where the

newest compressor and blowers models were presented.

МАВА ИНДУСТРИАЛ проведе Семинар
и Ден на отворените врати
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Наскоро в Търговище официално бе

представена първата изцяло българ-

ска ВЕИ система. Реализираният

проект е в резултат на успешното

сътрудничество между Интерне-

шенъл Пауър Съплай (IPS), Соларпро

холдинг и Енерсис. Системата се

състои от 3 компонента – фотовол-

таични панели, система за преобра-

зуване, контрол и управление на до-

битата енергия, както и батерия за

съхранение на енергията.

„Това е един напълно независим

енергиен източник, който може да

намери много приложения както в

бизнеса, така и в домакинствата. С

разработката на този наистина

високотехнологичен проект искаме

да покажем, че е възможно такава

разработка да бъде осъществена в

България“, разказва Николай Беров,

заместник-председател на борда на

директорите и съакционер в Солар-

про холдинг. „Освен това,

всички основни компо-
ненти на системата са
произведени в страната
заявява той.

По думи на г-н Беров, фотоволта-

ичната система е напълно независим

енергиен източник. „Чрез него вся-

ка компания или домакинство могат

да произвеждат сами нужната им

електроенергия, а електричество-

то, което не използват, ще бъде

складирано в батерии за тъмната

част на денонощието. Системите,

които изградихме, демонстрират

нагледно приложението на този

модел. В Търговище, в завода на

Енерсис, такава система захранва

информационно табло, а в завода за

фотоволтаични панели на Соларпро

холдинг в Силистра захранваме пом-

па за вода. Водната помпа е енерго-

независим продукт, който разработ-

ваме успешно за Африка и изобщо за

труднодостъпни райони без достъп

до електрическата мрежа.

Като част от стратегията за

разширяване на портфолиото на

предлаганите от нас продукти беше

заложено разработката на такъв

тип енергиен източник. За нас в

Соларпро холдинг е важно да изпол-

зваме предимно български доставчи-

ци и партньори и за това направих-

ме много подробно изследване на

пазара в България. Логично беше да

се спрем на двете водещи компании

в техните браншове – Интер-

нешънъл Пауър Съплай и Енерсис“,

споделя мотивите си за участие в

тази разработка Николай Беров.

Той разяснява, че всъщност сис-

темите са две, а в скоро време ще

бъде изградена и още една. Целта е

всеки от участниците в проекта да

има една такава система в центра-

лата си. „Както споменах, към момен-

та хибридни системи има в завода

за фотоволтаични панели на Солар-

про холдинг в Силистра и в завода на

Енерсис в Търговище. В най-скоро

време ще бъде доставена и систе-

мата за централата на Интер-

нешънъл Пауър Съплай в София“,

допълва г-н Беров.

„Ползите от един такъв независим

енергиен източник са многобройни“,

разсъждава той. „На първо място е

абсолютната енергийна независи-

мост. Освен това, потенциалът за

развитието на един такъв продукт

е изключително голям. Той би осигу-

рил източник на електроенергия за

труднодостъпни райони. Системата

би могла да се използва както за

захранване на хладилник, телевизор

или друга битова техника в ежедне-

вието, така и за захранване на раз-

лична специфична техника като ме-

дицинско оборудване, водни помпи и

професионална техника. На практика,

ползите от такава система са неиз-

броими. Системата може да е както

с малка, така и с по-сериозна мощ-

ност. Всичко зависи от нейното пред-

назначение, като, естествено, в

съответствие с това се променя и

размерът й“, обобщава г-н Беров.

„Партньорството ни с останали-

те участници в проекта се зароди

на базата на взаимен интерес меж-

ду фирмите и отличното взаимодей-

ствие и професионализма на наши-

те екипи“, споделя Бойко Аладжов,

технически директор в Енерсис.

Акумулаторната
батерия тип PowerSafe
OPzV (VRLA – GEL)
използвана в първата българска си-

стема, се състои от 24 бр. двувол-

тови елемента, като напрежението

на батерията е 48 VDC. Капаци-

Първата
изцяло българска
ВЕИ система

PV system build entirely with Bulgarian components
Recently in Targovishte was officially presented the first photovoltaic system that was constructed

entirely with components manufactured in Bulgaria. It consists of 3 main parts – photovoltaic modules,

inverter and an energy storage battery.

Първата
изцяло българска
ВЕИ система
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тетът е изчислен така, че да позво-

лява консуматорът да бъде захран-

ван от нея в продължение на 72 часа,

дори през това време да няма никак-

во слънце“, допълва той.

Акумулаторната батерия съхраня-

ва получената енергия от слънцето

и осигурява захранване на консума-

торите през тъмната част от де-

нонощието. Г-н Аладжов информира,

че технологията за производство е

пренесена в Търговище от завода на

Енерсис в Арас, Франция.

„За постигане на оптимален срок

на експлоатация на батерията е

много важно да се направи правилно

оразмеряване и да са предвидени

защити от дълбок разряд или преза-

ряд“, коментира той. „Хубавото при

тази система е, че има възможност

за свързване с дизелгенератор, кой-

то осигурява дозареждане на бате-

рията в случай на недостатъчно

енергия от ВЕИ (при облачно време,

мъгла, липса на вятър).

Използваните батерии в този

конкретен проект се произвеждат в

България от две години, но в завода

в Арас, Франция, този тип батерии

се произвеждат от над 20 години. От

гледна точка на батериите се пла-

нира в Търговище да се усвои произ-

водството на PowerSafe OPzV 2000,

2500 и 3000 Ah. По този начин ще

можем да предлагаме цялата гама от

2 V елементи от 200 до 3000 Ah“,

разказва за своята част от проек-

та Бойко Аладжов.

Системата за
преобразуване, контрол
и управление на
добитата енергия Exeron
произвеждана от IPS, се състои от

MPPT соларни контролери, зарядни

мрежови контролери, инверторен

модул и интелигентна микроконтро-

лерна система за управление и кон-

трол на модулите, изграждащи

Exeron, както и мениджмънт систе-

ма за управление на процесите на

заряд/разряд на батерията. Всички

процеси, функции и аларми могат да

се наблюдават отдалечено от вся-

ка точка на света. Достатъчен е

достъп до Интернет.

„На практика, вие можете да има-

те 24-часов достъп и да осъществя-

вате пълен контрол над вашата

собствена енергийна система по-

средством мобилeн телефон. След-

ващата стъпка ще бъде да можете

да казвате на Exeron какво да прави,

колко енергия да използва, кои елек-

троуреди да включи или пък да оста-

вите Exeron сам да прецени това.

Exeron, от своя страна, ще ви съвет-

ва как най-ефективно да използвате

енергията с оглед на максималната

ефективност. Бъдещето принадле-

жи на умните системи и интелиген-

тните мрежи. С Exeron вече поехме

по този път“, коментира Александър

Рангелов, управител на IPS.

Той изтъква множеството предим-

ства на хибрида Exeron: „Входовете на

системата са 5 типа. Exeron умело

комбинира и едновременно управлява

енергията, добита от слънчеви пане-

ли, вятърна турбина, дизел генератор,

акумулаторна батерия и електричес-

ка мрежа. Основното, което отлича-

ва системата на IPS пред останали-

те, е безотказната модулна структу-

ра. Всички компоненти на Exeron са

изградени на модулен принцип, което

носи огромни предимства по отноше-

ние на сервизиране, ремонтопригод-

ност, диагностика, монтаж и подмя-

на, взаимозаменяемост и автоном-

ност на отделните модули и най-вече

пълна редундантност. В случай на

отказ на някой от модулите натовар-

ването се разпределя поравно върху

останалите. Дефектният модул, 100%

plug & play, се подменя в рамките на

секунди без никакви инструменти, без

нужда от каквито и да било специал-

ни умения и най-важното - без да спи-

рате системата. От друга страна,

капацитетът и мощността на систе-

мата могат да се увеличават практи-

чески неограничено само чрез добавя-

не на нови модули.

Exeron работи с всички видове

фотоволтаични панели. Голямо пре-

димство е широкият диапазон на

входното напрежение – от 140 VDC

до 400 VDC. Изключително високата

ефективност на зарядните контро-

лери се дължи на специално разрабо-

тения MPP tracking алгоритъм на IPS,

чиято точност бележи завидните

99.9%.“

Системата гарантира постигане-

то на пълна енергийна независимост,

както и максимална сигурност и спо-

койствие, единодушно заявяват в

заключение участниците в проекта.

Източник на илюстративния материал:
Интернешънъл Пауър Съплай
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Bosch Group планира да придобие

дъщерната фирма на Conergy -

voltwerk electronics. Дружеството е

позиционирано в Хамбург и е специ-

ализирано в доставката на елект-

ронни компоненти и софтуерни ре-

шения за експлоатацията на фото-

волтаични колектори. Това стана

ясно от споразумението, подписано

с компанията-майка Conergy. Стра-

ните са се договорили да не разкри-

ват стойността на сделката. При-

добиването подлежи на одобрение

от антимонополните власти. През

2010 г. voltwerk electronics и нейните

около 100 асоциирани компании са

реализирали продажби за около 68 млн.

евро. Продуктовото портфолио на

компанията съдържа основно стрин-

гови и централни инвертори за фо-

товолтаични колектори. „С придо-

биването на voltwerk electronics, Bosch

може да навлезе на пазара за инвер-

тори, както и да предложи по-бога-

то продуктово портфолио, започва-

що от 3-киловатови стрингови ин-

вертори и достигне до 1400-килова-

тови централни инвертори“, споде-

ля д-р Волкмар Денер, член на борда

на директорите на Bosch, отговарящ

за проучванията и развитието.

Александър Горски, директор

Oперации и продажби на Conergy,

коментира: „Много сме доволни, че

намерихме инвеститор и партньор,

който е толкова високо ценен и си-

лен на пазара - като Bosch. Това ще

развие и придвижи бизнеса на voltwerk

electronics напред. За Conergy“,

продължава той, „продажбата на

voltwerk electronics беше важен ход в

контекста на нейното стратеги-

ческо преориентиране.“

Инверторите се използват, кога-

то постоянният ток трябва да бъде

преобразуван в променлив. Тъй като

електроенергията от възобновяеми

източници и електромобилите полу-

чават все по-широко разпростране-

ние, инверторите играят все по-го-

ляма и важна роля. Например, посто-

янният ток, който се генерира от

слънчева клетка, трябва да се преоб-

разува в променлив ток, преди да бъде

подаден към мрежата. При електри-

ческите автомобили процесът на

преобразуване също е необходим,

така че електродвигателят да може

да използва постоянен ток от акуму-

латора. Също така, когато се реку-

перира спирачна енергия и се подава

обратно в акумулатора, инвертори-

те и тяхната сложна енергетична

електроника отново са необходими.

Разширяване на
продуктовата гама
voltwerk electronics ще стане част от

намиращата се в Бьоблинген компания

Bosch Power Tec. Създадена миналия

януари, нейната задача е да движи

бизнеса с инверторите в рамките на

Bosch Group напред и да разработва

нови поколения от устройства. Това

придобиване също така отбелязва

навлизането на новата компания на

този пазар. Bosch Power Tec ще започ-

не своята дейност в сферата на фо-

товолтаиците. „Инверторите са в

сърцето на всеки соларен колектор.

Поради тази причина, бихме искали в

следващите години да растем заедно

с този динамичен пазар във всички

основни региони на света,“ заявява д-

р Андреас Стратман, генерален дирек-

тор на Bosch Power Tec. „Освен това,

в следващите няколко години, продук-

товата гама на компанията ще бъде

разширена, така че да бъдат разкри-

ти и други сфери на бизнес, освен фо-

товолтаиците“, допълва той.

Bosch влиза на
пазара на инвертори
Компанията планира да придобие voltwerk electronics

Bosch влиза на
пазара на инвертори

Източник на илюстративния материал: voltwerk electronics

Bosch enters the PV inverter market
The Bosch Group plans to acquire voltwerk electronics, a Hamburg-based supplier of electronic

components and software solutions for the operation of photovoltaic arrays.
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DTS Digital Tracking Systems е съз-

дадена през 2004 г. с основна цел по-

добряване на работата на инстала-

ции за производство на енергия от

възобновяеми енергийни източници,

както и възможностите за дистан-

ционно управление на централите

чрез цифрови и сателитни системи,

оптимизиращи енергийното произ-

водство. Дългогодишният опит в

телекомуникациите и сателитния

сектор, и необходимостта от дъл-

готрайни соларни инсталации, изиг-

ра основна роля при създаването и

разработката на първата 2-осна

цифрова проследяваща система със

световен патент.

DTS, съвместно с международно-

известни гръцки и немски учени, съз-

даде уникален продукт с ново поко-

ление въртящи механизми, лансиран

на фотоволтаичния пазар в шест

различни модела.

Компанията инвестира и в проуч-

ването и разработката на нова

технология и вече успя да създаде

нови стандарти и иновативни услу-

ги в областта на възобновяемите

енергийни източници. Технологията

е създадена в сътрудничество с во-

дещи компании като

CENTROTHERM, Германия, както и с

използването на високоефективни

модули (19 - 22%), които са специ-

ално разработени за DTS 2-и нови-

те 3-осни проследяващи системи

(DTS IQ Plus). Системата за наблю-

дение и контрол позволява работа

от всяка точка на света чрез уни-

калната технология на PV - SAT

Control. Тракерът се предлага в

шест различни модела с гъвкав ди-

зайн, с които се постигнат изиск-

ванията за максимум производство

на минимално пространство.

DTS използва сертифицирани ма-

териали, които отговарят на изиск-

ванията и на международните стан-

дарти и произвежда сертифицирана

по ISO 9001:2000 продуктова линия.

Компанията инвестира и участва в

разработката на много проекти, сред

които фотоволтаични паркове с ин-

сталирана мощност 75 MWp и разре-

шения за фотоволтаични паркове с

обща мощност 220 MWp, които се из-

граждат в Гърция, България, Италия,

Германия, Турция и Кипър.

Проследяваща система
DTS MR-SD 2,5X

Системата DTS MR-SD 2,5X при-

тежава международен патент, ре-

гистриран заради аеродинамичния

дизайн, здравата конструкция и из-

ползването на 2-3 въртящи оси, с

което се постига цялостна ста-

билност и контрол с повишено

представяне. Тракерът може да се

използва при екстремни условия и

е подходящ за монтаж във всички

географски ширини. Всичко това га-

рантира абсолютна сигурност за

инвеститорите и не случайно DTS

TRAKER вече е избран за монтаж и

разработка на проекти в Гърция,

Германия, Бразилия, Карибските ос-

трови, Индия, Китай, Турция, Румъ-

ния, България, Кипър, Канада и Скан-

динавските страни.

Компанията DTS
Digital Tracking Systems
Компанията DTS
Digital Tracking Systems

T. +30 27510 61526-36, F. +30 27510 61480

e-mail:info@dtsdigitaltrackingsystems.com

www.dtsdigitaltrackingsystems.com

DTS DIGITAL TRACKING
HIGH EFFICIENCY IQ PLUS

DTS разработва първите солар-

ни клетки от ново поколение - DTS

DIGITAL TRACKING HIGH EFFICIANCY

IQ PLUS, съвместно с немската ком-

пания CENTROTHERM. Модулите

DTS IQ PLUS ще повишат ефектив-

ността на клетките с 19 - 22%. Пла-

нираме производствената база за

новата технология да бъде в Бълга-

рия. През 2012 г. ще създадем спе-

циализирана фабрика за тези моду-

ли за соларни следящи системи, чи-

ято производителност ще бъде ре-

волюционна за фотоволтаичния сек-

тор. Производствената цел е 100

MW с производствена линия от 25

MW високоефективни модули DTS

IQ-PLUS за първата година и за след-

ващите 2 години, още две допълни-

телни производствени линии от 25

MW за обичайните модули.
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       овишаването на енергийна-

та ефективност чрез намаляване на

енергийните разходи се явява един

от пътищата не само за повишава-

не на конкурентоспособността на

предприятията, но и за повишаване

на техните екологични показатели.

Сред възможните начини за пости-

гането на тази цел е намаляване на

разходите за електроенергия благо-

дарение на по-пълното й оползотво-

ряване и ограничаване на загубите.

По тази причина и производителите

на електроапаратура полагат все

повече усилия за подобряване на

ефективността на електроенерги-

ята, с оглед на това по-малка част

от нея да се губи или ненужно да се

предоставя на консуматора, без да

върши работа. Този проблем е добре

познат, поради което и подобрява-

нето на фактора на мощност или

cosϕ (Displacement Factor) е сред ос-

новните задачи на енергетиците и

производителите на електроапара-

тура. Известно е, че приближаване-

то на cosϕ до единица, води до ико-

номия на електроенергия. Не по-

малък е и проблемът със загубите

поради несинусоидалната форма на

тока на консуматорите, която на-

лага в изискванията за качество на

доставяната електроенергия към

Корекция
на фактора на
мощността

стойността на напрежението и

честотата да се прибавя и макси-

мална близост на формата му до

синусоидата.

Както е добре известно, активна-

та мощност (Real Power, True Power)

зависи от моментните стойности

на напрежението u и тока i на кон-

суматорите и се определя за един

техен период. Тя се измерва във W и

основната й част върши работа.

Другата част от активната мощ-

ност се определя от енергийни за-

губи. Привидната мощност (Apparent

Power, Total Power) Papp=UIRMS е реал-

но доставената от електрическата

мрежа на консуматора и зависи от

ефективната стойност U на него-

вото напрежение (на практика то

винаги е синусоидално) и средноквад-

ратичната стойност IRMS на тока му.

Измерва се във VА. В линейните

товари и токът е синусоидален, при

което IRMS е неговата ефективна

стойност. В нелинейни товари

токът не е синусоидален и IRMS се

определя от ефективните стойнос-

ти In на неговите хармоници. Фак-

торът на мощност на консуматора

представлява отношението PF = P/

Papp.

Токът на активните
товари
освен синусоидален е и във фаза с

напрежението. За електрическата

мрежа тези товари представляват

съпротивление R=U/I и имат cosϕ =

1. В случая на линейни товари с ин-

дуктивен характер като електрод-

вигатели, трансформатори и индук-

ционни пещи, токът изостава от

напрежението на ъгъл ϕ. Активната

мощност в случая е P=UIcosϕ, но ос-

вен нея, консуматорът има нужда и

от реактивна мощност (Reactive

Power) Pr=UIsinϕ. Тя не извършва ра-

бота и служи за създаване на необ-

ходимото за работата му магнит-

но поле и на неизбежното разсейва-

но магнитно поле. Измерва се във vаr.

Реактивната мощност се доставя

от електроцентралите, създава

загуби по електропроводите и елек-

трическата мрежа, но консуматори-

те не желаят да я заплащат. Привид-

ната мощност на линейните това-

ри с индуктивен характер e Papp = v(P2

+ P2
r), а PF е равен на cosϕ. Графично

трите мощности се представят

чрез триъгълника на мощностите

Фиг. 1.

П

Корекция
на фактора на
мощността
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(фиг. 1). Видно е, че намаляването на

ϕ и, съответно, приближаването на

cosϕ към 1 изисква намаляване на

доставяната от мрежата реактив-

на мощност.

За оценката на наличните хармо-

ници се използва коефициентът на

формата kD  = I1/IRMS, а коефициентът

на нелинейни изкривявания на тока

е THD = 100ϕ√(1/k2
D - 1), %. За прак-

тиката е важно, че точното опре-

деляне на kD може да се направи чрез

хармониците на тока.

При несинусоидален ток
с фазова разлика ϕ спрямо напреже-

нието факторът на мощност е

PF=kDcosϕ и за осигуряване на даде-

на активна мощност на консумато-

ра е необходима привидна мощност

Papp = P/ kDcosϕ.

Докато проблемите поради cosϕ

и методите за намаляването им са

добре известни, то на kD обикнове-

но се обръща внимание само в апа-

ратури с голяма мощност. Посочва-

ната причина е, че усложняването и

оскъпяването на маломощните апа-

ратури не се оправдава с икономия-

та на неголяма мощност. Това, оба-

че, се оказва не съвсем вярно твърде-

ние поради сравнително простите и

евтини технически решения за реа-

лизация на PFC и заради много голя-

мото количество налични апарату-

ри.

Допълнителна причина за увелича-

ване на kD е, че хармониците могат

да се разпространяват по мрежата

и да пречат на работата на други

устройства, свързани към нея, как-

то и да се излъчват. Достигането

им до съоръженията в електроцен-

тралите допълнително увеличава

тяхната температурата с всички

нежелани последици от това, напри-

мер намаляване на експлоатационния

им срок. Хармониците предизвикват

допълнителни загуби на енергия по-

ради скин ефект в кабелите и транс-

форматорите. Освен това, намаля-

ването на хармониците до допусти-

мите норми чрез филтри и екранира-

не в много случаи може да се окаже

по-скъпо, отколкото чрез използва-

не на PFC. И не на последно място,

повишаването на kD означава по-

малки енергийни загуби в консумато-

рите.

Максимално
допустимите
стойности на
хармониците
в тока на променливотокови това-

ри се фиксират от международни

класове и норми. Създадената през

1995 г. норма IEC1000-3-2 на Между-

народната електротехническа ко-

мисия, която от 2001 г. е повторе-

на като европейската норма

EN61000-3-2 фиксира допустимите

амплитуди на хармониците в мрежа-

та до 39-я включително, създавани

от нисковолтови консуматори с ток

във всяка фаза до 16 А. Според тях,

електрическите уреди се разделят

на 4 класа от А до D. Клас А обхва-

ща балансирани трифазни уреди, до-

макински уреди, които не са в клас

D, стационарни електрически инст-

рументи, регулатори на силата на

светене на лампи с нажежаема ниш-

ка и звуковъзпроизвеждащи апара-

тури. Изискванията са за PF, не по-

малък от 0,9. Клас В включва прено-

сими електрически инструменти и

непрофесионални апарати за елек-

трозаварки. Клас С се отнася за ос-

ветителни тела. Добре е да се има

предвид, че при луминесцентни лам-

пи изискването е отношението на

максималната и средноквадратич-

ната стойност на тока, наречено

коефициент на формата (Сrest

Factor), да не надхвърля 1,7. В клас D

се включват персонални компютри,

монитори за тях, радио- и телеви-

зионни приемници с мощност от 75

до 600 W. При тях е необходимо

токът да е практически синусоида-

лен и PF≈1.

Добре е да се има предвид, че

засега не съществуват норми за

хармониците на апаратури с мощ-

ност до 75 W.
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Пасивна и активна
корекция на фактора на
мощността

Допълнителна желана, но не вина-

ги реализируема функция на корекци-

ята на фактора на мощност (PFC) е

да поддържа неизменна мощност

върху товара при промени на мрежо-

вото напрежение в широки граници,

например от 85 до 264 V.

В зависимост от схемната реали-

зация, съществуват два основни

типа – пасивна корекция (Passive

PFC) и активна корекция (Active PFC),

като втората е със значително по-

голямо приложение.

Пасивната корекция е проста и

евтина и използва свойството на

индуктивността да не позволява

резки промени на тока през нея. Про-

стотата на тази корекция и малки-

те загуби на енергия под формата на

топлина я правят подходяща за мощ-

ни захранвания, особено на трифаз-

ни товари. Тя лесно може да се при-

бавя към съществуващи захранвания.

Например, с пасивна корекция към то-

коизправителя на електролуми-

несцентни лампи може да се постиг-

не PF > 0,95. Чрез нея сравнително

лесно се удовлетворяват изисквани-

ята на клас А при мощности до око-

ло 250 W. Основни недостатъци,

които ограничават множество при-

ложения, са неголемите типични

стойности на PF (обикновено до око-

ло 0,75) и значителният обем и тег-

ло на LPFC. Освен това, за работа с

различни мрежови напрежения е не-

обходим допълнителен превключва-

тел. Също така, изискванията на

EN61000-3-2 не винаги могат да

бъдат изпълнени чрез използване на

пасивна корекция.

Активната корекция осигурява

много по-добро потискане на хармо-

ниците, а стойността на PF може да

надхвърли 0,98. Тя дава възможност

за работа в широк обхват на мрежо-

вото напрежение, но е възможно да

се вгражда само в нови апаратури.

Към недостатъците се отнасят по-

сложната и скъпа схема, по-голямата

отделяна топлина и намаляването на

надеждността на захранването.

Активната корекция се реализира

чрез видоизменение на класическата

схема на повишаващ преобразувател

на постоянно в постоянно напреже-

ние (Boost Converter), което осигуря-

ва форма на консумирания ток, съвпа-

даща с тази на мрежовото напреже-

ние. Повишаването означава посто-

янно изходно напрежение UPFC, по-

голямо от амплитудата на мрежово-

то напрежение. И тъй като тази

корекция позволява работа в споме-

натите широки граници на мрежово-

то напрежение, стойностите на Uo

са около 385 V. Реално, получавани-

те стойности на kD надхвърлят 0,9

и в някои случаи достигат до 0,999.

Съществуват

два основни режима на
работа на активната
корекция
за всеки от които има една или ня-
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колко категории контролери. Наиме-

нованието на прекъснатия режим

(Discontinuous Current Mode) DCM

следва от факта, че токът iL се

нулира за определена част от пери-

ода си. Реално, почти изцяло се из-

ползва критичният режим (Critical

Conduction Mode, Transition Mode,

Boundary Conduction Mode) CRM, при

който нулирането е за безкрайно

кратко време.

Предимствата на CRM са просто-

то проектиране, ниската цена на ИС,

нестрогите изисквания към пара-

метрите на диодите в мостовия

токоизправител и липсата на загу-

би върху транзистора при отпушва-

нето му. Основен недостатък е

променящата се честота, което

затруднява филтрирането на смуще-

нията. Последното е основната при-

чина за приложение на CRM в захран-

вания с мощност до около 200 W,

например използваните в осветлени-

ята.

Вторият основен вид е режимът

с непрекъснат ток (Continuous

Current Mode) CCM, чието наимено-

вание показва, че токът iL не се

нулира. Първата негова разновид-

ност е режимът с усредняване на

тока (Average Current Mode Control).

Методът се препоръчва за това-

ри с мощност над 100 W и води до

малко по-скъпи схеми в сравнение с

CRM.

Съществуват контролери за PFC,

съчетаващи методите CRM и АСМ.

Втората разновидност на ССМ се

нарича метод с формиране на вход-

ния ток (Input Current Shaping Method)

ICS. При него не е необходим сигнал,

пропорционален на пулсиращото

напрежение, но чрез резистор Rs във

веригата на тока iL се получава на-

прежение uL=RsiL, също подавано на

управляващия блок СС. В последния

не се използва умножител. Важна

особеност на метода е, че за да има

средната стойност формата на

пулсиращото напрежение up, е необ-

ходимо пулсациите на тока да са

малки. Това се постига чрез дос-

татъчно голяма индуктивност на

бобината L.

Съчетаване на свойствата на

DCM и ССМ е осъществено в най-

новия и патентован метод на едно-

тактово управление (One Cycle

Control) OOC. С него се реализират

повишаващи PFC с фиксирана често-

та.

С пасивна и активна PFC се реа-

лизират импулсни захранвания с PFC.

Тъй като увеличаването на kD озна-

чава по-малка отделена мощност в

импулсното захранване, освен споме-

натите общи предимства, това води

до опростяване на топологията на

печатните платки и намаляване на

размерите им. Същевременно може

да се използва по-малък, по-бавен или

никакъв вентилатор. Така се нама-

лява излъчваният акустичен шум и

захранването по-лесно може да вле-

зе в категорията безшумни захран-

вания (Quiet Power Supply, Silent Power

Supply). Акустичният шум е специфи-

чен параметър с типични стойнос-

ти между 16 и 21 dB(A), което озна-

чава, че вентилаторът не се чува.

Шумът въобще не съществува в

импулсните захранвания без венти-

латори (Fanless Power Supply), но

тяхната максимална мощност засе-

га не е голяма.

Най-простата разновидност на

PFC е подобряването на cosϕ. Триъ-

гълникът на мощностите на линей-

ни индуктивни товари е повторен на

фиг. 2а с допълнителен индекс L на

величините му. Добре известното

свързване на кондензатор успоред-

но на товара (фиг. 2б) въвежда от-

рицателна реактивна мощност PrC,

без да променя активната мощност

на товара. Резултатът е намалява-

не на реактивната мощност до Pr =

PrL – PrC и получаване на cosϕ > cosϕL.

При известни активна мощност Р и

cosϕL на товара, за получаване на

желан cosϕ е необходимо върху кон-

дензатора да има реактивна мощ-

ност PrC[kvar] = (cosϕ/cosϕL  - 1)P[Kw],

той е с капацитет C[µF] =

6,58PrC[kvar] и да издържа максимален

ток ICm[A] = 0,793√(C[µF]PrC[kvar]).

Тези формули са в сила за електри-

ческа мрежа 220 V/50 Hz. Добре на-

правената корекция трябва да оси-

гурява cosϕ > 0,9.

При електродвигатели без регули-

ране на оборотите се използва ста-

тична корекция, като токът на кон-

дензатора се избира да е около 80%

от тока на намагнитване. Най-про-

стото й решение е коригиращият

кондензатор и електродвигателят

да се задействат с един изключва-

тел. Това крие опасност от възник-

ване на резонансни явления при от-

варяне на изключвателя, тъй като на

реално съществуващия трептящ

кръг се подава напрежение от въртя-

щия се по инерция двигател. Това се

избягва чрез втори изключвател за

кондензатора.

Подобряването на
фактора на мощността
в инвертори
за регулиране на оборотите изиск-

ва особено внимание, тъй като през

свързаните във входа им конденза-

тори могат да протекат големи

токове (за високата честота на

инвертора кондензаторите имат

малък импеданс). Поради това се

препоръчва монтирането им най-

малко на 75 м от входа на инверто-

ра. Чрез кондензаторите е възмож-

но получаване на cosϕ дори над 0,95,

но несинусоидалният характер на

тока намалява PF на около 0,7. За

повишаването му във входа се

свързва подходящ дросел.

Значително приложение има плав-

ният старт на електродвигатели-

те, реализиран обикновено чрез под-

ходящ управляващ електронен блок

(Solid State Soft Starter). В този слу-

чай се препоръчва свързване, в кое-

то кондензаторът е на входа на

блока. При пускане на електродвига-

теля чрез изключвателя, затваряне-

то на изключвателя за кондензато-

ра трябва да се прави едва след ус-

тановяване на номиналния ток. Ос-

вен това спирането на електродви-
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гателя трябва да се предшества от

изключване на кондензатора. В про-

тивен случай преходните процеси

поради кондензатора могат да по-

вредят полупроводниковите прибори

в електронния блок. Това е и една от

причините да се предпочитат пара-

лелно свързани кондензатори с него-

лям капацитет и всеки със собствен

изключвател (кондензаторна бате-

рия) вместо един голям кондензатор.

При това, включването и изключва-

нето на кондензаторите не трябва

да става едновременно.

Избор на
кондензаторната
батерия при
статичната корекция

На специалистите им е добре

известен нелекият избор на конден-

заторната батерия при статична-

та корекция. Освен споменатите

опасности от повреда, не е възмож-

но винаги да се спазва изискването

за компенсиране на 80% от тока на

намагнитване, заложено в популяр-

ните таблици за избор. Поради това

е за препоръчване корекцията на

cosϕ да се прави в зависимост от

конкретните параметри на елект-

родвигателя с помощта на програм-

ни продукти, предлагани от някои

производители на кондензаторни ба-

терии.

Въпросът с повишаване на cosϕ

съществува и при далекопроводите

с високо напрежение. Голямата им

дължина определя значителна индук-

тивност на проводниците и съот-

ветно изоставане на тока в товара

(например на входа на трафопост)

спрямо напрежението. И тук се из-

ползват кондензатори.

Пасивни филтри
Подобряването на PF при нелиней-

ни товари е значително по-сложно.

Токовете предизвикват допълнител-

но нагряване на кондензаторите и

намаляват експлоатационния им

срок. Класическо средство за нама-

Фиг. 2.
бa
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ляване на хармониците са пасивни

филтри (Passive Harmonic Filter,

Absorbtion Filter). По своята същност

най-често те са блок от загражда-

щи филтри (Filter Bank), всеки настро-

ен на един от хармониците. Като

специфичен параметър за оценка на

потискането на съответния хармо-

ник се използва отношението 20 lg(Z/

0,1Ω) на импеданса на филтъра за

хармоника и избрано за сравнение

съпротивление (в случая 0,1 Ω). В

каталозите то се нарича Impedance

of Filter, означава се с Z(dB/0,1Ω) и се

дава честотната му зависимост.

Нерядко се използват и нискочес-

тотни Т-образни LC филтри (LCL

Filter). Напоследък добива популярност

използването на антирезонансни

дросели (Detuning Reactor), свързвани

последователно с кондензаторите.

Идеята е така получената комбина-

ция да има капацитивен характер до

около 5-тия хармоник на работната

честота на товара, а след нея – ин-

дуктивен характер. При това тряб-

ва да се внимава да не се получи ре-

зонанс при твърде опасния 3-ти хар-

моник. Допълнително предимство на

тези дросели (откъдето са получили

наименованието си) е намаляването

на опасността от възникване на

резонанс на товара и кондензатора,

който е особено вероятен при мало-

мощни товари. Често за избягване-

то му се налага компромис с отдале-

чаване на cosϕ от 1.

Компенсатори на
хармоници

Тяхното действие се счита за

най-ефективно. Компенсаторите на

хармоници (Harmonic Compensator,

Active Harmonic Conditioner) представ-

ляват електронни устройства с

вграден процесор. Той определя спек-

тралния състав на несинусоидалния

ток и чрез мощен модул (например

реализиран с IGBT) всеки негов хар-

моник се индуцира в линията с обрат-

на фаза, което означава компенсира-

не. При точно равенство на реални-

те и индуцираните хармоници се

получава чисто синусоидален ток.

Реално постигнатата компенсация

се оценява чрез параметъра коефи-

циент на потискане на хармоници-

те (Harmonic Attenuation Factor) HAF

= 100 (1 – IL/IS), %, в който IL е токът

на произволен хармоник след компен-

сацията, а Is е токът му без нея.

Подобряване на фактора
на мощността с
кондензатори

За подобряване на cosϕ могат да

се използват и кондензатори. Като

диелектрик се използва хартия или

полипропилен, а метализацията от

едната или двете им страни пред-

ставлява електродите. Някои от

кондензаторите се импрегнират,

обикновено с машинно масло. Поли-

пропиленът има предимството на

голяма диелектрична якост и осигу-

рява самовъзстановяване на конден-

затора (Self-Healting Capacitor) при

пробив. Последният прогаря малък

отвор в диелектрика без да прави

късо съединение между електродите

на кондензатора, който продължава

да работи. Кондензаторите за на-

преженията на битовата мрежа

нямат съществени особености в

структурата, докато високоволто-

вите са по-различни. Структурата

на последните представлява после-

дователно свързани секции, всяка от

които с определен брой единични

кондензатори. Последователно на

всеки от последните е поставен

предпазител, който го изключва при

повреда, докато останалите

продължават да работят.

Основните параметри на конден-

заторите са капацитетът (Rated

Capacitance) CN, максималното напре-

жение (Rated Voltаge) UN, максимал-

ната реактивна мощност (Rated

Power) QN и загуби на активна мощ-

ност (Capacitor Losses) с измерение

Power factor correction
The article describes the opportunities for improvement of electrical power efficiency through correction

of power factor or also known as cosϕϕϕϕϕ.

W/kvar. Често условията на работа

на кондензаторите обуславят значи-

телни замърсявания на изолатора на

изводите им. През тези замърсява-

ния може да се получи късо съедине-

ние между извода и металния корпус

на кондензатора. За избягването му

изолаторът трябва да има достатъ-

чна дължина. Поради това, за някои

конструкции на кондензатори се

дава и параметърът утечен път

(Level of Polution), който представля-

ва необходимата дължина за напре-

жение върху кондензатора 1 kV и има

измерение mm/kV. Например, при

кондензатор с утечен път 16 mm/kV

и напрежение 11 kV, разстоянието

между всеки от изводите му и кор-

пуса, измерено по повърхността на

изолатора, е 176 mm. При изключва-

не на кондензаторите от мрежата

те трябва достатъчно бързо да се

разредят, поради което в много слу-

чаи те съдържат в корпуса си раз-

ряден резистор (Discharge Resistor).

По принцип, работният режим на

контролираните товари може да се

променя във времето, което налага

постоянно измерване на PF. Същев-

ременно е необходима и промяна на

капацитета на коригиращата кон-

дензаторна батерия, за да се запа-

зи cosϕ. Всичко това определя съще-

ствуването на специализирани уре-

ди за измерване, както и такива за

измерване и автоматична промяна

на капацитета. Една от многото

съществуващи възможности са кон-

дензаторни батерии с вграден елек-

тронен уред за измерване на cosϕ и

тока на товара. Друга разновидност

са самостоятелните измервателни

уреди (понякога наричани Power

Factor Controller), които са със зна-

чително повече възможности. Тре-

тата група уреди съчетават измер-

ване с управление на кондензаторна-

та батерия.
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    акар и новост за България, ин-

тегрирането на фотоволтаични си-

стеми във фасадите на сградите е

отдавна използван архитектурен по-

хват в много държави по света. Ос-

вен че произвеждат електричество,

този вид решения изпълняват и всич-

ки изисквания към фасадите по от-

ношение на влаго-, топло- и шумои-

золация и отговарят на критериите

за нискоенергийно и екологично

строителство. Фотоволтаичните

модули могат да бъдат базов еле-

мент от архитектурната концепция

на сградата или да се интегрират

към фасадите на вече съществува-

щи сгради. Освен във фасадите,

панелите могат да се инсталират

и върху покрива, в прозорци в покрив-

ното пространство, в сенници, па-

рапети на балкони, покривни конст-

рукции на паркинги и много други. Ге-

нерираната електрическа енергия би

могла да се използва за захранване

на разнообразни сградни приложения

- автоматично управление на щори-

Интегриране на
PV системи
в сградни фасади
Синтез между енергийни технологии и съвременна архитектура

те в сградата, вентилационните ус-

тройства, аварийното осветление

и други.

Интегрираните във фасадата

фотоволтаични системи (Building

Integrated Photovoltaics - BIPV) произ-

веждат по-малко електричество в

сравнение със съоръженията, разпо-

ложени върху покрив, но са оптима-

лен източник на енергия за сгради с

големи стъклени фасади. Интегрира-

ните фотоволтаици допринасят за

опазването на околната среда и пред-

пазват помещенията от пряка

слънчева светлина, което значител-

но намалява разходите за охлаждане

през лятото. Фотоволтаичните еле-

менти в повечето случаи се инста-

лират върху южната фасада на сгра-

дата. Състоят се от различни моду-

ли, изработени най-общо от криста-

лен силиций или произведени на база-

та на тънкослойни покрития, изгра-

дени от слоеве полупроводникови

материали с дебелина няколко микро-

метра. Обикновено слоевете са от-

ложени върху закалено стъкло, което

по желание на клиента може да бъде

и оцветено. Добавянето на пласто-

ве стъкло върху базовия елемент на

полупрозрачния фотоволтаичен модул

добавя към функционалните характе-

ристики на модулите и топло- и шу-

моизолация. Сред най-новите разра-

ботки са високоефективни модули,

състоящи се от пакети отделни

слънчеви клетки, поставени една

върху друга, с цел постигане на мак-

симално улавяне и преобразуване на

слънчевата енергия. Най-горният

слой преобразува слънчевата светли-

на, съдържаща най-голямо количество

енергия. Слоят пропуска свободно

останалата слънчева енергия към

останалите слоеве, които я абсорби-

рат и преобразуват. За производ-

ството на подобни високоефективни

клетки широко се използва галиеви-

ят арсенид и неговите сплави, а така

също аморфният силиций, медно-ин-

диевият диселенид, галиево-индиеви-

ят фосфид и други. Съществуват и

разнообразни технологии за производ-

ство на т. нар. усъвършенствани

М

Интегриране на
PV системи
в сградни фасади
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слънчеви клетки. При някои от тях

вместо от полупроводникови мате-

риали, слънчевите клетки се изработ-

ват от импрегниран със светлочув-

ствителна боя слой от титаниев

диоксид. Други нови технологии, на-

пример, се базират на използването

на полимерни материали.

Фотоелектрическите модули се

предлагат в различни типоразмери,

които, на свой ред, могат да се ком-

бинират и свързват, образувайки

фотоелектрически системи с различ-

ни размери и изходна мощност. Сред

новите решения, предлагани на нашия

пазар, са BSC (back-side-contact) клет-

ките. Техният КПД е значително по-

висок от този на стандартните

клетки (около 20 %), като същевре-

менно предлагат елегантна и ясна

оптика. Това се дължи на премества-

нето на контактната решетка на

задната страна на клетката и пре-

махването на „фотонната сянка“.

Компоненти на BIPV
системите

Наред с фасадните модули, фото-

волтаичната система, интегрирана

в една сграда, се състои още от

носеща конструкция, контролер, аку-

мулаторна батерия и инвертор. Кон-

тролерът осигурява оптимална рабо-

та на фотоволтаичните панели, като

поддържа работната им точка вина-

ги в зоната на максимална мощност.

В немалък брой приложения контро-

лерът осигурява и оптимален режим

на заряд на акумулаторната батерия.

Нейното предназначение е да акуму-

лира излишната енергия, генерирана

от фотоволтаиците през светлата

част на денонощието, и да я отдава

през нощта, поддържайки непрекъс-

нато електрозахранването на консу-

маторите. Известно е, че към посто-

яннотоковите шини биха могли да се

свържат директно постояннотокови-

те консуматори. Такива са някои

видове осветители, телевизори, ра-

диоапарати, хладилници и други. Ин-

верторът, от своя страна, преобра-

зува постоянното напрежение в про-

менливо с промишлена честота, кое-

то позволява директно захранване на

всички консуматори, стандартно из-

пълнение. Разбира се, възможно е си-

стемата да бъде ограничена само до

постояннотоковата си част, без

инвертор и възможност за захранва-

не на променливотокови консумато-

ри. Такова е изпълнението на най-

маломощните инсталации, например

системи, предназначени за захранва-

не на автоматични щори, осветите-

ли и др. Фотоволтаичните системи,

интегрирани във фасадите на сгра-

дите, могат да бъдат свързани към

електроразпределителната мрежа

или да са обособени като самостоя-

телни източници на захранване.

Разнообразие от
архитектурни решения

Фотоволтаичните модули, изпол-

звани в архитектурата, се състоят

от известен брой соларни клетки,

поставени между две стъклени пло-

чи. Някои производители ги наричат

„солар стъклопакет“. Големият избор

от форми и цветове на соларните

клетки и на стъклото дава огромна

свобода при проектирането и осъще-

ствяване на смели и нискоенергийни

проекти както в общественото,

така и в жилищното строителство.

При това, соларните елементи във

фасадите и покривите не се нужда-

ят от поддръжка и притежават оп-

тичните и функционални свойства на

стандартното остъкляване. Изборът

на соларните клетки зависи в голяма

степен от оптиката на изграждащи-

те елементи: структура, големина,

формат и цвят и предоставя богата

палитра от възможности. Така напри-

мер, поликристалните силициеви

клетки блестят в различни оттенъ-

ци на синьото и придават оптичен

акцент, докато монокристалните

имат равномерна графитено сива

структура. Соларните клетки се

произвеждат в различни големини и

формати. Цветът, който е важен

фактор в дизайна на сградата, също

може да се избира. При конструира-

нето на модулите е много важен

изборът на подходящо стъкло. Пред-

лагат се различни решения - от обик-

новена комбинация стъкло/тедлар до

варианти с бронирани, шумоизолира-

щи и топлоизолиращи стъкла. Обик-

новено големините и форматите на

стъклата също са многовариантни и

има възможност за специални форми.

По този начин могат да се реализи-

рат всички изисквания в една сград-

на концепция. Дебелината на стъкло-

то се определя от статиката на

сградата и от местните строител-

ни изисквания.

Фотоволтаичните модули се ин-

тегрират успешно в „студени“ „сту-

дено-топли“ и „топли“ фасади, по-

кривни прозорци, системи за слънце-

защита, балкони и зимни градини. При

„студените“ фасади фотоволтаич-

ните модули поемат функцията на

външна обвивка и климатична защи-

та за топлите области в сградата.

При тях се използва комбинацията

стъкло/тедлар, като чрез уеднаквя-

ване на растера на фотоволтаични-

те модули и фасадата се получава

една оптически жива картина. „Топ-

лата“ фасада с PV модули успява да

изпълни всички поставени към нея

изисквания: статика, топлоизолация

и шумоизолация. Полупрозрачните

покривни конструкции с фотоволта-

ични модули също са мултифункцио-

нално решение - като полупрозрачен

покрив те поемат функциите на

топло-, звуко-, слънце-, и климатична

защита, а същевременно произвеж-

дат електрическа енергия, която се

използва за климатизация и осветле-

ние на сградата. В козирки над про-

зорци, входни врати или тераси също

могат да се интегрират соларни

модули, които предпазват от слънче-

ви лъчи, дъжд и сняг и произвеждат

електричество. Монтирането им под

ъгъл 30-45о повишава техния коефи-

циент на полезно действие и хармо-

нично допълва фасадната архитекту-

ра. Парапетите на балконите също

могат да се изпълнят с вградени по-

лупрозрачни соларни модули (соларен

пакет стъкло-клетка-стъкло), така

че от външната страна са непрозрач-

ни, а от вътрешната - прозрачни.

В областта на жилищното стро-

ителство покривите на зимните

градини предлагат идеална възмож-

ност за интеграция на фотоволтаи-

ци. Чрез индивидуално избрано под-

реждане на соларните клетки и избор

на подходящо остъкляване, фотомо-

дулите произвеждат не само елект-

ричество, но и контролират слънче-

вата светлина, като едновременно с

това отстраняват чрез рефлексия

топлинните лъчи.

Building Integrated Photovoltaics
Building-integrated photovoltaics are one of the fastest growing segments of the photovoltaic industry.

The article presents some specifics of PV modules integrated in building facades and the variety of

architectural solutions, which they offer.
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     втономните фотоволтаични

системи обикновено се използват в

места без достъп до централната

електроенергийна мрежа или за са-

мостоятелно захранване на различ-

ни устройства - маломощни преда-

ватели за телекомуникационната

индустрия, улични лампи, помпи за

вода, преносими уреди и други. Най-

често този тип системи са с ин-

сталирана мощност до няколко де-

сетки kWp. В типичната автоном-

на фотоволтаична система DC

електричеството, произвеждано от

модулите, се използва непосред-

ствено след това или се съхранява

в акумулаторни батерии. Ако се

захранват DC уреди от системата,

те обикновено са свързани към ба-

терията чрез предпазител. За зах-

ранване на АС уреди се използва

директно свързан с акумулаторна-

та батерия инвертор. Съществу-

ват и системи, в които постоянни-

ят ток се използва директно без

батерии, например за захранване на

помпени станции.

Базови елементи на
автономните системи

Основнитe  елементи на автоном-

ните системи са фотоволтаични

панели, контролер, акумулаторна

батерия и инвертор. Фотоволтаич-

ните модули трябва да съответ-

стват на DC напрежението, опреде-

лено от батерията. Системното

напрежение обикновено е 12 VDC или

24 VDC, а при по-големите системи

- 48 VDC. Работното напрежение

трябва да е достатъчно високо, за

да зарежда батериите. От фотовол-

таичния модул се очаква да достави

това напрежение на батерията след

загубите в кабелите, в контролери-

те за зареждане и диодите и често

при условия, в които слънчевите

клетки работят при много високи

температури.

Оптималната работа на фото-

волтаичните панели се подсигурява

от контролера, който поддържа

работната им точка винаги в зона-

та на максимална мощност. Също

така в немалък брой приложения

контролерът осигурява и оптимален

режим на заряд на акумулаторната

батерия. Нейното предназначение е

да акумулира излишната енергия,

генерирана от фотоволтаиците

през светлата част на денонощие-

то, и да я отдава през нощта, под-

държайки непрекъснато електрозах-

ранването на консуматорите. Изве-

стно е, че към постояннотоковите

шини биха могли да се свържат ди-

ректно постояннотокови консума-

тори. Такива са някои видове осве-

тители, телевизори, радиоапарати,

хладилници и др.

Задачата на инвертора е да пре-

образува постоянното напрежение в

променливо с промишлена честота,

което позволява директно захранва-

не на всички консуматори стандар-

тно изпълнение. Разбира се, възмож-

но е системата да бъде ограничена

само до постояннотоковата си

част, без инвертор и възможност за

Автономни
фотоволтаични
системи

А

Автономни
фотоволтаични
системи
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захранване на променливотокови

консуматори. Такова е изпълнението

на най-маломощните инсталации,

например системи, предназначени за

захранване на преносимо оборудва-

не като светещи табели, временни

осветители и др. Автономните фо-

товолтаични системи (АФС) без

инвертор, напълно логично, са и най-

евтините. Използването на инвер-

тор дава възможност автономната

фотоволтаична инсталация да оси-

гури енергия с показатели, идентич-

ни с тези на централното електрос-

набдяване. Качеството на електро-

енергията е на приемливо ниво как-

то по честота, така и по ниво.

Специфики на
контролерите

Сред основните функции, възлага-

ни на контролерите в автономните

фотоволтаични системи, са защи-

таването на батерията от прека-

лено разреждане или презареждане.

При изпълнението им се използват

релета за ниско и високо напреже-

ние, като в първия случай релето

изключва товарите от батерията,

когато напрежението на батерията

спадне до стойност, показателна за

достигането на определена дълбочи-

на на разряд на батерията, а във

втория - ограничава напрежението

на заряда. Контролерите имат и

други важни функции – предотвратя-

ват обратния ток във фотоволта-

ичните модули през нощта, защита-

ват системата от претоварване и

късо съединение. Някои от предлага-

ните модели имат ръчно настройва-

еми режими на зареждане, предназ-

начени за различните видове бате-

рии и възможност за работа в режим

на дозареждане на електролитните

клетки. Повечето се предлагат с

вградена защита от пренапрежение.

Някои контролери за зареждане

включват и устройства за просле-

дяване на максималната работна

точка, което значително повишава

производителността на фотоволта-

ичните панели и оптимизира тяхна-

та работа.

Характеристики на
инверторите в АФС

Инверторите, които се използват

в автономните системи са доста

по-различни от тези при мрежовите

системи. Номиналната им мощност

трябва да бъде достатъчна за зах-

ранване на всички АС уреди, включе-

ни едновременно. Също така, инвер-

торите трябва да могат да осигу-

ряват постоянно достатъчна мощ-

ност за захранване на всички уреди

и при необходимост да могат да

захранят уреди, нуждаещи се от по-

голям пусков ток. Инверторите в

автономните фотоволтаични сис-

теми е необходимо да отговарят на

изискванията за надеждност и висо-

ка ефективност при пълно и частич-

но натоварване. Освен това, от тях

се очаква да имат малко потребле-

ние на енергия в режим на готовност

и да не създават значителни елект-

ромагнитни смущения. Формата на

напрежението, което произвеждат

инверторите, е за предпочитане да

бъде чиста синусоида. Сред остана-

лите им характеристики са стабил-

но АС напрежение и обхват по вход-

но напрежение, съобразен с напреже-

нието на заряд на батерията.

В случай че се използва повече от
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нератор или мрежа. Освен да рабо-

тят като зарядно за батерия и като

инвертор, този тип устройства

могат да служат и като непрекъс-

ваеми токозахранващи устройства,

свързани директно едно с друго и с

мрежата.

Сред функционалните характери-

стики на някои инвертори от утвъ-

рдени производители е възможност-

та за дистанционно наблюдение на

работата на инсталацията и нейна-

та производителност. Освен интер-

фейс за дистанционна комуникация,

тези инвертори могат да включват

и устройства за съхранение и запис

на информацията. Сред наблюдава-

ните показатели са работата на

системата в реално време, нейната

дневна производителност, неизправ-

ности в някой от компонентите и т.

н. Чрез модем може да се осъществи

безжичен пренос на данни. Сред ос-

таналите варианти за комуникация

са радиовълните или комуникация по

захранващите кабели, при която

данните се предават по стандарт-

ната АС инсталация.

Съществува вероятност комуни-

кацията да окаже негативно въздей-

ствие върху работата на останали-

те електрически устройства, зато-

ва специалистите препоръчват из-

вършването на периодични провер-

ки или инсталирането на отделен

информационен кабел, за да се пре-

дотвратят смущения.

Акумулаторната
батерия

Батерията в АФС служи за аку-

мулиране и съхраняване на получе-

ната и преобразувана в електричес-

ка слънчева енергия от PV модули-

те и използването й през тъмната

част от денонощието. Акумулатор-

ните батерии в соларните систе-

ми е необходимо да притежават

възможност за дълготраен живот

при условия на ежедневно зарежда-

не и разреждане, т. е. пълни (дълбо-

ки) цикли „разряд-заряд“. Като вид

обикновено са оловно-киселинни.

Според конструкцията си се разде-

лят на залети и затворени. В зале-

тите батерийни клетки има течен

електролит, който системно тряб-

ва да бъде допълван с дейонизирана

вода. Затворените клетки обикно-

вено съдържат електролит под

формата на гел или включват метод

за рекомбиниране на водород и кис-

лород и нямат нужда от допълване.

В идеалния случай батериите се

зареждат на три етапа. В първия от

тях батерията получава най-голям

заряд. Следва абсорбиращ заряд,

когато батерията се зарежда при

постоянно напрежение, но при нама-

лен ток, за да се завърши процесът

на зареждане. Последната фаза е

допълващ заряд, в която батерията

просто се поддържа заредена.

Специалистите съветват да не

се допуска пълно разреждане на

батериите. Максимално допустима-

та дълбочина на разряд е 80%. За

залети батерии с дълбок цикъл пре-

поръчителната дълбочина на разряд

е 50%. Ако батерията редовно се

разрежда само до 20%, тя би имала

още по-дълъг живот. Степента на

саморазреждане на батериите във

фотоволтаичните системи е около

3% на месец.

Електрическият капацитет на

батериите, измерван в амперчас

(Ah), се влияе от тока и темпера-

турата, при които се разрежда. При

ниски температури, капацитетът

значително намалява - по правило с

1% за всеки температурен градус.

Температури под 0 оС могат да по-

вредят оловно-киселинните бате-

рии, тъй като при тези стойности

има вероятност електролитът да

замръзне. Твърде високите темпе-

ратури също оказват негативно

въздействие върху батериите.

Важен фактор при избора на ба-

терия за конкретното приложение е

нейната Ah ефективност, която се

определя от отношението между

броя амперчасове към и от батери-

ята (втората стойност винаги е по-

малка). При новите батерии тази

стойност е около 90% при идеални

режими на зареждане и подходящи

температурни условия. В реални

условия за добър показател се при-

ема и 75% Ah ефективност.

Компоненти за защита
на автономните PV
системи

Вследствие попадението на

мълния в автономните фотоволта-

ични системи могат да възникнат

един инвертор в дадена система, за

всеки от тях трябва да е осигурен

отделен токов кръг. Свързването

на АС изхода на един инвертор към

АС изхода на друг може да повреди

и двата уреда. Съществуват и

съвременни модели инвертори, спе-

циално разработени за паралелна и

синхронна работа един с друг в

режим главен-подчинен инвертор.

Тази схема на работа дава по-голя-

ма енергийна сигурност, а при по-

големите системи дори може да се

повиши ефективността, като се

избегне работата на двата инвер-

тора едновременно при частични

натоварвания. Главният инвертор

обикновено захранва всички товари,

докато подчиненият се включва

само при необходимост.

На пазара се предлагат и инвер-

тори, които обединяват и други

компоненти на автономните фото-

волтаични системи като контролер

за зареждане, зарядно за батерии и

контролер за разпределение на то-

варите. Зарядните инвертори обе-

диняват инвертор и зарядно устрой-

ство за батерия. Използват се във

фотоволтаични или хибридни систе-

ми при наличие на допълнителен из-

точник на АС енергия – дизелов ге-
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атмосферни и комутационни пре-

напрежения и да предизвикат сери-

озни повреди на PV модулите и ин-

верторите. Дори и попадението да

не е директно, а на разстояние 2000

м от централата, то може да ин-

дуцира атмосферни пренапрежения

и да предизвика повреди в електрон-

ните компоненти. Контролерите за

зареждане осигуряват минимално

ниво на защита от пренапрежение

като например варистори за защи-

та от индуцирано пренапрежение.

Поради тази причина, специалисти-

те препоръчват изграждането на

мълниезащитна уредба с мълниепри-

емници с изпреварващо действие

или с конвенционална мълниезащи-

та.

Всички чувствителни елементи

във фотоволтаичната централа

трябва да се предпазят от атмос-

ферни и комутационни пренапреже-

ния. При защитата на инвертора от

пренапрежение, от двете му стра-

ни (откъм постояннотоковата част

и от тази на променливотоковата)

се монтират защитни устройства.

Изборът на тип защитно устрой-

ство зависи от наличието на

външна мълниезащитна уредба; вида

й (изолирана или неизолирана); раз-

стоянието между главното разпре-

делително табло и инвертора; раз-

стоянието между фотоволтаични-

те панели и инвертора. Така напри-

мер, при фотоволтаични системи

без външна мълниезащитна уредба

е необходимо да се монтират два

комплекта защитни устройства -

един след инвертора и друг – в раз-

пределителното табло, ако разсто-

янието между главното разпредели-

телно табло (АC) или панелите и

инвертора е по-голямо от 10 м. В

случай че конструкцията се изграж-

да на място със съществуваща

външна мълниезащитна уредба

(напр. покрив), фотоволтаичната

система се инсталира в нейната

защитна зона, за да се осигури за-

щитата й от директно попадение

на мълния. Модулите, поставени на

покриви или върху свързани със сгра-

дата стълбове, не трябва да са

разположени по-високо от най-висо-

ката част на сградата. Метална-

та рамка на модула, поставен над

последното ниво на сградата, може

да работи като мълниеприемник.

В райони с чести бури или при

системи с повече от два модула е

добре да се инсталира двуполюсен

прекъсвач/ разединител между фо-

товолтаичната група и контроле-

ра за зареждане, така че фотовол-

таичната група да може да се изо-

лира от останалата част от сис-

темата, когато има риск от попа-

дение на мълния. Ако съществуваща-

та мълниезащита не може да пред-

пазва фотоволтаичната централа,

се добавя допълнителна мълниеза-

щитна система, която в послед-

ствие се свързва с първата. При

всички положения е добре да се

направи предварителна оценка на

риска и резултатите да се вземат

предвид при проектирането на си-

стемата.

Носещи конструкции
за АФС

Ефективната експлоатация на

автономните фотоволтаични сис-

теми зависи не само от коректно-

то функциониране на електронните

им компоненти, но и от надеждната

носеща конструкция. Тя осигурява

оптимален ъгъл на панелите, гаран-

тиращ максимална производител-

ност. С оглед на възможностите за

интеграция на фотоволтаичните

панели във фасадата на сградата,

както и поставянето им върху плос-

ки, наклонени покриви и земни тере-

ни, се предлагат няколко основни

вида конструкции.

Поддържащите конструкции за

монтаж на фотоволтаични панели

върху хоризонтални покриви най-че-

сто се изработват от алуминий или

неръждаема стомана. Монтират се

успоредно на покрива или под ъгъл

спрямо неговата равнина, като но-

сещите профили се разполагат хо-

ризонтално или вертикално. Обик-

новено системата се състои от

един базисен профил, перпендикуля-

рен на носещия. Базисният профил

може да бъде закрепен по различни

начини към покрива – чрез винтови

адаптери, поставяне на тежести и

др. При инсталацията той се съе-

динява с триъгълен профил, върху

който се монтират напречните

носещи профили за соларния панел.

Често използван технически похват
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при монтажа на фотоволтаични

панели на плоски покриви е и поста-

вянето им върху т. нар. вани. Те са

предназначени за основа на единич-

ни модули и се изработват от по-

лиетилен или друг материал в опре-

делени размери.

При системите за монтаж върху

наклонени покриви обикновено има

два носещи напречни профила. На-

пречните профили се свързват към

покрива чрез специални S-образни

елементи, шини и покривни анкери.

Модулите се закрепват към профи-

лите със средни и крайни клеми.

Често панелите се монтират над-

лъжно, но е възможен и напречен

монтаж. Предлагат се във вариан-

ти за керемидени, ламаринени,

етернитови, битумни и други покри-

ви.

Освен да бъдат поставени върху

повърхността на покрива, слънчеви-

те колектори могат и да заме-

стват част от покривната конст-

рукция. Обикновено се поставят на

тази част от покрива, която е с

южно изложение. Закрепват се с

шина в покривната конструкция. При

остъклените покриви могат да се

използват вградени в стъклопаке-

тите моно- или поликристални фо-

товолтаични клетки, както и

тънкослойни панели, което позволя-

ва едновременното производство

на електричество и осигуряването

на осветеност на прилежащите

помещения.

Фасадата е друго възможно мяс-

то за интегриране на фотоволтаич-

ни елементи. При нея готовите моно-

и поликристални фотоволтаични

модули могат да бъдат използвани

като основна или допълнителна

външна облицовка, която осигурява

дълготрайна термо- и звукоизолация,

устойчива на атмосферните влияния

и подобряваща външния вид на сгра-

дата.

При инсталацията на фотоволта-

ичните панели на нивото на земята

се използват статични и активно

следящи траекторията на слънцето

Stand-alone PV systems
The article examines the specifics of the stand-alone photovoltaic systems, putting an accent on their

major electrical components – controllers, inverters, batteries, lightning protection components and also

on the different types of PV mounting systems.

носещи конструкции. От своя стра-

на, статичните конструкции се

разделят на няколко вида в зависи-

мост от използваните материали и

начина за монтаж на съоръженията.

Те могат да бъдат алуминиеви или

стоманени пилони директно набити

в земята или положени в бетонов

фундамент. Използват се и стома-

нени винтове с конусообразно тяло

за закрепване на конструкциите към

земната основа. Поставят се с по-

мощта на специални машини, които

ги навиват с голяма точност. Сред

предимствата им производителите

посочват лесния монтаж, който

спестява време, разходи и елимини-

ра нуждата от изкопни работи и

изливане на основи.

Активно следящите системи при-

тежават вграден механизъм за про-

следяване траекторията на слънце-

то. Познати са като тракери или

позиционери. Съществуват различ-

ни модификации на конструкцията

им, но като цяло са изработени от

стабилна основа с неподвижни сто-

манени елементи, комплектована с

подвижни стоманени и алуминиеви

профили чрез болтови съединения и

шарнирни връзки. Част от съоръже-

нието са и електродвигателят, кой-

то осъществява задвижването на

системата и електронният управ-

ляващ модул, който контролира дви-

жението на всички тракери. На

стойката се монтират два, три или

повече фотоволтаични панела. Сле-

денето на слънцето се реализира на

базата на радиационни датчици или

чрез контролер, конфигуриран за

конкретното географско местопо-

ложение на всеки тракер. Предлагат

се едноосни и двуосни тракери, ко-

ито осигуряват вертикално или ед-

новременно хоризонтално и верти-

кално насочване на модулната

повърхност. Това дава възможност

да се получи съответната оптимал-

на позиция спрямо местоположени-

ето на слънцето и по този начин да

се повиши ефективността на моду-

лите.



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 6/2011 45

вятърна енергетика

   рез следващите десет години

се очакват сериозни промени в тех-

нологиите за преобразуване на вятъ-

рната енергия в електрическа. Тен-

денциите обхващат почти всички

аспекти на дизайна и работата на

ветроенергийните съоръжения и

начините за присъединяването им

към електрическата мрежа. В след-

ващите редове ви представяме ви-

зията на специалисти в областта на

вятърната енергетика за предсто-

ящите промени и предизвикател-

ствата, пред които ще бъдат изпра-

вени производителите на ветроге-

нератори и операторите на елект-

ропреносните мрежи.

Оптимизиране на
контрола

Оптималният контрол ще оста-

не ключов фактор за безпроблемна-

та и безопасна експлоатация на

вятърните турбини. Постигането

му е възможно само при интелиген-

тна технология на сензорите и сво-

евременен трансфер на данните за

състоянието на механичните и елек-

трически части на турбината. По-

лучената информация допринася за

навременната промяна в експлоата-

ционната стратегия на парка с цел

максимализиране на производството

на енергия и повишаване на безопас-

ността на компонентите. Подобре-

ните възможности за трансфер на

данните и системите за подпомага-

не на решенията на операторите ще

позволят оптимизирането на рабо-

тата на всяка една турбина във

вятърния парк, независимо от експ-

лоатационните условия, в които

функционира.

Дизайн на роторните
перки

В следващото десетилетие се

очаква появата на по-сложен дизайн

на роторните перки. Ключови аспек-

ти ще бъдат здравината, устойчиво-

стта на натоварвания и влиянието

им върху производителността на

турбината. Повечето от съвремен-

ните ветрогенератори имат вграде-

на функция за управление на ъгъла на

лопатките спрямо посоката на вятъ-

ра (pitch control), позволяваща при по-

слаб вятър, лопатките да се обръщат

в посока, в която го улавят максимал-

но. На базата на измерения ъгъл на

работните лопатки, системата,

регулираща стъпката им (pitch drive)

и системата за ориентация на рото-

ра (azimuth drive), осигуряват експло-

атация на ветрогенератора в грани-

ците на определения работен обхват.

Според специалистите, по-бърза ре-

акция би могла да бъде постигната,

ако самата перка на ротора се извие,

когато натоварването върху нея се

повиши. Това може да се постигне,

ако перките на турбините бъдат

разработени с известна извивка.

Друго възможно решение е ориенти-

рането на съставляващите перката

влакна по начин, който да позволява

лесно усукване при натоварване от

вятъра. Очаква се разработката на

интелигентни перки с активно управ-

ление, които самостоятелно да мо-

гат да променят своите аеродина-

мични характеристики в съответ-

ствие с измерените товари.

Технологични
предизвикателства
пред развитието на
вятърната енергетика

Технологични
предизвикателства
пред развитието на
вятърната енергетика
П
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Директно задвижване на
генератора

Повечето турбини използват пре-

давателни механизми, за да повишат

скоростта на генератора, но те са

склонни към аварии и увеличават

допълнително масата на турбината.

Поради тази причина, някои произво-

дители започнаха да заменят преда-

вателните механизми с постоянен

магнитен генератор с директно

задвижване, който, в комбинация с

подходящ преобразувател, може да

бъде свързан към мрежата. Тази

опция също има своите предизвика-

телства, тъй като цената и тегло-

то й в момента надвишават пара-

метрите на по-конвенционалните

дизайни с предавателен механизъм.

Въпреки това, подходът е многообе-

щаващ, особено ако постоянните

магнити станат по-евтини и по-

мощни, и производителите успеят да

разработят по-леки материали и по-

гъвкави преобразуватели на напре-

жението. Според предвижданията на

специалистите, опциите за директ-

но задвижване ще бъдат по- конку-

рентоспособни от гледна точка на

цена към 2020 г. и най-вероятно ще

доминират на пазара.

Вятърните паркове в
морето

По отношение на турбините, ин-

сталирани на сушата, тенденциите

са насочени главно към повишаване на

тяхната интелигентност и разра-

ботването им за конкретен проект

в съответствие със спецификите на

мястото за инсталация. Увеличава-

нето на размера им е ограничено от

възможностите за транспортиране

на турбините по суша. Що се отнася

до турбините в морето, през 2020 г.

те вероятно ще бъдат с по-големи

размери и ще се инсталират по-да-

леч от брега. В момента монтажът

на турбини в морето се ограничава

до плитки води (20-30 м) и при пове-

чето се използва единична, цилиндрич-

на, еднополюсна основа. За по-дълбо-

ки води ще бъдат разработени раз-

лични конструкции тип „риза“, кои-

то се състоят от няколко основи и

ще са подобни на конструкциите за

добив на нефт и газ в морето. Спо-

ред изследователите, оптимизирани-

те типове платформи и по-задълбо-

ченото проучване на влиянието на

товарите върху конструкцията на

основите ще повиши използваемите

дълбочини до около 50 м.

Към края на следващото десети-

летие за вятърните турбини масово

ще се използват и плаващи платфор-

ми, което ще им позволи да работят

при почти неограничени дълбочини и

на места, при които вятърът е с най-

добри показатели. Тук предизвикател-

ството ще бъде свързано със създа-

ването на подходящи кабели, с които

да се осъществи връзката с елект-

ропреносната мрежа.

Тъй като плаващите турбини ще

изискват по-дълбоки води за свързва-

не (скачване на гондолата към опор-

ната конструкция), те ще изискват

и нови методи на монтаж. Като нова

концепция се явяват напълно сглобе-

ните турбини, които могат да бъдат

транспортирани хоризонтално, с

баржа, от фабриката до площадка-

та в морето. След като пристигне

на площадката, баржата се накланя

на 90 градуса и освобождава турби-

ната във вертикална позиция. Ако

свързаните с изправянето и осво-

бождаването на турбините предиз-

викателства бъдат разрешени, хо-

ризонталните монтажи ще се пред-

лагат масово на пазара до 2020 г.,

предвиждат специалистите.

Междурегионални
електропреносни мрежи

В рамките на следващото десети-

летие много страни, особено в ЕС,

ще бъдат изправени пред сериозни

предизвикателства при управление-

то на променливата производител-

ност на вятърните и слънчеви елек-

троцентрали. Непостоянната гене-

рирана мощност от възобновяемите

източници на енергия ще бъде клю-

чов проблем в бъдещия дизайн и ек-

сплоатация на енергоснабдителните

системи. Необходимо е дългосрочно,

устойчиво решение за междурегио-

налните електропреносни магистра-

ли (т. нар. супермрежи) и хармонизи-

ране на нормативните изисквания

към мрежите във всички страни.

Изпълнението на целите на ЕС до

2020 г. за 20% електроенергия, про-

изведена от възобновяеми източни-

ци, ще изисква добиването на около

50 GW вятърна енергия в региона на

и около Северно море. Ветровете

там са силно свързани и при своето

движение вятърните фронтове уд-

рят едновременно големи зони. Това

води до рязко изменение в произво-

дителността на турбините в раз-

мер на няколко гигаватчаса. В подоб-

ни случаи, трансграничният обмен на

енергия би позволил балансирането

на мрежата върху по-голяма площ и

търгуването й на повече пазари.

Изграждането на подобни проекти за

пренос, обаче, може да отнеме 10-15

години, поради дългите срокове на

концесиите и честата обществена

опозиция.

Друга важна мярка са изисквани-

ята към нормирането на електро-

мрежите по отношение на промен-

ливите енергийни източници. Много

ветроенергийни централи в момен-

та са задължени да предоставят

пълна гама от допълнителни услуги,

които включват реакция на често-

тата, регулиране за спадовете и

пиковете на напрежението и реак-

тивната мощност, корекция на

грешки и ограничаване на свръхпро-

изводството. Въпреки че тези услу-

ги са основни за стабилността на

системата, по-малките вятърни и

слънчеви електроцентрали са осво-

бодени от предоставянето на мно-

го от тях. Поради тази причина,

повишаващото се количество енер-

гия от възобновяеми източници ще

постави нови предизвикателства

пред електрическата система. Голе-

мите количества възобновяема енер-

гия, които ще бъдат свързани към

мрежите в много части на света, ще

изискват сериозно повишаване на

капацитета за пренос и въвеждане-

то на нови регулативни мерки в

електросистемите.

Експлоатация на
супермрежите

Супермрежите ще свързват голе-

ми географски области в една унифи-

цирана система и ще позволяват

търгуването на значителни обеми

електричество на дълги разстояния.

Така например, в Европа ще позволят

пренос на вятърна енергия, произве-

дена в Северно море, заедно със

слънчева енергия от Сахара до съби-

рателни центрове в континентална-

та част. За тази мащабна интегра-
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ция на централи с променлива произ-

водителност ще бъдат използвани

нови технологии като високоволто-

ви инсталации за постоянен ток

(HVDC), изключително високоволто-

ви инсталации за променлив ток

(UHVAC), издържащи на високи тем-

ператури проводници с понижено

провисване (HTLS) и гъвкави систе-

ми за пренос на променлив ток

(FACTS). Свързването между отдел-

ните елементи на супермрежата и

връзките й с европейската преносна

система ще се осъществяват в спе-

циални супервъзли, където променли-

вият ток ще се преобразува в посто-

янен, и обратно. Успешната експло-

атация на супермрежите ще включ-

ва участници от различни страни и

операторите на електропреносните

мрежи ще трябва да отговарят за

генерираните активи на междуреги-

онално ниво. Това може да бъде по-

стигнато само чрез обединение на

мрежите, което да позволи изравня-

ването на товарите поради различ-

ните схеми на консумация в отделни-

те времеви зони. Полагането на су-

пермрежите ще донесе редица пре-

димства, но и ще повиши опасност-

та от сривове в системата, дължа-

щи се на единични аварии с мащабни

последици. Поради тази причина е

необходимо разработването на на-

деждно управление на системата и

възможности за бързо самовъзстано-

вяване на мрежите.

Предизвикателства пред
свързването на
офшорните паркове

До 2020 г. значително ще се уве-

личи броят на вятърните паркове,

инсталирани в морето, твърдят

експертите. Парковете ще бъдат

разположени на стотици километри

от брега и ще произвеждат елект-

ричество в диапазон от няколко ги-

гавата. Преносът на произведената

енергия обратно към брега ще изис-

ква полагането на високоволтови

HVDC мрежи. Предизвикателствата

пред разработването им са съще-

ствени и са свързани с технология-

та за AC/DC преобразуването, мно-

говъзловите DC мрежи и DC

прекъсвачи на напрежение, инстала-

цията на подстанции в морето и

други подводни дейности. Включва-

нето на страни с различни регула-

торни режими на електропреносни-

те мрежи също може да се окаже

сериозна пречка. В допълнение към

технологичните предизвикател-

ства, експлоатацията на мрежите

в морето ще изисква покриване на

огромни разходи и пазарно обедине-

ние, които са основните препят-

ствия пред разработката на интер-

регионални мрежи в морето.

Към 2020 г. в морето ще бъдат

разположени различни подстанции,

оборудвани с големи AC/DC конвер-

тори, DC и AC силови шини, транс-

форматори и високоволтово оборуд-

ване. В момента има няколко AC/DC

конвертора, монтирани на нефтени

и газови платформи в морето, като

някои от тях са конструирани за

офшорни ветроенергийни централи.

Техният капацитет, обаче, не над-

вишава 400 MW, а за целите на ши-

рокомащабната вятърна интеграция

са необходими 1-2 GW. Преминаване-

то от днешните елементарни оф-

шорни конструкции към големи пла-

ващи или монтирани към морското
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дъно конструкции с капацитет от 2 GW, ще изисква допъ-

лнително намаляване на размера на оборудването и

същевременно поддържане на разходите за експлоата-

ция на приемливо ниво.

В новите HVDC системи се използват конвертори,

които изправят или преобразуват тока. Конверторите

за пренасяне на енергия с високо постоянно напрежение

(VSC) се предлагат от 1997 г., но страдат от двойни

енергийни загуби и пренасят само една пета от тради-

ционните преобразуватели с линейна комутация (LCC).

От друга страна, техният компактен дизайн ги прави

подходящи за платформи в морето. За разлика от LCC,

VSC могат да бъдат свързани към слаби или пасивни АС

мрежи като вятърни електроцентрали и нефтени и га-

зови инсталации в морето. В допълнение, VSC предоста-

вят възможности за контрол на напрежението и са-

мовъзстановяване след токов удар. VSC технологията ще

проправи пътя за многотерминалните DC мрежи, което

ще позволи свързването на вятърни паркове с брега и

търговски връзки между страните. До 2020 г. енергийни-

те загуби на VSC ще бъдат съпоставими с тези на LCC

(около 0,5% и на двата терминала).

Многотерминалната HVDC технология
В много части на света вече са инсталирани HVDC

връзки с два терминала (точка до точка), чрез които се

свързват асинхронни системи и се пренасят големи обе-

ми енергия. Интеграцията на мрежите в морето, обаче,

ще изисква допълнително усъвършенстване на многотер-

миналната HVDC технология (MTDC). MTDC ще понижи

необходимия брой преобразувателни станции и по този

начин ще увеличи платформеното пространство в море-

то. Проблемът е, че MTDC системата е много чувстви-

телна към DC грешки и без DC прекъсвач на напрежени-

ето ще се наложи изключването на цялата система. За

да се предостави сравнимо ниво на готовност и надеж-

дност спрямо съвременните АС мрежи, MTDC мрежите

ще се нуждаят от DC прекъсвачи, които могат да изчи-

стват грешките в рамките на милисекунди. Експлоата-

ционните характеристики на променливия ток изискват

принципно прости прекъсвачи – такива, които прекъсват

тока, когато той е близо до нула. За да може да изчисти

DC грешка, прекъсвачът на напрежение трябва да може

да прекъсне пълната мощност, тъй като няма естествено

нулево пресичане на напрежението. За момента на паза-

ра не се предлагат DC прекъсвачи за HVDC. В съществу-

ващи MTDC схеми са тествани успешно прототипи на

DC прекъсвачи за ток 2000 А DC и напрежение 500 kV DC.

До 2020 г. вероятно ще бъдат изградени няколко регио-

нални MTDC мрежи без DC прекъсвачи, но появата на меж-

дурегионални MTDC мрежи ще се забави повече, поради

липсата на интеррегионални нормативни рамки и дълги-

те подготвителни периоди.

Technological challenges for wind energy
development
The article presents the vision of specialists in the sector of wind energy
regarding the upcoming changes and challenges that the wind generator
manufacturers and EPS operators are going to face in the next decade.
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Теоретично изследване
За изследване на магнитните

полета в зоната на крайните паке-

ти се съставя модел на хидрогене-

ратора, при който се използва на-

пречно сечение на статорния и ро-

торния магнитопроводи по оста d,

като се приема, че по тази ос е

разположен статорен зъб. При изпол-

зване на 2D модел, за да се затвори

магнитният поток се използва изку-

ствен магнитопровод с практичес-

ки безкрайна магнитна проводимост,

който свързва роторните полюси и

статора, както е показано на фиг.

1. В този модел статорната намот-

ка е представена с еквивалентна

намотка, която създава магнитодви-

жещо напрежение (м.д.н.), съответ-

стващо на надлъжната съставка на

реакцията на котвата. За да се

създадат в зоната на крайните па-

кети условия за развитие на магнит-

ните потоци както в действител-

ната машина, м.д.н. на възбудител-

ната и еквивалентната намотка се

задават итеративно. Първоначално

се задават стойности, съответ-

стващи на режима на работа на

хидрогенератора и се определя маг-

нитната индукция във въздушната

междина срещу зъб на вътрешен

статорен пакет. Получената стой-

ност се сравнява със стойността на

максималната магнитна индукция

във въздушната междина срещу

статорния зъб, разположен по оста

d на генератора. Поради променена-

та магнитна верига във втория

модел, обикновено получената стой-

ност е различна от изчислената в

първия модел и затова м.д.н. на възбу-

дителната и еквивалентната на-

мотка се задават пропорционални на

отношението на индукцията от

модела на фиг. 1. Отново се изчисля-

ва индукцията във въздушната меж-

дина срещу зъб на вътрешен стато-

рен пакет и ако е необходимо се

прави нова интеграция, докато по-

лучената стойност на индукцията

стане равна на изчислената. По този

начин условията за развитие на

магнитния поток на челно разсейва-

не в модела стават напълно съот-

ветстващи на действителната

машина. Магнитната индукция във

въздушната междина (индукция на

радиалния магнитен поток) се отчи-

та по контур, разположен в среда-

та на въздушната междина (еднак-

во отдалечен от зъба на статора и

роторния полюс). Магнитната индук-

ция по челната повърхнина на край-

ния статорен пакет се отчита по

контур, съвпадащ с тази повърхни-

на от въздушната междина до края

на статорния пакет.

Работни
режими на
хидрогенератори

В настоящия брой публикуваме втората част на материала, разглеж-

дащ възможностите на хидрогенераторите, инсталирани в българска-

та ЕЕС, да работят при режими на превъзбуждане и недовъзбуждане

при възстановяване на системата след тежки аварии, с който ви за-

познахме в брой 5/2011 на сп. Енерджи ревю.

Фиг. 1.

Работни
режими на
хидрогенератори
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На фиг. 2 е показана пространствената крива на

магнитната индукция (радиална съставка) във въздуш-

ната междина по оста на машината за режим на гене-

ратора номинална активна и максимална капацитивна

мощност, а на фиг. 3, съответно, кривата на магнит-

ната индукция на полето на челно разсейване (аксиална

съставка) по височина на статорния зъб и ярем за край-

ния пакет. От фиг. 2 ясно се вижда, че поради скосява-

нето на крайния пакет, магнитната индукция във въздуш-

ната междина срещу зъба леко намалява спрямо стой-

ността и за вътрешните пакети. На фиг. 3 се вижда из-

менението на аксиалната съставка на индукцията на

разсейване на крайните пакети по височина на зъба.

Индукцията е максимална до въздушната междина и на-

малява експоненциално с отдалечаване от въздушната

междина. В края на зъба, при достигане на ярема, индук-

цията спада до много ниски стойности и може да се пре-

небрегне нейното действие. Тъй като загряването на

зъбите на крайните пакети се определя от радиалната

и аксиалната съставки на магнитната индукция, на фиг.

4 е показано изменението на радиалната съставка на

магнитната индукция в зъба при активен, активно-ин-

дуктивен и капацитивно-активен товар. Нарастването

на тази съставка по височина на зъба се дължи на фак-

та, че във всяко следващо сечение на зъба се сумират

радиалната и аксиалната съставки на потока, което

води съответно до нарастване на радиалната състав-

ка на магнитната индукция в зъба.

Като се вземе пред вид, че в зъбите на вътрешните

статорни пакети магнитната индукция е практически

равна на индукцията в началото на зъбите на крайните

пакети (h=0), а по височина на зъба на крайните пакети

нараства, ясно е, че по височина на зъбите на крайните

пакети загубите от пренамагнитване от радиалната

съставка на магнитния поток нарастват спрямо загу-

бите във вътрешните пакети. При крайните пакети,

освен загуби на пренамагнитване от радиалната състав-

ка на магнитния поток, има и загуби от аксиалната

съставка на потока на разсейване. Тези загуби зависят

от големината на магнитната индукция на аксиалната

Фиг. 2.

Фиг. 3.

Фиг. 4.
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съставка на потока и както следва

от кривата на фиг. 3, с отдалечава-

не от въздушната междина загуби-

те от тази съставка на потока

бързо намаляват. Общите загуби в

зъбите на крайните пакети са сума

от тези две съставки и максимал-

ната им стойност се получава на ви-

сочина от въздушната междина око-

ло 1/3 от височината на зъба. Опи-

саните изследвания са проведени за

всички цитирани генератори, като

посочените фигури се отнасят за

ХГ1, 2 и 3 на ПАВЕЦ Орфей.

Експериментално
изследване

За да се определят възможности-

те на хидрогенераторите в българ-

ските ВЕЦ да работят при всички ре-

жими на възбуждане, включително в

режим на недовъзбуждане, беше раз-

работена методика за изпитване. По

тази методика бяха проведени екс-

периментални изпитвания на хидро-

генераторите на всички ВЕЦ от

бившата група ВЕЦ Родопи и пред-

стои да бъдат изпитани хидрогене-

раторите на всички ВЕЦ от бивша-

та група ВЕЦ Рила. При изпитания-

та за всеки тип хидрогенератор се

задава и поддържа номинална актив-

на мощност, като реактивната

мощност се променя в границите от

номинална индуктивна до максимал-

на капацитивна. Зададеният режим

на натоварване се поддържа до до-

стигане на установена температу-

ра на загряване на хидрогенератора

и се отчитат температурите на

загряване на статорните намотки

и магнитопровод с вградените тем-

пературни датчици, като темпера-

турата на зъбите на крайните па-

кети се отчита с термовизионна

камера. Измерва се температурата

на крайните зъби във видимата им

част, която е отдалечена от въздуш-

ната междина на разстояние около

една пета от височината на зъба.

Това означава, че измерената тем-

пература на загряване на зъбите на

крайните пакети е малко по-ниска от

максималната, но от една страна

разликата не е голяма, а от друга

страна, при формулиране на изводи-

те за възможностите за работа в

режим на недовъзбуждане се залагат

достатъчно големи резерви по заг-

ряване. Резултатите от изпитани-

ята може да се групират в съответ-

ствие с конструкцията на зоната на

крайните пакети.

Използваните означения във фигу-

рите, даващи резултатите от из-

питванията са:

n t, Fe max канал – максимална стой-

ност на температурата на сто-

маната в дъното на канала, изме-

рена с вградени температурни

датчици;

n t, max намотка - максимална стой-

ност на температурата на мед-

та на намотката в канала, изме-

рена с вградени температурни

датчици;

n t, зъб max - максимална стойност

на температурата на зъбите на

крайния пакет;

n t, зъб min – минимална стойност

на температурата на зъбите на

крайния пакет;

n t, ср. Fe канал - средна стойност

на температурата на стоманата

в дъното на канала, измерена с

вградени температурни датчици;

n делта t зъб-канал средно – средна

стойност на прегряването на

стоманата на зъбите на крайния

пакет над температурата на

стоманата в дъното на канала;

n делта t зъб-канал max – максимал-

на стойност на прегряването на

стоманата на зъбите на крайния

пакет над температурата на

стоманата в дъното на канала;

n t вх. охл. вода - температура на

входящата охлаждаща вода.

При измерване на температурата

на зъбите на крайния пакет се полу-

чават значителни разлики на полу-

чените за различните зъби темпе-

ратури, затова се дават максимал-

ната и минималната измерена стой-

ности.

Изпитване на
хидрогенератори

конструирани с максимално отчи-

тане на изискванията за отслабва-

не на ефекта от потоците на челно

разсейване. Към тази група могат да

се отнесат генераторите ХГ1, 2, 3 и

4 на ВЕЦ Пещера, произведени от

Siemens Schuckert Werke, Австрия. Ре-

зултатите от изпитването на един

от тези хидрогенератори е показа-

на на фиг. 5. Характерно за генера-

тора е, че е проектиран да работи

при високи работни температури на

активната част, но температурата

на крайните пакети е по-ниска от

температурата на вътрешните па-

кети. Това позволява работа на хид-

рогенератора без проблеми в режим

на недовъзбуждане.

Фиг. 5.
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Изследването включва и хидроге-

нератори, конструирани с частично

отчитане на изискванията за от-

слабване на ефекта от потоците на

челно разсейване. Типични предста-

вители са ХГ4 на ПАВЕЦ Орфей, про-

изведен в заводите на Skoda в бив-

ша Чехословакия и ХГ2 на ВЕЦ Сту-

ден кладенец, произведен в Русия. На

фиг. 6 са показани резултатите от

изпитване на ХГ4 на ПАВЕЦ Орфей,

а на фиг. 7 – за ХГ2 на ВЕЦ Студен

кладенец.

От фиг. 6 се вижда, че ХГ4 на

ПАВЕЦ Орфей е проектиран да рабо-

ти при ниски температури на актив-

ната част – намотка и магнитопро-

вод на статора. Прегряването на

зъбите на крайните пакети нараства

от режим на работа при максимална

индуктивна мощност до режим на

работа при максимална капацитивна

мощност. Това прегряване достига до

22 оС, но поради ниските работни

температури на стоманата на ста-

тора загряването е под 70 оС и няма

ограничение за работата на генера-

тора при недовъзбуждане за неогра-

ничено дълго време.

От фиг. 7 се вижда, че ХГ2 на ВЕЦ

Студен кладенец е проектиран да

работи при ниски температури на

активната част – намотка и магни-

топровод на статора. Прегряване-

то на зъбите на крайните пакети

слабо се изменя при промяна на ре-

активната мощност от максимална

индуктивна до режим на работа при

максимална капацитивна. Това пре-

гряване достига до 5 оС и съчетано

с ниските работни температури на

стоманата на статора, загряване-

Фиг. 6.
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то е под 55 оС, така че няма ограни-

чение за работата на генератора

при недовъзбуждане за неограниче-

но дълго време. Тук трябва да се

отчете, че при рехабилитацията на

генератора е изработен нов стато-

рен магнитопровод, шихтован от

висококачествена силициева стома-

на с ниски специфични загуби, което

допълнително намалява загряването.

Обект на изследването са и хид-

рогенератори, конструирани без

отчитане на изискванията за от-

слабване на ефекта от потоците на

челно разсейване. Типични предста-

вители са генератори ХГ 1, 2 и 3 на

ВЕЦ Алеко, произведени от заводи-

те на ЧКД в бивша Чехословакия. На

фиг. 8 са показани резултатите от

изпитване на ХГ3 на ВЕЦ Алеко. Как-

то се вижда от фигурата, прегрява-

нето на зъбите на крайните пакети

е значително, като нараства от

режим на работа при максимална

индуктивна мощност до режим на

работа при максимална капацитив-

на мощност. Това прегряване дости-

га до 30 оС и съчетано със сравни-

телно по-високите работни темпе-

ратури на стоманата на статора,

загряването достига 105 оС при

режим на недовъзбуждане. Това на-

лага ограничение за работата на

генератора.

Резултатите от
теоретичните и
експерименталните
изследвания

на хидрогенераторите от бивша-

та група ВЕЦ Родопи позволяват да

се направи категоричният извод, че

в голямата си част те позволяват

работа при всички режими на възбуж-

дане от режим на превъзбуждане с

генериране на номинална индуктив-

на мощност, до режим на не-

довъзбуждане с генериране на капа-

цитивна мощност до около 60% от

големината на номиналната индук-

тивна мощност на хидрогенерато-

рите. При това температурите на

активната част, включително на

зъбите на крайните статорни паке-

ти, които представляват опасност

за продължителността на живота

на изолацията на статорната на-

мотка, при продължителен режим на

работа на генераторите не дости-

гат недопустими стойности. Един-

ствено при ХГ на ВЕЦ Алеко се нала-

га ограничение при работа в режим

на недовъзбуждане. За хидрогенера-

торите от бившата група ВЕЦ Рила

е направен теоретичен анализ и

предстои да се проведат експери-

ментални изследвания. Теоретични-

ят анализ дава основание да се очак-

ва, че хидрогенераторите, които са

конструирани с отчитане на изиск-

ванията за отслабване на ефекта от

потоците на челно разсейване мо-

гат да работят в режим на не-

довъзбуждане.

доц. д-р инж. Димитър Кирилов Сотиров,

катедра Електрически машини,

ТУ – София

Operational modes of hydro generators
In the current issue of the magazine, we publish the second part of the article describing the ability of

hydro generators, installed in Bulgarian EPS, to operate in over-excited and under-exited mode during

the recovery of the system after a major breakdowns, which we have presented in issue 5/2001 of

Energy Review magazine.

Фиг. 7.

Фиг. 8.
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      о силата на международни и

национални документи, българската

държава носи отговорност пред

своите граждани за безопасното

управление на радиоактивните от-

падъци, създадени на територията

на страната. С този ангажимент е

натоварено Държавно предприятие

Радиоактивни отпадъци (ДП РАО). В

цялостния процес на управление на

радиоактивните отпадъци, към мо-

мента, липсва финалният етап –

тяхното окончателно погребване.

Задължително условие, за да бъде

завършен цикълът на управление на

радиактивните отпадъци, е да бъде

построено подходящо за целта

съоръжение, съобразено с последни-

те технологични постижения в све-

товната практика.

Хронология на проекта
На това основание на 25 юли 2005

г. с Решение на Министерски съвет

на ДП РАО е възложено да изгради

Национално хранилище за краткожи-

веещи ниско- и среднорадиоактивни

отпадъци (НХ РАО) до 2015 г. Про-

ектът е в подкрепа на екологично-

то отношение и политиката на со-

циалната отговорност на предпри-

Национално
хранилище за
ниско- и
средноактивни РАО

ятието. С изграждането на съоръ-

жението се осигурява надежно и

трайно изолиране на радиоактивни-

те отпадъци от човека и околната

среда в съответствие с изисквани-

ята за безопасност на Международ-

ната агенция за атомна енергия,

Единната конвенция за безопасност

при управление на отработеното

ядрено гориво и на радиоактивни

отпадъци, изискванията на българ-

ската нормативна база и добрите

практики в развитите европейски

страни.

В резултат на правителствено-

то решение започва целенасочена

дейност за реализацията на сложен

процес, който трябва да приключи с

въвеждането в експлоатация на НХ

РАО в края на 2015 г. Във времето

този процес условно се разделя на

три основни етапа: избор на площад-

ка, проектиране и строителство.

Първият етап от процеса е за-

почнал значително по-рано от фор-

малното начало на проекта, разказ-

ват от ДП РАО. От края на 70-те

години датират първите изследва-

ния в търсене на подходящи тере-

ни за бъдещото хранилище, прове-

дени от учени от Българската ака-

демия на науките. В последващите

години са реализирани и други науч-

ни проекти в тази област, като

постепенно се е създавала база с

многобройни проучвания, върху коя-

П

Национално
хранилище за
ниско- и
средноактивни РАО
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то стъпват експертите от ДП РАО

в първата фаза от избора на пло-

щадка. Тогава потенциалните те-

рени за НХ РАО са около 25 на брой.

Към 2008 г. след събиране на данни

и анализиране на районите са лока-

лизирани 12 площадки. От тях са

избрани 4 перспективни терена,

които са разгледани във фаза „ха-

рактеризиране на площадките“ от

първия етап – избор. В началото на

2011 г. той е към своя финал, свързан

с „потвърждаване на площадката“.

След извършени регионални и детай-

лни геолого-геофизични, геохимични,

инженерно-геоложки и хидрогеолож-

ки изследвания на четирите площад-

ки, те са класирани по приемливост,

както следва:

1. Радиана

2. Маричин валог

3. Върбица

4. Брестова падина

На базата на проведените детай-

лни проучвания и многокритериален

анализ като приоритетна за реали-

зирането на инвестиционното пред-

ложение е определена площадка "Ра-

диана" с площ около 36 ха, намираща

се в землището на с. Хърлец, общи-

на Козлодуй.

През м. септември 2010 г. ДП РАО

подготвя актуализиран линеен гра-

фик на дейностите за изграждане на

НХ РАО, който е одобрен от мини-

стъра на икономиката, енергетика-

та и туризма. Новият график е ба-

зиран върху концепцията, че отдел-

ни елементи от следващите два

етапа от проекта е възможно да

протичат успоредно във времето.

Този подход ще осигури по-висока

ефективност и ще гарантира завъ-

ршването на съоръжението в опре-

делените срокове.

Планирано е хранилището да бъде

въведено в експлоатация, т. е. по-

степенно да се запълва в следващи-

те 60 години. Предвижда се то да

бъде затворено през 2075 г., а в

следващите 300 години да е обект

на постоянен институционален кон-

трол от страна на оторизираните

органи.

На 26 септември 2011 г. Висши-

ят експертен екологичен съвет,

консултативен орган към Мини-

стерството на околната среда и

водите (МОСВ), предлага за одобре-

ние доклада за оценка на въздей-

ствието върху околната среда

(ОВОС) на инвестиционното пред-

ложение на ДП РАО за изграждане

на Национално хранилище за ниско-

и средноактивни радиоактивни

отпадъци. Висшият експертен

съвет гласува положително с пълно

мнозинство в подкрепа на проекта,

както и неговото предварително

изпълнение. В законово установения

14-дневен срок министърът на окол-

ната среда и водите Нона Караджо-

ва одобрява инвестиционното пред-

ложение на ДП РАО, като подкрепя

и предварително изпълнение на про-

екта.

На 25 октомври 2011 г. ДП РАО

подписва Договор за разработване

на технически проект и междинна

оценка и анализ на безопасността

на НХ РАО. „Договорът беше възло-

жен на международен консултант –

джойнт венчър, воден от Westing-

house Electric Spain в партньорство

с DBE Technology, Германия и

ENRESA, Испания. Подписването на

договора за проектиране бележи

важен етап от реализацията на

проекта за национално хранилище“,

споделят от държавното предпри-

ятие.

Технически параметри
Националното хранилище за радио-

активни отпадъци е приповърхност-

но многобариерно инженерно съоръ-

жение от модулен тип, предназначе-

но за погребване на кондиционирани,

обезопасени и опаковани в стомано-

бетонни контейнери ниско- и средно-

активни краткоживеещи радиоактив-

ни отпадъци. Хранилището ще бъде

от траншеен тип, който е избран

поради следните причини:

n Притежава редица предимства

пред останалите типове от глед-

на точка на безопасността;

n Има множество инженерни бари-

ери;

n Предлага сигурна защита в пери-

ода на експлоатация на НХ РАО;

n Гарантира безопасност в перио-

да след затваряне на съоръжени-

ето;

n Осигурява лесно манипулиране с

радиоактивните отпадъци и лес-

на поддръжка;

n Осигурява възможност за кориги-

ращи действия, включително из-

важдане на радиоактивните от-

падъци в съответствие със

съвременните тенденции;

n Дава възможност за стриктен

контрол във всяка една точка на

съоръжението – радиоактивните

отпадъци, инженерните бариери,

площадката, както и радиацион-

но-защитната зона и наблюдава-

ната зона;

Схема на многобариерната инженерна защитна покривка на хранилището
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n Препоръчан е от международен консултант;

n Представлява съвременна доказана технология, как-

вато има въведена в експлоатация.

Проектът предвижда изграждането на 8 броя едно-

типни стоманобетонни вкопани модула, разположени

в два стъпаловидни успоредни реда. Всеки модул е

съставен от 16 броя еднотипни камери, разположени

също в два успоредни реда по 8 камери в един ред.

Камерите ще бъдат разделени от вътрешни преград-

ни стени и след запълването им с опаковки, ще бъдат

покрити със стоманобетонна плоча и изолирани от

атмосферните води чрез изграждане на многопластов

земнонасипен слой. Предназначението на тази много-

бариерна инженерна защитна покривка е трайно да

изолира отпадъците в модулите от дъждовните води,

да предотврати достъпа на растителни и животинс-

ки видове до погребаните отпадъци, да предпази хра-

нилищните камери от повърхностната ерозия, резки

температурни промени, да предотврати или миними-

зира непреднамерената човешка намеса. Тя трябва да

запази непропускливостта си в продължение на целия

период на институционален контрол от 300 години след

затваряне на съоръжението.

Многобариерната инженерна защитна покривка

включва седем бариери. Първата инженерна бариера

представлява циментовата матрица, в която са кон-

диционирани радиоактивните отпадъци. Втората ин-

женерна бариера са стените на стоманобетонния

контейнер, покрити с хидроизолационен материал.

Трета инженерна бариера се явяват стоманобетонни-

те стени на камерата, покрити с хидроизолационен

материал, както и льосоциментовия запълващ мате-

риал, съдържащ природни неорганични сорбиращи ма-

териали (зеолит). Четвърта инженерна бариера пред-

ставлява мощният льсоциментов слой около камери-

те. Пета инженерна бариера е уплътненият льос.

Шеста природна (естествена) бариера представлява

льсовият комплекс, в който се изграждат и затварят

модулите – както показват досегашните изследвания,

този комплекс е практически напълно сух и притежава

много добри сорбционни свойства, препятстващи миг-

рацията на радионуклиди. Седмата, последна инженерна

бариера представлява защитната многобариерна ин-

женерна покривка.

Предварителната оценка на количеството радиоак-

тивни отпадъци, които подлежат на погребване там

National storage for low- and medium-

level radioactive waste
The article represents the chronology in the realization and technical

parameters of the national storage for low- and medium-level radioactive

waste. The project foresees the building of 8 uniform sunken modules of

reinforced concrete, which are going to be located in two terrace-like parallel

rows. The storage will be commissioned at the end of 2015.

възлиза на 138 200 куб. м. (345 500 тона), което опреде-

ля и максималния капацитет на съоръжението. Потокът

радиоактивни отпадъци, които ще се съхраняват там

включва:

n Радиоактивни отпадъци, генерирани от целия пери-

од на експлоатация на АЕЦ Козлодуй;

n Радиоактивни отпадъци, генерирани от извеждане-

то от експлоатация на шестте блока на АЕЦ Козло-

дуй;

n Радиоктивни отпадъци, които ще бъдат генерирани

от дейността на евентуалната бъдеща АЕЦ Белене;

n Радиоактивни отпадъци от ядрени приложения в

медицината, промишлеността и бита.

В съоръжението няма да бъдат съхранявани високо-

радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво от

АЕЦ Козлодуй или от евентуалната бъдеща АЕЦ Белене.

Проектът за национално хранилище е с най-висок

приоритет за правителството на България и е обявено

със статут на обект с национално значение. Този про-

ект е залегнал в Програмата на правителството за

европейското развитие на България в периода 2009 – 2013

г., в актуализираната национална Стратегия за управ-

ление на отработеното ядрено гориво и радиоактивни-

те отпадъци до 2030 г., приета от Министерски съвет

на 5 януари 2011 г. и представлява ангажимент на пра-

вителството пред Европейската комисия.
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       предишния брой на сп. Енер-

джи ревю бе публикувана първата

част на статията, посветена на

особеностите при изграждането на

парокондензатни системи. Бяха раз-

гледани някои основни моменти като

избора на котел и прокарването на

трасетата на паропроводите и кон-

дензатопроводите, при които е осо-

бено важно да се спазват необходи-

мите наклони и предвиждането на

дренажи с дренажен джоб и конден-

зно гърне. Бе обърнато внимание и

на изпълнението на редуциращата

група. В настоящия брой продължа-

ваме темата с разглеждането на

особеностите при монтажа на кон-

дензните гърнета, поддръжката на

парокондензатните системи,

възможните причини за аварии и

методите за предотвратяването

им.

Монтаж на кондензни
гърнета

Размерът и типът на кондензно-

то гърне са в зависимост от опре-

деления за всеки случай коефициент

на сигурност. При необходимост

може да се поставят обезвъздуши-

тели на съответните места, както

и подходящ за целта терморегула-

тор. Обикновено, кондензните гърне-

та, отговарящи на международните

стандарти, са с означени върху тях

посоки на потока и на монтажа. За

оптимално се счита хоризонтално-

то положение на монтаж. Механич-

ните кондензни гърнета - поплавко-

ви и с инверсно бутало не биха мог-

ли да работят в друга посока. Есте-

Парокондензатни
системи

ствено, има и някои изключения.

Предлагат са поплавкови кондензни

гърнета, позволяващи монтаж на

вертикален низходящ участък, но те

се характеризират и с известни

особености в конструкцията си.

Разпространена практика в мина-

лото е изграждането и използване-

то на байпаси към кондензните

гърнета. Днес тази практика се

приема за не особено ефективна

както от икономическа, така и от

технологична гледна точка. Ако в

конкретен случай се приеме, че е

необходимо използването на байпас,

то тогава се препоръчва да не се

допуска той да е с диаметър по-го-

лям от този на дюзата на конденз-

ното гърне.

Кондензно гърне за всеки
консуматор

С оглед на извършването на изве-

стни икономии, се срещат решения,

при които към едно кондензно гърне

се свързват няколко консуматора.

Типични примери за подобни решения

са свързването на два близко разпо-

ложени апарата, работещи с различ-

ни налягания на парата, да се

свържат посредством общо конден-

зно гърне към кондензната линия или

при захранване на няколко консума-

тора с пара с едно и също налягане,

кондензатът да се събира и да се

отвежда в общо кондензно гърне.

Според специалисти в областта,

подобни решения биха могли да дове-

дат до повече вреди в сравнение с

направените икономии. Например

тук, в първия случай кондензатът от

съда ще се отведе през кондензно-

то гърне, но в същото време ще

попречи на отвеждането на конден-

зата от съда с ниско налягане. Така

единият апарат няма да може да

достигане проектна мощност. Във

втория случай, евентуални проблеми

биха могли да възникнат от възмож-

ните различия в моментните консу-

мации на пара, различия в диаметри-

те на тръбните линии и броя и вида

на колената и стесненията по тях,

близостта до кондензното гърне,

цикличността в зареждане на апара-

тите, количеството и времето на

процедурите и т. н. Към доводите в

полза на индивидуалното дрениране

се добавя и разнообразието от кон-

дензни гърнета, предлагани на паза-

ра, което дава възможност за избор

на подходящи гърнета на приемлива

цена.

По отношение на самата сграда

се препоръчва тя да бъде добре

топлоизолирана, по възможност по-

малко остъклена и с малко излишни

пространства. Отоплението може

бъде посредством водно отопление,

като се препоръчва използването на

таванно и стенно лъчисто водно

отопление, съсредоточено около

работните места. По този начин би

се гарантирало добро топлинно усе-

щане на работещите при поддържа-

не на сравнително ниска температу-

ра на околния въздух. Добре е да се

предвидят и възможни последващи

разширения.

Поддръжка
Поддръжката на парокондензат-

ната система обикновено се свеж-

да до планово и периодично почи-

стване на всички филтри, отстра-

няване на пробиви и пропуски от

Парокондензатни
системи

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

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

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

1618 София, п.к. 109.

Бул. "Бр. Бъкстон" № 31А, вх. Б

тел./факс: 02/ 955 97 28, 955 95 76

е-mail: polymat@techno-link.com

www.polymat-bg.com

ПОЛИМАТ ООД KLINGER Quantum
НОВО ПОКОЛЕНИЕ КЛИНГЕРИТ

Нова ера за еластичността на безазбестовите материали.

-  KLINGER Quantum е уникален уплътнителен материал, който

остава еластичен и при високи температури;

-  KLINGER Quantum се доближава до параметрите на

уплътнителните материали от чист графит;

- KLINGER Quantum се изрязва лесно с подръчни инструменти.

фланцови и салникови връзки, по-

правка на нарушена топлоизолация.

В някои случаи, когато е предвари-

телно заложено в проекта, към дей-

ностите по поддръжката се причис-

ляват и дейностите по ръчно дре-

ниране при пускане на инсталация-

та в действие и при нейното спи-

ране.

В повечето случаи, обаче, прак-

тиката сочи, че поддръжката е

далеч по-обхватна и много често ин-

цидентна. Като основни причини за

този факт се посочват недоброто

проектиране и изпълнение на систе-

мата. Често в поддръжката на да-

дена система се включват под-

дръжка на мазутното стопанство,

особено през студените месеци при

липса на топлоизолация на складо-

вите резервоари, неавтоматизира-

ни постоянни и дънни продувки.

Неизправното дрениране на колек-

торите обикновено се подменя с

ръчни операции. При липса на дрена-

жи по паропроводите, често са

наблюдават хидравлични удари, ко-

ето усложнява поддръжката. Липса-

та на филтри или непочистването

им предизвикват заклинване, зади-

ране, засядане на всякакви вентили

и гърнета и т. н.

Аварии и възможни
причини за възникването
им

Добре организираната и редов-

но извършвана поддръжка е основ-

на превантивна мярка за предотв-

ратяването на аварии. Обикнове-

но, възникването на авария е съпро-

водено от значителни загуби, по-

ради спирането на технологичния

процес и изхвърляне и унищожава-

не на продукция. При една по-сери-

озна авария може да се стигне до

значителен период от време, на

който да бъде прекъснат производ-

ственият процес, което води до

допълнителни загуби. Поради това,

специалистите препоръчват пред-

приемането на действия за пре-

дотвратяване на възможностите

за възникване на авария чрез из-

вършването на предварителни ре-

монти, например.

В парокондензатните системи

авариите често са свързани с по-

вреда на някои от елементите на

системата като котел, паропрово-

ди, арматури, топлообменни апара-

ти, кондензни гърнета, помпи, кон-

дензатопроводи. Повредите обикно-

вено са под формата на пробив,

пукнатина, скъсана заварка и т. н.

Подобна повреда налага спиране на

производството, за да могат да

бъдат извършени ремонтните дей-

ности.

Сред най-честите причини за

възникване на аварии в пароконден-

затните системи са недопустимо

превишаване на граничните пара-

метри на налягане и температура

или поради остаряване и отработен

ресурс от време. Специалисти от-

белязват, че при правилно поддържа-

не на инсталацията, превишаване на

налягане от първоизточник пара или

от хидравличен удар е нещо, което

не е допустимо и трудно би могло да

се случи. При добре изпълнена инста-

лация в повечето случаи има предви-

дена защита под формата на пред-

пазни вентили, сепаратори и т. н.

Подмяната на някои елементи е под-

ходящо да се извърши преди да се

стигне до тяхното дефектиране.

Срокът им на експлоатация и подхо-

дящото време за подмяна могат да

се разберат от производителя. Към

тази група елементи се включват

мембрани, гарнитури, пружини в кон-

тролни и регулиращи вентили, кап-

сули и лостови механизми в конден-

зните гърнета и т. н. По мнение на

специалисти в областта, подобен

вид профилактична дейност може да

спести много неприятности и сред-

ства.

В статията са използвани материали от

книгата „За парата“ на ст.н.с. д-р инж. Пен-

чо Пенчев.

Steam condensing systems
In the current issue we publish the second part of the article about steam condensing systems, which

describes the peculiarities in the installation of condensing tanks, the maintenance of steam condensing

systems, possible causes of breakdowns and the methods of their prevention.
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      сновна задача на обогатява-

нето на полезните изкопаеми е оси-

гуряване на тяхното по-пълно изпол-

зване и извличане на ценните компо-

ненти. Използват се различни мето-

ди. Например, при обогатяването на

въглищата за отстраняване на пе-

пелта и пирита обикновено се изпол-

зва гравитационна сепарация. За по-

фини съставки с размери от порядъ-

ка на 400 mm за подходящ се счита

флотационният метод. На практика,

той се явява един от основните

методи за обогатяване на фин въгли-

щен прах и важен процес при реге-

нерацията на обратните води, кое-

то подпомага да се намали вредно-

то екологично въздействие на про-

цесите на обогатяване върху окол-

ната среда. Методът се основава на

различието във физикохимичните

свойства на повърхността на мине-

ралите и способността на минерал-

ните частици да се закрепват към

разделителната повърхност на две

фази – течна и газообразна. Съот-

ветно, основен момент в процеса на

флотация е закрепването на единич-

на минерална частица към повърхно-

стта на въздушно мехурче в течна

среда. Възможността за реализира-

нето на този процес зависи от

състоянието на граничните

повърхности минерал-течност, теч-

ност-газ, минерал-газ, както и от

тяхното взаимодействие с флотаци-

онните реагенти. Обикновено изход-

ната суровина предварително се

смила във водна среда и се подава във

флотационна машина заедно с реа-

генти. Към въздушните мехурчета

се закрепват трудно омокрящите се

частици и се изнасят в пенен про-

дукт, а скалните частици се отде-

лят като камерен продукт.

Въглищата
Въглищата са изкопаеми фосилни

горива. Те нямат точно определена

химична формула, тъй като съ-

държат много функционални групи и

звена. Основен съставен елемент на

въглищата се явява въглеродът, а

освен него в тях се съдържат още

водород, азот, кислород, сяра. При

обогатяването на въглища, флота-

цията се използва основно за отде-

ляне на карбонатните (запалимите)

вещества от пепелта. Принципно,

този метод се прилага предимно за

отделяне на минерални частици с

размер под 0,5 mm. За по-едри час-

тици обикновено се използват дру-

ги сепарационни методи.

За закрепване на частицата към

газовото мехурче е необходимо да се

разруши хидратният слой между

частицата и мехурчето. Закрепва-

нето на минералната частица към

газовото мехурче ще е възможно, ако

енергията на комплекса частица-

мехурче е по-малка от свободната им

енергия преди взаимодействието.

Тук важна роля играе ъгълът на мок-

рене. За неговото регулиране в прак-

тиката обикновено се използват

различни видове реагенти.

Флотационни реагенти
До голяма степен ефективност-

та на флотацията на въглища и

получаването на висококачествен

концентрат зависи от флотацион-

ните свойства на използваните ре-

агенти. Флотационните реагенти

обикновено се подразделят на реа-

генти-събиратели, реагенти-пено-

образуватели и реагенти-регулато-

ри. Реагентите–събиратели, от своя

страна, биват йоногенни и нейоно-

генни, като йоногенните събирате-

ли, в зависимост от това кои от

йоните изпълняват събирателни

функции, биват: анионни и катионни.

Пенообразувателите са органич-

ни съединения, молекулите на които

се състоят от полярна и аполярна

част. Адсорбират се на граничната

повърхност вода-въздух и намаляват

повърхностното напрежение. Фло-

тационният процес без използване-

то на пенообразуватели се счита за

неефективен, тъй като въздушните

мехури се сливат един с друг, броят

им намалява и пяната е нестабилна.

Самите пенообразуватели обик-

новено са хетерополярни органични

съединения, съдържащи полярни гру-

пи. Подразделят се на кисели, неут-

рални и основни. В практиката най-

широко приложение намират неут-

ралните пенообразуватели, характе-

ризиращи се с високи пенообразува-

щи свойства независимо от рН на

средата.

Флотационните реагенти-регу-

латори се характеризират с много-

образно действие. Те могат да вза-

Обогатяване на
въглища чрез
флотация

Обогатяване на
въглища чрез
флотация

О
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имодействат с минералната

повърхност и да създават адсорб-

ционно покритие или ново съедине-

ние, което прекратява или усилва

взаимодействието на тази

повърхност със събирателя. По този

начин те активират или депреси-

рат флотацията на определени

минерални частици. Могат, също

така, да променят киселинността

на средата, като по този начин

отново регулират взаимодействи-

ето на събирателя с минералната

повърхност. В зависимост от дей-

ствието си се делят на активато-

ри, депресори и регулатори на сре-

дата.

Развитието на флотационните

процеси и прилагането им при пре-

работката на въглища с различни

характеристики води и до необхо-

димостта от разработването на

реагенти, характеризиращи се с по-

добри селективни свойства при се-

парацията на фин въглищен прах.

При флотацията на въглища едни от

най-често използваните реагенти в

ролята на събиратели се явяват

аполярните реагенти, които са про-

дукти от нефтопреработвателна-

та промишленост. Тези реагенти

могат да окажат различно въздей-

ствие, изразяващо се в хидрофоби-

зация на повърхността на въглища-

та, усилване на силата на комплек-

са частица-въздушен мехур, регули-

ране на пенообразуването и други.

Флотационни машини
Флотационните машини обикно-

вено се подразделят на механични,

пневматични и пневмомеханични.

Характерно за механичните флота-

ционни машини е, че ежектирането

и диспергирането на въздушните

мехурчета от атмосферата се по-

стига чрез въртене на импелер, кой-

то може да бъде с различна конст-

рукция. При пневматичните флота-

ционни машини въздухът се подава

принудително посредством въздухо-

дувки, помпи, вентилатори и т. н. В

пневмомеханичните флотационни

машини въздухът се подава принуди-

телно под налягане, а импелерът се

върти с много малка скорост.

В практиката една от най-широ-

ко използваните конструкции е ко-

лонната флотационна машина, коя-

то се причислява към пневматични-

те машини. Според специалисти в

областта, внедряването на подобни

машини в практиката значително е

допринесло за развитието на флота-

ционното обогатяване. Като пре-

димства на колонните флотационни

машини в сравнение с механичните

и пневмомеханичните обикновено се

посочват: повишената производи-

телност, подобрената хидродинами-

ка, селективността на процеса,

получаването на концентрат с не-

обходимото качество с минимално

количество пречистващи и контрол-

ни операции, съкращаване обема на

производствената площ, икономия

на електроенергия.

Колонна флотационна
машина

Обикновено представлява квад-

ратна или кръгла камера, в долната

част на която е монтиран дифузор,

през който се подава въздух. По-

токът от въздушни мехурчета се

движи в посока противоположна на

тази на минералните частици.

Прилепването на минералните

частици към въздушните мехурчета

се осъществява в ниската част на

машината, между точката на пода-

ване на пулпа, което обикновено е в

средната част, и подаването на

въздушни мехурчета. Това на прак-

тика е флотационната зона. Пулпът

се подава, предварително обработен

с реагенти. Пяната от флотацион-

ната зона се предвижда към горна-

та част, където се оросява с чиста

вода.

Колонните флотационни машини

са с голяма височина, което осигу-

рява по-голяма вероятност за кон-

такт между газовите мехурчета и

минералните частици. Принципно,

повишаването на флотоактивност-

та на въздушните мехури е свърза-

но с увеличаване времето на тяхно-

то кондициониране, т. е. интерва-

ла между момента на образуване и

минерализацията на мехурчетата.

По тази причина немалката височи-

на на колоната, позволяваща по-го-

ляма продължителност на пребива-

ване на въздушните мехурчета в

нея, позволява протичането на про-

цеса на минерализация при оптимал-

на флотоактивност на мехурчета-

та.

Характерът на движение на час-

тицата и мехурчето е важен фак-

тор, от който зависят вероятнос-

тта на образуване на флотокомплек-

са, степента на минерализация, ско-

ростта на флотация и енергоемко-

стта на процеса. При използването

на колонна флотационна машина,

поради липсата на разбъркване и

ниската турбулентност на пулповия

поток, инерционните сили, разруша-

ващи комплекса частица-мехурче, са

незначителни.

Ролята на аераторите
за ефективността на
машините

Върху ефективността на флота-

ционните машини сериозно влияние

оказват условията на диспергиране

на въздуха. По тази причина, към

използваните аератори се предявя-

ват редица изисквания като осигу-

ряване на максимално газосъдържа-

ние при оптимална средна едрина на

мехурчетата, мехурчетата да са с

размер, който да осигури изплуване

на флотокомплекса, да имат стабил-

на аерационна характеристика и

други. Обикновено, използваните в

колонните машини аератори, в зави-

симост от принципа си на действие

се подразделят на пневматични,

хидравлични (струйни) и пневмохид-

равлични. Една от най-разпростра-

нените конструкции аератори са

перфорирани тръби или пластини, в

които под налягане се подава въздух.

Друг тип аератори, намиращи при-

ложение в колонните флотационни

машини, се явяват и аераторите от

тъкани, които се характеризират с

ниска цена, но при тях се наблюдава

неравномерна аерация, както и

възможност за поява на едри мехур-

чета.

Coals enrichment through flotation
The flotation method is considered to be one of the most effective methods of coals enrichment. The

article presents usable flotation agents and types of flotation machines. Special attention is paid to

column flotation as one of the most rapidly developing methods.
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    иомасата е сред биогоривата

с най-висок потенциал и възможно-

сти за използване при производство-

то на топлинна и електрическа енер-

гия от гледна точка на икономичес-

ката и енергийна ефективност. Този

факт има немалко значение на фона

на огромните енергийни нужди и не-

обходимостта от използването на

екологосъобразни решения.

Голяма част от твърдата биома-

са се получава от дървесни отпадъ-

ци, включващи части от стволове на

дървета, малки трупи, трици, талаш,

кори от дървета и други. Част от

дървесните отпадъци могат да се

използват без допълнителна техно-

логична обработка, други е необхо-

димо да бъдат подложени на допъл-

нителна обработка като натроша-

ване например, след което могат да

бъдат използвани за директно изга-

ряне или производство на брикети.

Използването им има редица предим-

ства като ниско съдържание на пе-

пел в отпадъците, отсъствието на

сяра в тях, при изгарянето им полу-

чените димни газове са с ниска ко-

розионна агресивност, намаляване на

емисиите на въглероден двуокис и

други.

Възможности за
оползотворяване

Дървесната биомаса обикновено

се използва като суровина в проце-

си като изгаряне, пиролиза или гази-

фикация. Изгарянето, от своя стра-

на,  може да бъде директно, изгаряне

в кипящ/циркулиращ слой, газифика-

ция или изгаряне на прахообразно

гориво. Най-често използвано в прак-

тиката е директното изгаряне в

котли и пещи. Обикновено за водо-

грейни котли и пещи с малки мощно-

сти, изгарянето протича в горивни

камери с хоризонтални, конусни, на-

клонени или подвижни решетки. При

автоматизиран процес на изгаряне

на раздробени дървесни отпадъци се

използват и тръбни горелки с шне-

ково подаване. При изгарянето в

кипящ/циркулиращ се постига почти

100% изгаряне на горивото, поради

което този процес се характеризи-

ра и с по-висока ефективност. В

сравнение с директното изгаряне, в

този случай се наблюдава по-ниска

емисия на отпадни продукти от го-

ренето. При използване на този

метод раздробената дървесина гори

в „кипящ“ слой, създаден чрез продух-

ване на въздух или газ през слой от

инертен материал, например пясък.

Процесът на горене протича стабил-

но и с висока ефективност, тъй като

количеството инертен материал е

значително повече от подаваното

количество гориво.

Газификацията е двуетапен про-

цес. В първият етап горивото се

подава с шнеков транспортьор до

наклонена решетка в първична каме-

ра (предкамера), където се нагрява

до температура, подходяща за про-

тичане на процеса газификация.

Прегрятата и смесена с вторичен

въздух дървесна газ изгаря във вто-

ричната камера практически без

остатък. Продуктите на горене се

използват в котел или пещ за полу-

чаване на гореща вода, пара или

въздух.

За изгарянето на прахообразно

гориво, получено от определен про-

изводствен процес или в резултат

на раздробяване на дървесните от-

падъци до прах, обикновено се изпол-

зват специални горелки, предназна-

чени за изгаряне на дървесен прах.

Дървесна биомаса
Източници, обработка, съхранение и оползотворяване

Дървесна биомаса

Б
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Този процес е сравнително скъп,

поради което е сравнително рядко

използван.

Пиролизата е процес, при който

биомасата се излага на висока тем-

пература - обикновено до 300-500 оС,

в отсъствието на кислород, което

води до разлагането й. Крайният

продукт е смес от твърди (въглен),

течни (оксидирани масла) и газови

(метан, въглероден монооксид и

въглероден диоксид) съставки.

Газификацията е процес на висо-

котемпературно превръщане на

дървесината при нормално или пови-

шено налягане в газ, наричан дърве-

сен или генераторен газ, а така също

и в неголямо количество пепел, в

специални реактори (газогенерато-

ри) с ограничен достъп на въздух или

кислород.

Особености при
съхранение

За момента, тенденцията е пре-

димно да се използва директното

изгаряне на биомасата за производ-

ство на топлинна енергия. Това на-

лага, обаче, организирането на сис-

тема за нейното съхранение и под-

готовка, тъй като събирането и

използването й обикновено не съвпа-

дат по време. С оглед осигуряване-

то на непрекъснат поток от гори-

во, биомасата се съхранява,под под-

ходяща форма в близост до място-

то на непосредствено използване.

При съхранението, обаче, е добре да

се вземат предвид няколко фактора

- биомасата се характеризира с

високи загуби на сухо вещество,

отделяне на топлина, което създа-

ва реална опасност от самовъзпла-

меняване, а също така се отделят и

високи концентрации от алергенни

частици, които могат да създадат

опасност за здравето. За избягване

на самозапалването и осигуряване на

оптимални условия на съхранение от

решаващо значение се явява контро-

лирането на влагата. Биомасата

обикновено се съхранява в насипна

форма и представлява среда, през

която влагата може да мигрира, или

в която да се абсорбира. Поради

това, при съхранението е необходи-

мо да се предприемат мерки за ог-

раничаване на влиянието на околна-

та среда и да се гарантира наличи-

ето на ротация на запасите. В прак-

тиката се използват различни начи-

ни за съхраняване на биомасата,

като обикновено системата за

съхранение включва освен самите

складови помещения и оборудване за

нейното транспортиране. Сред из-

ползваните системи са силозите с

полегат под, системите, познати

като подвижен под и саморазтовар-

ващите се бункери. Силозите с по-

легат под обикновено са с квадрат-

на основа и наклонен под с въртящо

се рамо, с помощта на което гори-

вото се подава към шнек, който го

отвежда до котела. Тъй като, обик-

новено, скоростната кутия е под

пода, е добре да се осигури достатъ-

чно място за поддръжка. Системи-

те, познати като подвижен под се

използват предимно за големи ин-

сталации, тъй като са по-скъпо ре-

шение. Като основно тяхно предим-

ство се посочва възможността био-

масата да бъде директно разтовар-

вана върху подвижния под. Самораз-

товарващите се бункери се считат

за подходящи предимно за дървесни

палети и за неподходящи за дърве-

сен чипс, например, тъй като той е

много лек и има голям ъгъл на свобод-

но падане. Основен проблем при из-

ползването им е запълването им с

гориво.

Уплътняване на
биомасата

Предварителната обработка,

транспортирането и съхранението

на твърдата биомаса е нелека зада-

ча поради неравномерното съдържа-

ние на влага и ниската насипна

плътност на тези суровини. Това е

причината биомасата да бъде под-

лагана на уплътняване, с което се

цели получаването на еднородни по

размери и съдържание на влага час-

тици с висока насипна плътност.

Уплътняването се определя като

процес на превръщане на суровина с

високо съдържание на влага и ниска

насипна плътност в такава с ниско

съдържание на влага и висока насип-

на плътност. Процесът на уплътня-

ване обикновено включва три основ-

ни операции: сушене, намаляване на

размера/раздробяване и гранулиране/

пелетизиране.

Оформянето на дървесната био-

маса в палети или брикети води до

повишаване на плътността, пони-

жаване на влажността и, съответ-

но, значително повишаване на кало-

ричността й. В същото време

обемът на дървесните отпадъци

намалява значително. В процеса на

производство към използваната

биомаса не е необходимо допълни-

телно добавяне на химически слеп-

ващи вещества. Обикновено пеле-

тите и брикетите се произвеждат

със стандартни размери чрез пре-

соване под налягане на дървесни

кори, трици и други дървесни от-

падъци. В случаите когато се пред-

вижда те да бъдат използвани за
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биогорива

Wood biomass
The usage of wood biomass has a lot of advantages like low ash content in the waste, when burnt,

the resulting smoke is with low corrosive aggressiveness and etc. The biomass can be utilized as raw

material in processes like burning, pyrolysis or gasification.

промишлени нужди или да бъдат

съхранявани за продължителен пе-

риод от време, е необходимо да

бъдат с повишена здравина и устой-

чивост на влага. В този случай се

препоръчва топлинна обработка на

изходната суровина при температу-

ра от порядъка на 200-300 оС.

Процесът на производство на

пелетите и брикетите обикновено

включва три основни етапа, смила-

не, изсушаване и пресоване.

Качество на биомасата
и ефективност на
горенето

Факторите, оказващи влияние

върху ефективността на процеса на

горене са влажността на биомаса-

та, съдържанието на пепел, съот-

ветствие на съоръженията за изга-

ряне на подобен вид биомаса, адап-

тация на котела към изгарянето на

биомаса с високо съдържание на

пепел.

Влагата е един от най-важните

показатели по отношение на каче-

ството на горивото. Принципно,

качеството на биомасата се бази-

ра на калоричността, съдържанието

на пепел и годността за съхранение,

обработка и обслужване. Влиянието

на влажността на биомасата върху

ефективността на котела е значи-

телно. При изгарянето на суха

дървесна биомаса с малко съдържа-

ние на пепел, ефективността на

работа на котела както по произво-

дителност, така и по КПД се прибли-

жава към ефективността на котли-

те на течно гориво. Повишаването

на влажността на дървесната био-

маса неизбежно води до намаляване

на ефективността на котела. В

случай на използване на биомаса в

големи централи, е необходимо тя да

съдържа точно определено количе-

ство влага, което да не оказва вли-

яние върху нормалното функционира-

не на котела.

Високото съдържание на пепел в

биомасата също затруднява горене-

то. Наличието на минерални веще-

ства в дървесната биомаса се опре-

деля от дърводобива и първичната

обработка.

Съща така, фракционният състав

на смляната дървесина е необходи-

мо да съответства на изисквания-

та на използваното устройство за

изгаряне. Отклонението в размера

на частиците от предвидените води

до намаляване на ефективността.

За осигуряване на ефективно из-

гаряне на дървесните отпадъци се

препоръчва използването на котел с

подходяща конструкция. Добре е да

се има предвид, че при котлите за

изгаряне на влажна дървесна биома-

са е необходимо да се увеличи кон-

вективната нагревна повърхност,

както и да се осигури допълнителна

нагревна повърхност за намаляване

на температурата на изходящите

газове.
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Парни турбини в
когенерационни
приложения

когенерационни системи

     арните турбини са вид топ-

линни двигатели, широко използвани

в редици индустриални производ-

ства, което се дължи от една стра-

на на достъпността на парата, а от

друга - на лесната им експлоатация

и поддръжка. Те се явяват и един от

основните видове двигатели, изпол-

звани в инсталациите за комбинира-

но производство на топло- и елект-

роенергия. Принципът им на работа

се основава на термодинамичния

цикъл на Ранкин (Rankine cycle), кой-

то е в основата на производството

на енергия от конвенционалните

електроцентрали, включващи котел

за производство на пара с високо

налягане. Самият цикъл по производ-

ството и оползотворяването на

парата включва няколко етапа.

Първоначално налягането на водата

се повишава до определено ниво в

зависимост от размера на котела и

температурата, до която ще бъде

загрявана парата. Следва загряване

на водата до температура на кипе-

не, в съответствие с налягането,

кипене (преминаване от течност в

пара), и след това, в повечето слу-

чаи, получената пара се прегрява

(загряване до температура по-висо-

ка от тази на кипене). Получената

прегрята пара постъпва в турбина-

та, преминава през лопатките и се

разширява, топлинната енергия се

превръща в механична и се използва

от генератора за производство на

електроенергия. Изходящата пара

може да бъде подадена към конден-

затор или система за дистрибуция

на пара с по-ниска температура и да

бъде използвана в други промишлени

или търговски приложения. Обикно-

вено, полученият кондензат от кон-

дензатора или от други приложения

се връща обратно към котела.

В зависимост от конструктивни-

те особености и състоянието на

изходящата от турбината пара,

парните турбини, използвани в коге-

нерационни инсталации, се подраз-

делят на два основни вида - турбини

с пароотнемане и турбини с проти-

воналягане.

Парни турбини с
пароотнемане

Тези турбини, обикновено изпол-

зват входящата прегрята пара, за

да намалят кондензацията вътре в

турбината, а налягането на пара-

та след турбината е по-ниско от

атмосферното. При тях част от

парата след тракта за високо на-

лягане се отклонява към топлооб-

менника за загряване на топлоно-

сител. Останалата част от пара-

та постъпва в частта на турби-

ната за ниско налягане, а след това

в кондензатора. Когато има малка

консумация на топлина, парата се

насочва към кондензатора и се под-

държа пълна електрическа мощ-

ност. Основно добивът на елект-

рическа и топлинна енергия зави-

си от температурите на входа и

на изхода на топлоносителя в мре-

жата.

При турбините с
противоналягане
налягането на парата след турбина-

та е по-високо от атмосферното. За

загряване на топлоносителя се из-

ползва цялото количество пара, а

кондензатът се връща към котела.

При този тип турбини процесът на

добив на топло- и електроенергия е

взаимно свързан, а електрическата

мощност е функция на консумация-

та на топлина. Обикновено, за покри-

ването на върховите потребности

на топлина се използва специален

топлообменник, който консумира

първична пара. Като предимства на

турбините с противоналягане могат

да се посочат по-ниската им себес-

тойност в сравнение с другите

турбини, по-малката консумация на

вода за охлаждане, удобството при

използването им в промишлени про-

цеси със стационарен режим на кон-

сумация на топлина. Те са и сред най-

широко използваните турбини в

практиката.

Особености на парните
турбини

За разлика от когенерационните

инсталации с газови турбини и дви-

гатели с вътрешно горене, където

топлинната енергия се явява стра-

ничен продукт от производството

на електроенергия, при парните

турбини електроенергията се явява

страничен продукт от производ-

ството на топлина (пара). Друга

характерна тяхна особеност е, че

преобразуването на горивото в енер-

П

Парни турбини в
когенерационни
приложения
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гия не се случва директно в турби-

ната. Обикновено се използва котел,

в който се произвежда пара с висо-

ко налягане, която в последствие се

използва за задвижване на турбина-

та и генератора. Разделянето на

функциите позволява в когенераци-

онните инсталации с парни турби-

ни да се използват широк спектър от

горива, вариращи от чист прореден

газ до твърди горива и отпадъчна

биомаса. Получената на изхода от

турбината пара с ниско налягане

може да се използва директно в про-

изводствени процеси, за отопление

или да бъде трансформирана в друг

вид топлинна енергия, включваща

вода за отопление или охлаждане.

Предлаганите парни турбини ва-

рират в широк диапазон от мощно-

сти от агрегати с много малка мощ-

ност под 100 kW до такива с много

големи мощности, от порядъка на

над 250 MW, използвани при производ-

ство на електричество в големи

електроцентрали.

Когенерационните системи с пар-

ни турбини са сред най-често при-

лаганите в индустрията. Считат се

за много подходящи в приложения,

където са налице големи количества

дървесни отпадъци и отпадна биома-

са, които могат да бъдат използва-

ни като гориво - като в целулозно-

хартиената промишленост, напри-

мер.

Електрическата
мощност
на когенерационните системи с

парни турбини зависи от разликата

между наляганията и температури-

те на парата на входа и на изхода

от турбината, както и от нейното

количество. Принципно, коефици-

ентът на полезно действие на паро-

турбинните цикли, използвани само

за производство на електроенергия,

е много нисък и обикновено е по-нисък

от този на газовите турбини и дви-

гателите с вътрешно горене. В по-

вечето случаи стойностите му ва-

рират в диапазона от около 25 - 35%.

При по-малки мощности тази ефек-

тивност може да падне и до около

10%, например, когато произведена-

та електроенергия се явява страни-

чен продукт от производството на

пара за други индустриални процеси.

При използването им в когенераци-

онни приложения, обаче, сумарната

ефективност нараства и може да

достигне до 80 - 84%.

Като цяло, парните турбини се

характеризират със следните пре-

димства - висока производителност,

възможност за използване на широк

спектър от горива и продължителен

срок на експлоатация поради малко-

то движещи се части. При подходя-

ща експлоатация и добра поддръжка,

което включва и контрол на съста-

ва на водата за котела, парните

турбини се явяват много надеждни

съоръжения.

Като техни недостатъци обикно-

вено се посочват: дългият период на

пуск, необходимостта от по-високи

начални капиталовложения за едини-

ца мощност, сложният и скъп ре-

монт и други.

Компоненти на
инвестицията

Когенерационните инсталации с

парни турбини се явяват комплекс от

взаимосвързани подсистеми. Поради

тази причина, необходимите първона-

чални инвестиции за изграждане на

инсталацията включват освен разхо-

дите за самата парна турбина, така

и за съпътстващите съоръжения.

Според специалисти в областта,

първоначалните разходи обикновено

се подразделят по следния начин: 25%

за котела, 20% за инсталацията за

подготовка и подаване на горивото,

20% за системата за очистване на

димните газове и контрол на замър-

сяването, 15% за турбината и 20% за

строителство и инженеринг. От

всички тези разходи, тези за котела

се явяват най-конкурентни, а възмож-

ностите за намаляване на първона-

чалните разходи обикновено са

свързани с намаляване на разходите

за системата за подготовка и дос-

тавяне на горивото.

За когенерационните инсталации,

особено при тези, в които като го-

риво се използва биомаса, първона-

чалните разходи за самата турбина

са доста по-ниски на фона на общи-

те разходи за системите, работе-

щи с двигатели с вътрешно горене

или с индустриални газови турбини.

Стандартният котел на твърдо

гориво обикновено е с по-висока се-

бестойност от самата парна тур-

бина. Също така, разходите за коге-

нерационна централа на твърдо го-

риво се влияят и от редица фактори

като например обработка на гориво-

то, оборудването за контрол на

вредните емисии и разходите за

котела. С малки изключения, за някои

горива и конфигурации, разходите за

kW мощност обикновено се увелича-

ват с намаляването на размера на

инсталацията.

Често парните турбини се инста-

лират към вече съществуваща цен-

трала. В някои от тези приложения

специфичните условия като масов

поток, налягане, температура и т.

н. предопределят и специфични изис-

квания към парната турбина, което

може да рефлектира върху нейната

цена.

Steam turbines in co-generative applications
The article examines the opportunities for utilization of steam turbines in the simultaneous production

of electrical and heat energy and the steam turbine types most commonly used in such installations.

Фиг. 1. Принципна схема на когенерационна инсталация с парна турбина
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Innovations
The innovations column presents alternative technology of biodiesel manufacturing out of photosynthesizing algae breaded in pho tobioreactors. The other accents

are „New wind generator for urbanized areas“ and „Organic solar cells with outstanding voltage“.

Нов ветрогенератор за
урбанизирани зони

В средата на следващата година

се очаква на пазара да се появи прин-

ципно нов ветрогенератор, подходящ

за монтаж в градската среда. Раз-

работката на сингапурско-австра-

лийската компания Katru е снабдена

с пропелер с вертикална ос и корпус

с тесни процепи по периметъра меж-

ду разположените под ъгъл пласти-

ни.

Отличава се с ниски нива на шум

и може да функционира в зони с нис-

ки скорости на вятъра. Устройство-

то може да акумулира въздушни по-

тоци от всяко направление и е безо-

пасно за птиците, изтъкват създа-

телите на прототипа. „Един от не-

достатъците на традиционните

ветрогенератори с хоризонтална ос

на въртене е необходимостта ро-

торните им перки периодично да се

обръщат, настройвайки се по посо-

ка на вятъра. Системата Implux, раз-

работвана в течение на няколко го-

дини, не се нуждае от постоянна ко-

рекция на положението на перките

и е лесна за интеграция в електром-

режата на многоетажно здание или

бизнес център“, допълват от Katru.

Мощността на прототипа засе-

га е 2 kW, но се предвижда да дос-

тигне 4 - 10 kW. Ветрогенера-

торът няма да може да осигурява

енергийните потребности на цяла

сграда, но е напълно способен да

съкрати разходите за електрое-

нергия. Авторите на проекта раз-

читат да привлекат клиенти и с ес-

тетическите достойнства на ус-

тройството.

Нов ветрогенератор за
урбанизирани зони

Органични соларни клетки
с рекорден волтаж

Компанията Molecular Solar,

създадена от университета Уору-

ик, съобщи за значителен пробив в

увеличаването на производително-

стта на органични фотоволтаич-

ни клетки (OPV). Създателите на

новия тип клетки твърдят, че с тях

за първи път е генерирано напре-

жение над 4 V. Резултатът е по-

стигнат със соларна клетка, коя-

то използва едва 4 елемента (под-

клетки).

„Тези изключително гъвкави и

евтини клетки ще могат да бъдат

използвани за комерсиална употре-

ба при голяма част от потреби-

телската електроника. Голямо

предимство на новата технология

е, че бъдещата портативна елек-

троника ще може да бъде захран-

вана от една единствена високо-

волтова клетка и няма да има нуж-

да от свръзването й с други клет-

ки. Това би спестило значителни

разходи на производителите“, ко-

ментира Тим Джоунс, професор от

университета в Уоруик и един от

създателите на новата техноло-

гия. В момента Molecular Solar

финализират получаването на ин-

вестиции за 5,75 млн. евро, с кои-

то да довършат работата по тех-

нологията си за OPV.

Органични соларни клетки
с рекорден волтаж

Източник: Katru



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 6/2011 69

иновации

  момента основният процент

електроенергия, получена от възоб-

новяеми източници, се формира от

слънчевата и вятърната енергия.

Приложението на биоетанола и био-

дизела, получени от растителни

култури, все още е ограничено по-

ради факта, че изходните суровини

се използват като хранителни про-

дукти. Алтернатива за производ-

ството на биодизел предлагат фо-

тосинтезиращите микроводорасли

- едноклетъчни организми, които

подобно на растенията, могат да

осъществяват процеса фотосинте-

за. Приложението им се основава на

синтезираните от тях продукти

като каротени, ненаситени маст-

ни киселини, антиоксиданти, поли-

мери и др. Освен това, някои щамо-

ве при подходящи условия натруп-

ват мазнини в размер на над 50% от

собственото си тегло. Именно тези

мазнини дават перспективи за про-

изводство на биодизел без използ-

ването на хранителни суровини.

Потенциалът на микроводораслите

се крие в бързото натрупване на

биомаса, кoето може да осигури

хиляди килограми мазнини от едини-

ца площ, съпоставени срещу някол-

ко стотин, добивани от маслодай-

ните растения. Според изследова-

телите, 1 тон биомаса от водорас-

ли поглъща 1,6 тона въглероден

двуокис, като при това произвежда

1,2 тона кислород. Биогоривото,

получено от водорасли, не съдържа

сяра, не е токсично и лесно се раз-

гражда биологически.

Освен в естествена среда, фото-

синтезиращите микроводорасли

могат да се отглеждат в открити

площи и закрити инсталации, наре-

чени фотобиореактори, в които се

развиват селектирани микроорга-

низми в стерилни условия и подходя-

ща хранителна среда. Технологията

е разработена първо от НАСА. Фо-

тобиореакторите могат да бъдат

от непрекъснат тип, при които во-

дата непрекъснато циркулира или от

периодичен тип, при които периодич-

но се отделят култивираните водо-

расли. При фотобиореактор от не-

прекъснат тип отнемането на водо-

раслите става непрекъснато -  ежед-

невно или по-често. Преимущества

на тази технология са високите ско-

рости на растеж и голяма реколта

от единица площ на микроводорас-

лите.

Фотобиореакторите биват

тръбни, хоризонтални, вертикални,

панелни, колонни и др.

За момента най-предпочитани са

тръбните реактори поради голяма-

та си осветена площ и удобството

при създаване на по-мащабни инста-

лации. Проблем при тях се явява

натрупването на кислород, дости-

гащ инхибиращи концентрации и

затрудненията с поддържането на

температурата. При проектиране-

то на големи инсталации се увели-

чава диаметъра на тръбите, с кое-

то се намалява отношението меж-

ду осветена повърхност и обем, сле-

дователно и количеството на свет-

лина,  достигащо до клетките. Също

така се увеличава дължината на

тръбите, което създава условия О2

и СО2 да достигнат инхибиращи и

лимитиращи концентрации в различ-

ните зони на осветеност.

Сред основните изисквания към

конструкцията на всички типове фо-

тобиореактори са ефективното

снабдяване със светлина, оптимал-

ното разпределение на въглероден

двуокис, отстраняването на кисло-

рода, натрупан при фотосинтезата,

възможностите за надграждане на

конструкцията и др. Продуктивнос-

тта на фотобиореакторите се оп-

ределя от скоростта на растеж на

биомасата. Тя зависи от състава на

хранителната среда, температура-

та и количеството светлина, което

достига до културата. При развити-

ето си фотосинтезиращите микро-

организми образуват плътна култу-

рална среда, която възпрепятства

проникването на светлина във

вътрешността на реактора. Така се

образуват зони с различно осветя-

ване, които имат различен обем, но

ефективното достигане на светли-

на до клетките не може да се реши

с увеличаване на количеството

светлина, тъй като над определени

граници тя притежава инхибиращ

ефект. Престоят на отделните

клетки в различните зони зависи от

динамичните характеристики на

реактора.

Сериозният интерес към фотоби-

ореакторите доведе до появата на

пазара на промишлени инсталации за

култивиране на микроводорасли. Пи-

лотен проект бе реализиран и в

България, в района на град Велико

Търново.

Фотосинтезиращите микроводорасли предлагат 70-85% повече
масло, отколкото рапицата, твърдят специалисти

Алтернативни
енергийни източници
Алтернативни
енергийни източници

В
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предстоящо/events

ЯНУАРИ 2012
СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА

2nd Inverter and PV System Technology Forum, 23-
24.01.2012
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

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

МАРТ 2012
СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА

4th Annual Thin Film Solar Summit Europe, 5-6.03.2012
Venue: Germany, Berlin, Radisson Blu Hotel
Organizer: PV Insider

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

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

Предстоящи изложения, конференции, събития
ЯНУАРИ - АПРИЛ 2012

Upcoming exhibitions, conferences & events
JANUARY - APRIL 2012

ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА

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

ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА

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, 28-30.03.2012
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

АПРИЛ 2012
СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА

SiliconPV, 3-5.04.2012
Type: International Conference on Silicon Photovoltaics
Venue: Belgium, Leuven
Organizer: PSE

СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА

SOLAR, 4-6.04.2012
Type: B2B International Exhibition of Solar and Renewable
Energy
Venue: Serbia, Novi Sad
Organizer: ICM Slovenia

ЕНЕРГЕТИКА

Energethica, 12-14.04.2012
Type: Trade fair for renewable and sustainable energy
Venue: Italy, Torino, Lingotto Fiere
Organizer: Emtrad

СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА

Solar & PV Technologies Exhibition, 12-14.04.2012
Type: Exhibition for solar and photovoltaic technolgies
Venue: Turkey, Istanbul Expo Center
Organizer: Ihlas Fuar Hizmetleri

ВЯТЪРНА ЕНЕРГЕТИКА

EWEA, 16-19.04.2012
Type: International conference and exhibition on wind energy
Venue: Denmark, Copenhagen, Bella Center
Organizer: EWEA

СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА

Thin Film Industry Forum, 19-20.04.2012
Type: Event dedicated to thin-film photovoltaics, combining
scientific and technological workshops with a practice-oriented
industry forum.
Venue: Germany, Berlin
Organizer: Solarpraxis

ЕНЕРГЕТИКА

Energy Hannover, 23-27.04.2012
Type: Trade Fair for Renewable and Conventional Power
Generation, Power Supply, Transmission, Distribution and
Storage
Venue: Germany, Hannover Fairgrounds
Organizer: Deutsche Messe

Източник: Виа Експо
Източник: Deutsche Messe
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