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Уважаеми читатели,

Първото издание на списанието за тази година ще бъде представено на Осмия конгрес и изложба за ЕЕ и ВЕИ за Югоизточна
Европа, на които Енерджи ревю отново е медиен партньор. Брой
1/2012, посветен на най-значимия ВЕИ форум у нас, резонно
акцентира върху възобновяемата енергетика – корична тема е
вятърната енергетика, водещи теми в броя са две страхотни
статии в областта на фотоволтаиката, много ценна статия в
област хидроенергетика публикуваме на стр. 93.
Коричната тема на броя - Управление на ветроенергийни системи
( на стр. 76), засяга основните аспекти на ветроенергийния
мениджмънт - мониторинга на оборудването чрез различни
техники, анализ на получените данни и действия от страна на
операторите за повишаване на производителността на турбините и намаляване на експлоатационните разходи.
Много интересен е коментарът на Иван Йотов, изпълнителен
директор на Електроенергиен системен оператор (ЕСО), относно
актуалните проблеми при присъединяването на системите за
оползотворяване на енергията от ВЕИ към електропреносната
мрежа в България. Можете да го прочетете на стр. 72.
В секцията за PV системи навлизаме дълбоко в инверторните
технологии с "Микроконтролери за PV системи“ (стр. 34). А в
материала, посветен на възможностите за оптимизиране на
ефективността им чрез Maximum Power Point Tracker (MPPT)
технологията, разглеждаме най-често използваните видове MPPT
електронни системи за максимален к.п.д. при преобразуването на
слънчевата енергия в PV паркове. (Четете на стр. 48.)
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Dear readers,
The first edition for 2012 of Energy Review magazine will be presented at
the 8th Congress and Exhibition for Energy Efficiency and Renewable
Energy Sources for South-Eastern Europe. The leading Bulgarian technical
periodical publication for the Power Sector – Energy Review magazine,
again is a Media Partner of the leading RES energy forum in Bulgaria.
Naturally, the ‘exhibition’ issue of the Magazine is specially focused on
RES – the Cover Story is about Wind Energy, the focal point of the issue
are a couple of excellent articles detailing PV technologies, and the
interesting piece on the hydroenergy published on page 93.
The Cover Story „Management of wind power systems“ (see page 76),
describes the main aspects of the wind energy systems management –
equipment monitoring through different types of techniques, data analysis
and taking of proper actions by the operators in order to increase the
turbine productivity, reduce the operational costs and insurance risks,
assets protection, etc.
Further, we published a very interesting interview with Ivan Yotov, CEO of
Electricity System Operator, Bulgaria, who comments on the current
problems for integration of RES systems to the electrical grid. Already
attracted? See page 72.
In the Photovoltaics Section we did an article entitled "Microcontrollers for
PV Systems" (see page 34). With the material named "Optimization of the
efficiency of the photovoltaic systems", Energy Review Magazine editors
discuss the specifics of Maximum Power Point Tracker (MPPT) technology
and the most commonly used MPPT electronic systems for maximum
productivity in the photovoltaic parks. The article starts at page 48.

Рубриката Когенерационни системи е посветена на газовите
турбини (стр. 97), техните конструктивни характеристики и
възможностите за използването им в когенерационни приложения.

In the Cogeneration Section we published the article on Gas turbines. It
looks at their principle of operation and design characteristics. The
opportunities for utilization of gas turbines and the efficiency achieved are
discussed. The article also presents gas micro-turbines. See page 97.

Темата за производството на синтетичен газ (стр. 90) в рубрика
Биогорива представя синтетичния газ като една от стъпките
към производството на биогорива от ново поколение. Представени са пътищата за получаването му, включително от биомаса,
както и възможните негови приложения.

The article entitled "Production of synthetic gas" (page 90) in the Biofuel
Section points out how the synthesis gas or syngas, can be a step toward
the production of a next generation of biofuels. The editorial material
presents synthetic gas production methods, including the usage of
biomass and its possible applications.

Приятно четене!
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накратко
Откриха фотоволтаичните паркове Златарица и Самоводене
На 8 март т. г. официално бяха открити фотоволтаичните паркове Златарица и Самоводене. Те са на стойност 154 млн. евро и представляват найголямата корейска инвестиция в България. „Въвеждането им в експлоатация
е поредна стъпка към постигане на целите на страната ни за 16% дял на
енергията от ВЕИ в общото крайно потребление на България до 2020 година“,
каза заместник министърът на икономиката, енергетиката и туризма Жулиета Хубенова. Инсталациите са изградени от двете корейски компании SDN
Company и KOSEP. Официални гости на събитието бяха Н. Пр. Чън Би - Хо,
посланик на Република Корея в България, г-н Кольо Колев, изпълнителен директор на Агенция за устойчиво енергийно развитие, г-н Ким, изпълнителен директор на Корейската банка за развитие и други.
Общата мощност на парковете е 42 MW и годишно производство на електроенергия от 61 320 MWh, които ще осигуряват електроенергия за около 2000
домакинства. Според зам. министър Хубенова инсталациите допринасят съществено за постигане на целта за намаляване на вредните емисии в атмосферата, които се очаква да бъдат около 26 000 тона годишно. Този проект
единствен до момента е получил лиценз от ДКЕВР за производство на фотоволтаична енергия и има договор за изкупуване от НЕК.
„Изключително важно е, че в България стъпват сериозни инвеститори с
подход, опит, ноу-хау, които привличат български компании като подизпълнители. Повече от 740 български специалисти са били ангажирани с реализацията на проекта. Местните фирми подизпълнители наброяват 40 и за извършените дейности са получили над 37 млн. лева. Очаква се за целия жизнен цикъл
на проекта над 10 млн. лева да постъпят в общинския бюджет“, заяви г-жа
Хубенова.

Соларните модули REC на първо място в тест за производителност
Модулите REC са показали най-добри резултати в теста за производителност на Photon Laboratory за 2011 г. Те демонстрират с 6% повече производство на енергия в сравнение с конкурентните си модели, съобщават от компанията. Мултикристалните модули REC са произвели повече електричество
от своите конкуренти. Те са се съревновавали с 45 други модули, включително
тънкослойни и монокристални.
„Наградата потвърждава водещата роля на REC в индустрията и е чудесна
новина за нас и нашите партньори“, подчертаха от компанията.
Тестът на Photon Laboratory, който е водещ в сектора от няколко години,
измерва колко киловатчаса електричество генерира един модул в течение на
година в реални условия. Два модула от всеки производител се тестват в
лаборатория в Германия. Резултатите, публикувани в специализираното списание Photon Profi, показват, че най-висока производителност от 90,8% и 1150,4
kWh/kW са измерени при модула на компанията REC. За втора поредна година
тя печели първо място в теста.

Hanwha Solar удължи гаранцията си за качество на материали
Корейската Hanwha Solar наскоро удължи гаранцията за качество на матеи изработка
риали и изработка за своите PV модули до водещия срок в бранша - 12 години,

Фотоволтаичен парк с мощност 6 MW, EPC контрактор: Solibra, собственик: Hanwha Europe.
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съобщиха от компанията.
„Предлагаме още и разширена 25-годишна гаранция за дългосрочното поведение на модулите. Hanwha SolarOne гарантира минимум 97% от номиналната
мощност за поликристалните си PV модули и 96% от номиналния капацитет
за монокристалните за първата година. Годишното понижение на производителността следва да бъде не повече от 0,7% за двата вида PV модули през
всяка следваща година“, информират от компанията. В края на 25-тата година
реалната мощност не трябва да бъде по-малка от 82% от номиналната“,
добавят от Hanwha Solar. Освен това модулите са разработени и тествани
за използване в динамична климатична среда и притежават сертификати за
изпитвания за корозия. PV модулите на Hanwha Solar покриват широка гама от
приложения – от използване в автономни системи до монтирането им в големи
паркове, допълват от фирмата.
„Hanwha Solar предлага гаранции, които отразяват изключителното качество и надеждност на нашите PV модули“, казва Ки-Джон Хонг, изпълнителен
директор на Hanwha SolarOne. „Ние вярваме, че слънчевата индустрия е с
много светло бъдеще и сме поели ангажимента да бъдем надеждни дългосрочни
партньори за нашите клиенти, като им предоставяме качествени продукти и
изключително обслужване.“
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Елсол завърши 12 фотоволтаични централи в област Ямбол
В края на м. февруари т. г. фирма Елсол завърши 12 фотоволтаични проекта,
стартирани през м. декември 2011 г., съобщиха за сп. Енерджи ревю от компанията. 5 от централите се намират в с. Маломирово и 5 в с. Добрич, община
Елхово, останалите 2 обекта са в с. Тенево и с. Тамарино. „Всички проекти
се изпълняваха паралелно, като инсталираната мощност за дванадесетте
централи е 800 kWp“, разказаха от Елсол.
„За реализацията на фотоволтаичните централи са използвани поликристални фотоволтаични модули Canadian Solar CS6P 245P и Canadian Solar CS6P
235P. Използваните инвертори са SMA 7 000 TL и SMA 5 000 TL. С това
изпълнените обекти от Елсол стават петнадесет“, допълват от компанията.
„Едновременно с изпълнението на проектите Елсол достави фотоволтаични
модули Canadian Solar CS6P 235Р с обща мощност 3,3 MWp за обект в с. Труд
и подписа договор за доставка до 15 Април 2012 на 3.4 MWp Hanwha Solar SF220 | Poly x-tra- 245 Wp. В края на м. февруари Елсол откри 4 строителни
площадки. 3 от тях се намират в с. Голец и една в с. Ново Кономлади. Общата
мощност е 365 kWp“, информират те.
От Елсол допълват, че паралелно с това от средата на м. март е започнало
изграждането на още 6 проекта с обща мощност почти 2 MW. „Ние комбинираме професионално управление на операциите с поддръжка за осигуряване на
непрекъсната оптимизация на производството на фотоволтаичната електроцентрала. Предлагаме широка гама от услуги, които могат да бъдат подбрани
и комбинирани в съответствие с вашите индивидуални нужди“, заявяват в
заключение от компанията.

ЕТИ България откри нов офис и склад в столицата
ЕТИ България, дъщерна фирма на ЕТИ Електроелемент – Словения, разширява
дейността си на българския пазар, което наложи откриването на нов офис и
складова база, съобщиха от компанията. Офисът се намира на ул. Ст. Л. Костов
в столичния квартал Хладилника и функционира от началото на месец март.
„Новият офис ще има търговски и представителни функции. Основната ни цел
е да подобрим обслужването на настоящите клиенти, както и да привлечем
нови. Спецификата на пазара изисква от нас да поддържаме определени стоки
на склад, а наличността им обуславя удовлетвореността на клиентите. От
средата на месеца клиентите могат да разчитат на продукти, които са на
разположение в новоизградения склад. Това ще съкрати сроковете на доставка
на стоките от производствената база в Словения до българските ни клиенти.
Освен това, утвърждаването ни като един от водещите доставчици на продукти за защита на фотоволтаичните централи изисква да реагираме максимално
бързо на нуждите на инвеститорите“, заявиха от компанията. „Същевременно
ще продължим кампаниите за повишаване на разпознаваемостта на марката ETI
на българския пазар, както и презентирането на нови и ключови за фирмата
продукти като продуктите за защита на фотоволтаици и новата серия автоматични прекъсвачи с лят корпус ETIBREAK EB2S“, допълниха от ЕТИ България.

IdeemaTec представи нова монтажна конструкция за големи
IdeemaTec Deutschland продължава да развива портфолиото си от монтажни
PV инсталации
конструкции за фотоволтаични инсталации на открито. „Новият модел fixedTilt

π осигурява с 10% икономия на време при монтажа и 20% намаляване на разходите, в сравнение с предходния модел. Решението е произведено изцяло от ролково
деформирана стомана S235 и S355 и благодарение на това е значително поизгодно. Модулната шина с π-конструкция, откъдето произлиза и името на модела, разполага със специално лентово покритие и позволява изграждането на
почти безкрайни дължини на плотове с максимални разстояния на подпорите.
Това предизвиква допълнително намаляване на разходите при изграждане на
инсталациите“, заявиха от IdeemaTec.
„Наред с предимствата на цената, fixedTilt π се отличава и с оптимизирани
конструктивни характеристики. Така например, закрепването на модулите може
да бъде извършено точно съобразно заданията на производителя, благодарение
на което гаранционните претенции са изпълнени по всяко време. Това се дължи
на новаторската шинна система с патентован безстепенно регулиращ се
фиксатор както при отвесно, така и при напречно разполагане на модулите.
При фундаментиране по-голямата площ на новоразработения стълб Z води до
подобрено разпределение на силите в земята. Това означава подобрено захващане на системата, особено в меки почви“, допълниха от компанията.
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накратко
Международен бизнес форум Соларни Балкани 2012 в София
през март
За втора поредна година, между 28-30 март, София ще бъде домакин на
международния бизнес форум Соларни Балкани 2012. Събитието се организира
от Българска фотоволтаична асоциация (БФА) в партньорство със SolarPV TV
(Белгия) и ще се състои в рамките на осмия Международен конгрес и изложение
за енергийна ефективност (ЕЕ) и възобновяема енергия (ВЕИ) за Югоизточна
Европа в Интер Експо център, съобщиха от БФА.
През 2011 г. Соларни Балкани привлече над 200 посетители от 42 страни и
повече от 36 000 зрители по цял свят. Бизнес форумът се превърна в платформа
за обмяна на опит и изграждане на партньорски връзки между компаниите от
Югоизточна Европа и глобалните лидери на соларната индустрия. „Фотоволтаичният сектор в Югоизточна Европа се развива със забележителни темпове.
Местните компании имат нужда да открият правилните партньори за проектите си, а международните играчи желаят да засилят позициите си в региона.
Соларни Балкани 2011 беше голям успех и очакваме тази година интересът към
форума да бъде още по-голям“, споделя председателят на БФА Никола Газдов.
Акцент във второто издание на инвестиционния форум ще бъде развитието
на фотоволтаиката във водещите пазари от региона - България, Гърция, Румъния и Турция. Специални сесии ще разгледат условията за инвестиции в Сърбия,
Македония, Хърватска, Словения и Босна и Херцеговина. Основните теми на
форума ще бъдат законова рамката и административните процедури в отделните страни, условията за инвестиции и изграждане на фотоволтаични проекти, актуалните промени в Закона за ВЕИ в България, пазарното развитие
през 2012/2013 г., както и финансирането на фотоволтаични проекти в държавите от ЮИЕ.

Schneider Electric получи престижната награда Zayed Future Energy
Schneider Electric получи наградата Zayed Future Energy (ZFEP 2012) в категорията
„Големи корпорации“ за своите усилия в областта на възобновяемите енергийни
източници и устойчивото развитие. Четвъртата церемония за раздаване на наградите се състоя в рамките на изложението World Future Energy Summit (WFES 2012) в
хотел Emirates Palace в Абу-Даби. Schneider Electric получи признание за работата си
върху проекти за чисти технологии, които излизат извън рамките на основния бизнес
на компанията. Такива инициативи включват BipBop, програма за корпоративна социална отговорност, базирана на „Бизнеса, Иновациите и Хората в основата на пирамидата“ и има за цел да увеличи достъпа до надеждна, достъпна и чиста енергия за
развиващите се страни с ограничен или без достъп до електричество. Въпреки че
няма задължения за CO2 квоти, Schneider Electric представя своя CO2 резултат чрез
проекта за обявяване на въглеродните емисии (CDP). За програмата CDP, компанията
се фокусира върху три типа емисии: енергийна консумация на заводите и офисите на
компанията, намаляване на употребата на газ SF6 и ефективен контрол на транспорта. Schneider Electric предлага и водещи платформи за индустрията като EcoStruxure,
която оптимизира енергийния мениджмънт, като комбинира системи за електроразпределение, критична мощност и охлаждане, автоматизация, индустриален и сграден
контрол, заявиха от компанията.

SOCOMEC разширява присъствието си на българския пазар
Считано от началото на т. г. фирма DTS получи изключителни права за
дистрибуция на системите за превключване, контрол и защита - SCP (Switching,
Control & Protection) на SOCOMEC, съобщи за сп. Енерджи ревю г-н Иван Попов,
управител на българската компания. „Тенденцията е това ново направление да
получи в близко бъдеще аналогичен пазарен дял на извоювания вече за UPS“,
допълва той.
Търговската дейност на SOCOMEC – Франция, се осъществява чрез 14
агенции, 25 представителства и 75 дистрибуторски компании с активи на
петте континента. „В България SOCOMEC се представлява за UPS продуктите си от DTS от 1995 г., като през 2008 г. постига лидерска позиция в този
пазарен сегмент според маркетинговото проучване на IDC за българския пазар.
DTS си поставя като основна задача популяризиране на марката SOCOMEC и
в областта на системите за превключване, контрол и защита SCP до нивото
на аналогичното й представяне в сектора на системите за автономно електрозахранване. Ще работим активно с проектанти на електроинсталации, с
производители на електрически табла, със системни интегратори по електрообзавеждането и структурното окабеляване, с инженерингови фирми по
изграждането на фотоволтаични паркове, както и с други производители и
асемблатори на електроапаратура за ниско напрежение“, заявява Иван Попов.
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Топлофикация
София
инвестира
1,2 млн. лева в
модернизация
Т

оплофикация София инвестира близо 1,2 млн. лв. в модернизацията на управлението на една от най-ефективните мощности на ТЕЦ София Изток - енергиен котел
№3, съобщиха от дружеството. Проектът е реализиран
от Фесто.
„Съоръжението вече разполага с модерна система за
управление, изградена на базата на специализиран софтуер, пълна автоматизация на процесите за защити
и блокировки, както и нов пулт за управление на котела
и горивната система“, разказват от дружеството.
„Очакваният ефект от внедрената разработка се изразява в реализацията на годишна икономия на гориво в
размер на 810 хил. нм3 природен газ, което оказва влияние за снижаване на генерираните емисии СО2“, допълват те.
„Независимо, че енергиен котел №3 е построен през
1967 г. след направените инвестиции в модернизацията му показателите на работата на съоръжението вече
са много добри и ще ни позволи да правим икономия на
гориво за около 0,5 млн. лв. на година.
В рамките на модернизацията са въведени в експлоатация 10 допълнителни контролни точки в топлопреносната мрежа, които предоставят информация, необходима за по-ефективното управление на термохидравличните режими в ТЕЦ-а и за работата на централната диспечерска система."
Постигнатите екологични показатели, според дружеството, също са много добри. Едновременно с монтажа
на системите за управление специалисти на Топлофикация София са реализирали съпътстващ проект, при
който два от седемте енергийни котела са преминали
към работа на горивната система с понижено подгряване на въздуха. Изградените утилизационни инсталации осигуряват допълнителни 10 MW топлинна енергия
и намаляване на емисиите вредни вещества, изхвърляни
в атмосферата. В резултат на това ТЕЦ София Изток
е в състояние да спазва нормативния лимит на атмосферни замърсители от 200 mg NOx без отклонения, категорични са от дружеството.
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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BG energy news
REC Solar modules win industry leading test for performance
At the end of January the Photon Laboratory announced that REC modules ranked
first in the 2011 module field performance test, producing 6 percent more energy than
competing modules. REC solar modules ranked first in the year long comparative
study conducted by Photon Laboratory in 2011 which measures energy yield. On
average, REC modules have generated more electricity than 45 other module brands,
producing 6 percent more power, the company announced. REC multicrystaline modules
outperformed 45 different types of modules, including thin film and monocrystaline
products. „This award confirms that REC leads the industry in delivering quality, highperforming modules and demonstrates our commitment to quality and efficiency. This
is great news for REC and for our partners and customers“, said Luc Grare, Senior
Vice President, Sales and Marketing, Cells and Modules, REC.
The Photon Field Performance Test measures how many kilowatt hours of
electricity a module generates throughout one year in real life conditions. Two
modules from each supplier are being tested at the laboratory location in Germany.
The results published in the industry magazine Photon Profi state that the highest
performance ratio of 90.8 percent and also the highest yield of 1150.4 kWh/kW
were measured for the REC module.
Over the last 24 months, REC modules have maintained a leading position in the
Photon Test, ranking second overall in 2010.

Hanwha Solar has extended its materials and workmanship warranty
Hanwha Solar, a Korean provider of solar solutions, has recently extended its
materials and workmanship warranty to an industry-leading 12 years for its PV
modules, the company announced. „It also offers an improved 25-year linear
performance warranty. Hanwha SolarOne guarantees no less than 97% of the
nominal power generation capacity for its typical poly PV modules and 96% of the
nominal power generation capacity for its typical mono PV modules in the first year,
and an annual output degradation of no more than 0.7% for both poly and mono
PV modules thereafter", announced a company representative. "By the end of the
25th year, the actual power output shall be no less than 82% of the nominal power
generation capacity", they added.
Furthermore, the modules have been developed and tested for use in challenging
environments, and are holding ammonia corrosion as well as salt mist corrosion test
certificates. The PV modules from Hanwha Solar cover a wide range of applications;
from residential to utility scale. „Hanwha Solar is pleased to offer warranties that
reflect the exceptional quality and reliability of our PV modules,“ says Ki-Joon Hong,
chief executive officer of module manufacturer Hanwha SolarOne. „We believe that
the solar industry has a very bright future ahead of it, and we are committed to being
a trusted long-term partner of our customers — providing them with quality products
and exceptional service every step of the way.“

ETI Bulgaria opened new office and storage facility in Sofia
ETI Bulgaria, a subsidiary of Eti Elektroelement – Slovenia, expands its operations
in the Bulgarian marked and opened a new office and storage facility, was
announced by the company. The office is located at St. L. Kostov Str. in Hladilnika
residential district in Sofia. „The new office will have sales and representative
functions. Our main purpose is to improve the service of our current customers
and to attract new ones. The specifics of the market require given goods to be
kept on stock and the availability of these goods keeps the customers satisfied.
Since the middle of March, our customers can count on products that are available
in the newly build storage facility. This will shorten the delivery time from the
production site in Slovenia to our customers in Bulgaria. The strengthening of our
position as a leading supplier of products for protection of photovoltaic power
plants requires the fastest reaction to the investors needs“, was stated by the
company. „At the same time, we are going to continue with our campaigns for
improvement of the recognition of ETI brand at the Bulgarian market, as well as
the presentation of new and key products for the company, like the photovoltaic
protection devices and new series of molded case circuit breakers ETIBREAK
EB2S“, was added by ETI Bulgaria.
10
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Ideematec develops fixedTilt π mounting solution for large-scale facilities
Ideematec Deutschland has made further developments to its service-proven
fixed tilt mounting solution for open-ground facilities. „With a 10% saving in installation
time and 20% reduction in costs compared to the previous model, the new fixedTilt
π meets the higher standards customers now expect from racking systems. The
new solution is made completely from S235 and S355 roll-formed steel – and is
therefore much cheaper. The module rail in π-design, hence the name, has special
strip-coating and enables virtually endless rack lengths to be constructed with
maximum spacing between supports. This reduces the costs of facility construction
even more“, the company said.
„In addition to benefits in terms of price, the fixedTilt π also offers genuine
improvements in terms of design as well. The modules can now be mounted strictly
in accordance with the manufacturer’s specifications, meaning that warranty
requirements are always met. This is made possible by an innovative rail system
with a patented infinitely adjustable holder for both the upright and horizontal
arrangement of the modules. When it comes to the foundations, the larger area of
the newly developed Z-shaped post helps transfer force to the ground more effectively.
This means that the system holds more firmly, especially in soft ground“
complemented by the company.

Elsol completed 12 photovoltaic power plants in Yambol district
At the end of February this year, Elsol completed 12 photovoltaic projects, initiated
in December 2011, was announced by the company for Energy Review magazine.
Five of the power plants are located in village of Malomirovo, five are in village of
Dobrich, municipality of Elhovo and the other two sites are located in village of Tenevo
and village of Tamarino. „All projects were implemented simultaneously and the
installed power of all twelve power plants equals to 800 kWp“, was said by Elsol. „For
the construction of the photovoltaic power plants are used polycrystalline photovoltaic
modules CS6P 245P and CS6P 235P by Canadian Solar. The implemented inverters
are SMA 7 000 TL and SMA 5 000 TL. With the completion of these projects, the
sites constructed by Elsol count to fifteen“, was added by the company.
„Together with the implementation of the project, Elsol delivered photovoltaic
modules Canadian Solar CS6P 235Р with total power of 3.3 MWp for a site in
village of Trud and signed a contract for delivery, till 15th April 2012, of 3.4 MWp
Hanwha Solar - SF220 Poly x-tra- 245Wp. At the end of February, Elsol started 4
new construction sites. Three of them are located in village of Golec and one in
village of Novo Konomladi. The total power is 365 kWp“, the company informs.
In parallel, Elsol started the realization of 6 more projects with total capacity of
2 MW in the middle of March. „We combine professional management operations
with support to ensure the continuous optimization of the production of photovoltaic
power.We offer broad range of services, that can be selected and combined according
to the customers’ needs“, concluded by the company.

SOCOMEC expands its presence at the Bulgarian market
Since the beginning of this year DTS company has received the exclusive
distribution rights for Switching, Control and Protection systems of SOCOMEC, said
Mr. Ivan Popov, manager of the Bulgarian company for Energy Review Magazine.
„The tendency is this new trend to gain similar market share as the UPS systems“,
was added by him. The corporate operations of SOCOMEC – France is carried out
through 14 agencies, 25 representative and 75 distribution companies with assets
on all five continents.
„The UPS products of SOCOMEC are represented in Bulgaria by DTS since
1995. In 2008 the company gained leading position in this market segment, according
to a marketing research for the Bulgarian market, performed by IDC. The main
target for DTS is also to promote SOCOMEC products in the section of Switching,
Control and Protection (SCP) systems and achieve a level of similar presence in
the sector of the autonomous electrical supply systems. We are going to work
closely with designers of electrical installations, manufacturers of electrical panels,
electrical equipment and structural wiring system integrators, engineering companies
constructing PV parks as well as other manufacturers and assemblers of low
voltage electrical equipment“, says Ivan Popov.
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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Планираме разрастване на
бизнеса си в Югоизточна Европа
и разширяване на партньорската
мрежа в България
Даниел Фройдигер,
генерален мениджър на SolarMax
International, пред сп. Енерджи ревю
Г-н Фройдигер, компанията
SolarMax открива нови представителства в Атина и София.
Какво доведе до това Ваше
решение?
От момента на своето създаване през 1991 г., компанията постоянно повишава броя на своите клонове в съответствие с нуждите на
пазара и клиентите. С новите представителства в Атина и София
SolarMax цели доближаването до
локалните клиенти, за да предостави по-голяма гъвкавост и повече
услуги, и да продължи да разширява
своите продажби.
Можете ли да ни представите
човека, който ще ръководи вашия бизнес в България?
Мениджър ключови клиенти за
България е г-н Джулиъс Зимер, който е убеден, че слънчевата енергия
ще става все по-значима и че висококачествените инвертори на
SolarMax бързо ще се наложат на
българския пазар.
Как беше организиран вашият
бизнес в региона преди? Какво
ще се промени за Вашите клиенти тук?
Досега клонът ни в Швейцария се
грижеше за всички наши български
клиенти. Сега, чрез местното представителство, ние се доближаваме
по-близо до нашите настоящи и по-

тенциални партньори
и ще можем да им предложим по-голяма гъвкавост, като им гарантираме оптимални услуги на място.
Какви са вашите краткосрочни
и дългосрочни планове за местния пазар? Можете ли да ни
посочите някои от неговите
предимства?
България е наистина интересен и
обещаващ пазар за фотоволтаичния
бранш, но, за съжаление, се наложи
да бъдат направени големи съкращения на инвестициите в резултат на
европейската финансова криза.
Въпреки това пазарът все още остава привлекателен за фотоволтаичната индустрия, поради благоприятните климатични условия и преференциалните тарифи.
Инверторите на SolarMax са сертифицирани за приложения в България и отговарят на всички установени със закона стандарти. Планираме разрастване на бизнеса ни в
Югоизточна Европа и разширяване
на партньорската ни мрежа в България.
Представете вече реализираните проекти в България? Можете ли да ни посочите някои от
най-важните проекти в Югоизточна Европа?

Daniel Freudiger, General Manager, SolarMax International
n With

the new locations in Athens and Sofia, SolarMax has moved closer to local customers to provide
greater flexibility and service and to continue to expand sales
n The Bulgarian market still remains attractive for the solar industry due to the many hours of sunlight
and the government subsidies
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SolarMax вече има реализирани
няколко проекта в България.
Първият от тях бе пуснат в експлоатация от българската компания Sunservice от София. Тази първа
слънчева SolarMax централа заработи през месец септември 2010 г.
в Ихтиман, Западна България. Системата е с мощност от 2 MW и работи с 6 инвертора SolarMax 300CSV. Използвани са аморфни силициеви модули Polar PV. Очакваната годишна производителност е 1250
kWh/kW. Наклонът е 32°, а посоката - юг.
Другият проект е реализиран от
водещата във фотоволтаичния сектор компания Solarpro Holding. През
2009 г. Solarpro започна да изгражда фотоволтаични централи, като
стартира монтажа на соларни системи в България и съседните страни. Solarpro пусна в експлоатация
една от най-мощните слънчеви
електроцентрали в страната през
месец март 2010 г. 2,4-мегаватовата система в Янково, в Източна
България, работи със седем централни инвертора SolarMax 300C.
Използваните модули са аморфни
силициеви, произведени от Solarpro.
Очакваната годишна производителност на съоръжението също е 1250
kWh/kW. Наклонът и посоката са
същите - съответно, 32° и юг.
брой 1/2012
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България разполага с огромен
потенциал за изграждане
на покривни фотоволтаични
електроцентрали
Красимир Данаилов,
управител на Евродизайн Енерджи,
пред сп. Енерджи ревю
Krasimir Danailov, General Manager of Eurodesign Energy Company
n Bulgaria

possesses huge potential for the construction of roof photovoltaic power plants
full range of services related to PV power plants.
type of equipment in photovoltaic power plants, we request samples
and carry out tests.

n We are doing our best to offer a
n Before the implementation of any

Г-н Данаилов, Вие бяхте ръководител на отдел Фотоволтаици към фирма Евродизайн БГ,
а отскоро сте управител на
фирма Евродизайн Енерджи. Кое
наложи промяната?
Фирма Евродизайн Енерджи е естественото продължение на фотоволтаичния отдел на Евродизайн БГ.
През изминалата 2011 г. проектите,
свързани с ВЕИ, започнаха да представляват голяма част от дейността на фирма Евродизайн БГ. Затова в началото на т. г. решихме да
създадем Евродизайн Енерджи, като
запазваме екипа, който работеше по
енергийните проекти в Евродизайн
БГ. Разделянето по никакъв начин
няма да повлияе в негативен план на
нашите клиенти.
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Какви продукти и съпътстващи услуги в областта на фотоволтаиците предлагате на своите клиенти?
Стремим се да предложим пълен
набор от услуги, свързани с PV централите – като започнем от консултациите при избора на място (покрив или земя), изготвянето на соларния одит, предпроектните проучвания, проектирането, доставката
и изграждането на централата. Голямо значение отдаваме на гаранционното и следгаранционно обслужване на системите. Предлагаме на
нашите клиенти системи за охрана
на фотоволтаичните централи –
периметрова охрана и видеонаблюдение. Да не забравяме и дейностите, свързани с финансиране по опе-

ративни програми. В момента изграждаме две PV централи, които са
финансирани точно по такива програми.
Евродизайн е участник в реализация на редица проекти. Кои са
най-значимите от тях?
Ние не разделяме централите на
малки и големи. Всеки проект, по
който работим, е значим за нас.
Подхождаме професионално и отговорно както към централи по 5 kWp,
така и към такива по 200 kWp. Това
са централи, за които финансирането идва предимно от български ин-
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веститори. Миналата година изградихме лаборатория на катедра „Силова електроника“ към Технически
университет - София. Фотоволтаиците са само 1000 Wp, но дават
основа на бъдещи специалисти в
областта на ВЕИ. Това за нас е голямо постижение и значим обект.
Важен е крайният резултат наскоро пуснахме в експлоатация 200
kWp фотоволтаична централа край
гр. Сандански. Инвеститорът, като
видя свършената работа и добрите
показатели на централата, каза:
„Момчета, надминахте моите очаквания“. Това е от значение за нас –
добре свършената работа и доволните клиенти.
Какви са критериите Ви за избор на продукти и технологии
с оглед внедряването им във
Вашите системи?
Към всяка PV централа се подхожда с идеята, че тя трябва да е проектирана и изградена с компоненти,
които да гарантират безотказната
и работа за дълги години.
Залагаме на качествените компоненти. Задължително преди внедряването на каквото и да е било
оборудване във фотоволтаичните
централи, ние изискваме мостри и
провеждаме тестове. Такава е политиката още от времето, когато
екип на фирма Евродизайн БГ реши
да се занимава с фотоволтаична
дейност. Освен това, ние доставяме оборудване и за наши колеги. В
момента внасяме кабели само на два
завода производители – един в
Италия и един в Германия. По същия
начин е и с конекторите – те са наймалкото звено във фотоволтаичната централа, но са много на брой и
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са свързващият елемент. Трябва да
са изключително качествени и надеждни. С инверторите и панелите
не си позволяваме да експериментираме с "No name" производители.
Залагате на покривните фотоволтаични централи. На какво
се дължи това?
На територията на страна има
огромен потенциал, който не се използва. Има индустриални райони с
десетки хиляди м2 покривни площи,
които стоят неизползвани. Същото
се отнася и за градовете и селата.
Електроенергията може да се произвежда там, където се потребява,
това води до малки загуби и разтоварване на енергийната система.
Оползотворяването на слънчевата
енергия, добита от фотоволтаични
инсталации, монтирани върху покривните конструкции, може да осигурява стабилен доход на собствениците на сградите.
Огромните мегаватови проекти,

инсталирани върху плодородна обработваема земя, натоварват нееднакво енергопреносната мрежа на страната. С направените законови промени малките проекти (покривни и
фасадни до 30 kWp) са много атрактивни за българския инвеститор.
Предвиждаме, че в бъдеще ще има
засилено търсене и на системи за
автономно и резервирано захранване от алтернативни източници. Ние
имаме няколко реализирани такива
системи и клиентите са изключително доволни – всякакви прекъсвания, премигвания, повишено или понижено напрежение, както и отпадане на електрозахранването, останаха в миналото.
Можем да предложим всичко това
на нашите клиенти. Каним всички
настоящи и бъдещи партньори на
предстоящото и единственото по
рода си в България изложение за соларни технологии SEE Solar в зала 1,
щанд №1-А4.

15

интервю

Очакваме многобройни
бъдещи проекти
в България
Бруно Ребора, регионален мениджър
продажби Компоненти за автоматизация
за Източна Европа, Средния Изток и Африка
в Carlo Gavazzi, пред сп. Енерджи ревю

Mr. Bruno Rebora, Area Sales Manager Automation Components
for East Europe, Middle East and Africa of Carlo Gavazzi
n

Renewable energy, in combination with energy efficiency, is the basis of sustainable development and
respect for the environment in which we all live.
n In order to complete our monitoring control system we are going to introduce the first modular Web
access solution VMU-C, specifically developed for medium to small rooftop PV plants.
n We are providing a wide range of complete String Monitoring Systems.
n We are positively looking to a future full of new applications in Bulgaria
n In Bulgaria Carlo Gavazzi Automation Components is represented by company Kris 94, based in Varna.

Г-н Ребора, бихте ли представили накратко дейността и основните приоритети на Carlo
Gavazzi на читателите на сп.
Енерджи ревю?
Carlo Gavazzi Automation е международна група, която се занимава с
проектиране, производство и търговия на компоненти за индустриална
и сградна автоматизация, както и на
устройства за пазара на енергия от
възобновяеми източници. Развиваме
дейността си в цял свят и разполагаме с 21 собствени дружества и
подбрани представители в над 65
страни.
Енергията от възобновяеми източници и енергийната ефектив16

ност стоят в основата на устойчивото развитие и доброто отношение към околната среда, в която
всички ние живеем.
Напоследък насочихме експертните си познания към разработването
на пълна гама от продукти за пазара на възобновяема енергия. Продуктовата ни гама включва инвертори,
стринг контролери, електромери и
компоненти за защита.
Заедно с фотоволтаичните модули, Carlo Gavazziпредлага почти всичко необходимо за една фотоволтаична инсталация – както за производство на електроенергия, така и за
мониторинг на системата.
Какви решения за производството на енергия от възобновяеми
източници предлагате?
В съответствие с пазарните
нужди и като част от процеса на
усъвършенстване на нашите продукти за контрол, Carlo Gavazzi представи модулна система за контрол на
фотоволтаични инсталации.

Системите Eos-Array и Eos-Array
Lite са изградени от единични модулни елементи, които взаимодействайки помежду си, осигуряват
ефективен локален контрол на соларната инсталация. Без значение
дали мощността на електроцентралата е малка, средноголяма или
голяма, тези системи гарантират
ефективното управление на информацията. Eos-Array предоставя компактно, просто, гъвкаво и оригинално решение. Това е модулна система, изградена от: главно управляващо устройство и устройство за
запис на данни VMU-M; стринг контролер VMU-S; устройство за отчитане на промените в околната
среда VMU-P, входно-изходно устройство VMU-O, сензор против
кражби VMU-AT и устройство за
подсилване на изолацията VMU-1.
Двете решения могат да събират
данни от Eos-Array модули, инвертори и електромери. Eos-Box и Eos-Web
предоставят бързо и автоматизираброй 1/2012
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но информация през Интернет. Потребителят получава достъп до
данни за ефективността, графични
анализи на добива на електроенергия и друга необходима информация
от всяка точка на света с помощта
на своя уеб браузър.
Освен това, продуктовата гама
от ISMG соларни инвертори, свързани към електрическата мрежа, на
Carlo Gavazzi включва три различни
серии: ISMG1 – малки еднофазни инвертори за сградни инсталации,
ISMG3 – трифазни инвертори с мощност до 20kWp за малкия бизнес и
соларни инсталации, използвани за
търговски цели, както и продуктите от серията ISMGT, оборудвани с
интегриран високочестотен трансформатор, подходящ за употреба с
тънкослойни модули.
Предвиждате ли лансирането на
нови продукти на пазара през
тази година?
За да допълним гамата си от системи за контрол на фотоволтаични инсталации, в началото на тази
година възнамеряваме да представим първото модулно решение, достъпно за управление през мрежата,
разработено специално за покривни
фотоволтаични инсталации със
средноголяма до малка мощност.
VMU-C е ново, интегрирано жично
или безжично решение за уеб сървъри
или уеб базирани услуги, което в своята специфична, интегрирана уеб
базирана функционалност, автоматично изпраща данни към уеб порталите. Тъй като данните от инсталацията са много важни, VMU-C модулът е снабден със слот за микро SD
18

карти за съхранение на до 16 GB допълнителна памет, в зависимост от
нуждите на клиента.
Кои ваши продукти се възприемат най-добре в Югоизточна
Европа?
В общи линии, стремежът ни е
насочен към системните интегратори и ЕРС контракторите, които
се нуждаят от цялостни системи за
контрол на фотоволтаични инсталации. Благодарение на експертните ни познания в областта на измервателните и контролни дейности,
ние сме в състояние да задоволим
потребностите на малките, средни и големи фотоволтаични паркове в България, Гърция, Турция и други държави, като им предоставим
богата гама от цялостни системи
за контрол и мониторинг на стрингове.

Разкажете за най-значимите
проекти в световен мащаб, реализирани с помощта на ваши
продукти?
Системата за контрол Eos Array
е благонадеждна и способна да предоставя на инвеститорите достоверна и прецизна информация за
ефективността на фотоволтаичния парк. Ето защо от 2008 г. насам ние осигурихме оборудването за
няколко фотоволтаични парка по
целия свят.
Наши системи за контрол, с мощност от 1 до 8 MW в зависимост от
размера на PV инсталациите, са
инсталирани основно в Италия, Ис-

пания, Португалия, Гърция, България,
Китай и Южна Африка.

Какви са плановете на компанията за нашия регион?
От 2008 г. насам, Carlo Gavazzi
Automation Components се представлява в България от фирма Крис 94 със
седалище в гр. Варна. Крис 94 е динамично развиваща се компания,
чиято успешна дейност на пазара я
наложи като търсен и лоялен партньор, и превърна името й в символ на
качество, експедитивност и новаторски подход.
Компанията се развива в две основни направления: търговия с електроматериали, електронна апаратура, инженеринг и сервиз. В нея работят и се развиват около 50 млади
специалисти. За по-доброто функциониране на основните процеси, в
организацията е внедрена ИСУ (Интегрирана система за управление),
обединяваща стандартите: ISO
9001, OHSAS 18001 и ISO 14OO1, което подпомага извършването на
всички дейности по-прецизно и отговорно.
С дългогодишния си опит в областта на инженеринга и системното
интегриране, Крис 94 е перфектният партньор за вятърните и слънчеви електроцентрали. Благодарение
на професионалната и компетентна
помощ на местно ниво, ние без
съмнение очакваме многобройни нови
бъдещи проекти в България.
брой 1/2012
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Българските компании
натрупаха доста опит в
изграждането на ВЕИ централи
Иван Динев, управител на
Мотто Инженеринг, пред сп. Енерджи ревю
Ivan Dinev, General Manager of Motto Engineering
n

The Bulgarian companies gained a lot of experience in the construction of RES power plants
The leading companies in the sector in Bulgaria can compete with anyone European company
n The investments in small PV power plants need to be stimulated
n

Г-н Динев, какви продукти и услуги
са част от фирменото портфолио
на Мотто Инженеринг? Бихте ли
споделили някои от последните си
реализации?
Мотто Инженеринг е изцяло специализирана в сферата на PV системите –
от предпроектно проучване, проектиране, доставка, изграждане и пускане в
експлоатация до гаранционна и извънгаранционна поддръжка на PV системите.
Това, че ние сме тясно специализирани
ни дава възможност да концентрираме
целия си капацитет в реализацията на
PV проекти на нашите клиенти. В момента работим по няколко проекта с различни мощности от 30 kWp до 3 MWp.
Последните реализации са проекти с
одобрено субсидиране по Мярка 312 в
селата Грозден – 50 kWp, Богданово – 68
kWp и Млекарево – 62 kWp.
Какво е мястото на българските
инженерингови компании в пазара
на възобновяема енергия у нас? Конкурентни ли са те на европейските специалисти в областта?
Българските инженерингови компании
натрупаха доста опит в проектирането и проект мениджмънта, както и в
изграждането на ВЕИ централи. Мисля,
че водещите фирми в бранша у нас са
конкурентоспособни на всяка една европейска фирма. Още повече, че ние, както и много наши колеги, сме изградили
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тесни връзки с утвърдени в бранша
фирми от Европа. Това ни дава възможност да използваме опита и капацитета им в по-големи и сложни проекти. От
друга страна, съвместното партньорство между европейски и български
фирми улеснява достъпът им до българския пазар. Добър пример за тази симбиоза е гореспоменатият проект от 3
MWp, който се реализира съвместно от
нас и нашите немски партньори Eurosol,
които са изградили повече от 2000 фотоволтаични централи в цяла Европа.
Как определяте качеството на вече
изградените и действащи фотоволтаични мощности на територията на България?
Като цяло качеството на изпълнение
е добро, разбира се, се срещат и PV системи от типа "направи си сам", което
е заложено в манталитета на българина. Все пак инвеститорите не трябва да
забравят, че животът на една PV централа трябва да е минимум 25-30 години.
Затова тя трябва да е проектирана добре, в съответствие с всички актуални
нормативни документи и възможностите на техниката, заложена в проекта.
Качеството на продуктите и изпълнението са също от ключово значение.
Имат ли шанс българските компании за пробив на съседни пазари?
Повечето от българските компании
не са производители на оборудване за

реализацията на фотоволтаични системи, затова смятам, че могат да пробият на съседни пазари единствено с
техния know-how.
Смятате ли, че новият Закон за
енергията от възобновяеми източници стимулира развитието на бизнеса в сектора и как, според Вас,
ще се отрази той на бъдещото му
развитие?
Да, отдавна правителството трябваше да приложи по-строги мерки за
ограничаване строежа на големи фотоволтаични паркове – имам предвид с
мощности над 1 MWp, което спира развитието на българските фирми в сектора. Повечето големи паркове се реализират от чужди фирми, които внасят
своето оборудване и наемат местни подизпълнители за строително-монтажните работи. Според мен трябва да се
стимулират инвестициите в малки PV
централи, в които би могла да инвестира всяка средно голяма българска фирма.
По този начин ще се подпомогнат
българските инвеститори и приходите
от продажбата на енергията от ФЕЦ ще
остава в България.
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Големите ВЕИ проекти
повтарят грешките
на конвенционалните
централи
инж. Колю Орешков,
управител на 3К,
пред сп. Енерджи ревю

Eng. Kolyu Oreshkov, General Manager of 3K
n The big RES projects repeat the mistakes of the conventional power plants.
n The opportunity to locate the PV panels close to the end consumer, where

the strength of these systems is, was missed in Bulgaria.
main trend in the development of PV systems should be stand-alone
solutions.

n The

Като управител на една от водещите компании в бранша,
виждате ли реално развитие на
този сектор от възобновяемата енергия и в каква насока?
Бих искал да отбележа, че реалното развитие на фотоволтаиците в България стартира през 2007
г. Ние ориентирахме бизнеса си в
тази област през 2005-ма и имаме
реална представа за състоянието
на сектора, който се развива доста бурно, но хаотично. Все още
няма ясна визия за стратегическото развитие в дългосрочен аспект.
Наблюдаваме безразборно изграждане на системи, които повтарят
грешките, допускани в досегашното строителство на централизирани системи. Пропуска се възможността системите да се разполагат в близост до крайния консуматор, което е и силата на фотоволтаиката.
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Една от основните пречки пред
бизнеса с фотоволтаика е бюрокрацията. Потвърждава го и
последният европейски доклад
PV LEGAL, отразяващ напредъка
на европейските страни в тази
насока. Промени ли се отношението на администрацията?
Развитието на бизнеса зависи до
голяма степен от държавните институции. Развитие, което трябва
да отговаря на настоящите нужди,
като съобразява последствията от
действията си в бъдеще. Свидетели сме на дисонанс в отношенията
между държавата, бизнеса и служителите. Голямо значение има липсата на етично и морално съзнание на
чиновниците. Чисто човешкият фактор играе възпираща роля в развитието на бизнеса и в частност на
фотоволтаиката. В условията на
динамични промени е нужно да премислим действията си отново и

отново, за да постигнем положителни резултати.
Проблем пред реализацията на
проектите са трудностите при
интегрирането на фотоволтаични системи в електрическата мрежа. Успяха ли да се преодолеят част от трудностите
при реализация на PV проекти?
И до ден-днешен не са разписани
ясни правила и действия при включване на PV генератори към разпределителната мрежа. Всички ЕРП-та
създават свои правила, пречупени
през корпоративните им интереси –
затрудняват и усложняват присъединяването към мрежата. И тук липсва водещата роля на държавата в
лицето на ДКЕВР. Свидетели сме на
институционална несигурност. Несигурност, породена от действията на
държавата, ефективността на правителството и предоставянето на
услуги. Предприемачите се страхуброй 1/2012
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ват от политически изненади и неочаквани промени в правилата, които
сериозно засягат бизнеса им.
Какъв според вас е потенциалът за изграждане на големи
ВЕИ централи у нас или настъпва времето за разработване на инсталации в сградите?
Когато говорим за фотоволтаични инсталации трябва да подчертаваме възможностите за интегрирането им в урбанизираните територии, т. е. изграждането на покривни, фасадни системи, при които се
спестяват загубите на електрическа енергия при трансформация и
пренос до крайния консуматор. Големите проекти за ВЕИ централи повтарят грешките на големите конвенционални централи – АЕЦ, ВЕИ,
ТЕЦ. На практика централизираните системи са транспортни системи (аналогичен е случаят с пречиствателните съоръжения за отпадни води). Загубите в подобна мрежа
могат да достигнат до 10 и повече
проценти и стратегически погледнато имат място, но в ограничени
мащаби и количества.

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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Какво е бъдещото развитие на
фотоволтаичните системи в
световен план – централизирани или автономни решения?
Всеки от тези видове има преимущества, но основно направление
трябва да са автономните децентрализирани системи. Ще се появят
нови възможности за бизнес, тъй
като търсенето на по-ефективни
или различни начини за използване на
природните ресурси расте. Нараства и желанието за запазване на
екосистемите, смекчаване на
въздействията. Иновациите ще
изиграят ключова роля в създаването на нови възможности за бизнес.
Той трябва да приеме, че предстои
обоснована промяна.
Пред какви предизвикателства
е изправена компанията Ви днес
и какви нови идеи за оползотворяване на слънчевата енергия
предвиждате?
Нашата мечта е да изграждаме
места за обитаване, независими от
доставчици на стоки и услуги, независими от електроенергия, води и
горива. Това може да се постигне с

оптимизиране на разходите в сградите. През изминалата година бяхме поканени на семинар в Германия,
който се проведе в собствена, енергийно- и водонезависима сграда на
фирмата производител, отоплявана
с биогорива. Сградата изцяло покрива нуждите си от електроенергия,
биогаз. Надеждата ни е в недалечно
бъдеще да сме собственици на подобна сграда и да продължим делото си в различни бизнес условия и
разбирания.
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Целта ни е да станем
водеща компания
в соларния бранш през
това десетилетие
Андреас Либхайт, вицепрезидент
и управляващ директор на немския клон Hanwha
на Hanwha SolarOne, отговарящ за ЕМЕА (Европа,
Близкия Изток и Африка), пред сп. Енерджи ревю

Andreas Liebheit, EMEA VP and Managing Director of
German Hanwha affiliate Hanwha SolarOne
n Our

target is to become a leading solar player within this decade.

n We are pursuing technology leadership and opened our third R&D center in Silicon Valley
n Hanwha Chemical is ramping up a 10,000 metric ton silicon facility in Korea by 2013.

last year.

n Other

affiliates of the Hanwha Solar network already manufacture EVA sheets and equipment for PV
production, so there is no compromise regarding quality and costs.
n Bulgaria is a promising market, and already this year we have signed contracts totaling 2-digit-number
MW, to supply strong projects for both Western companies and solid local players.
Уважаеми г-н Либхайт, Hanwha
Group е сред най-големите конгломерати в света – компанията е активна в множество и различни
бизнес сфери, и е част от Fortune
500 (годишна класация на сп. Fortune
на 500-те най-големи корпорации).
Как бизнесът със соларни компоненти се включва в цялостната
стратегия на компанията?

избор. Hanwha напълно се посвети на
развитието си в този отрасъл, поставяйки си амбициозната цел да
стане водеща компания в соларния
бранш в рамките на това десетилетие. Hanwha Solar предлага фотоволтаични модули, както и широк набор
от услуги в сферата, включително
разработка на проекти и финансиране.

Hanwha има 60-годишен производствен опит и винаги се е стремяла
към развитие, прибавяйки нови сфери към своя бизнес. Днес, основните
области, в които Hanwha Group работи, са строителство и производство, финанси, услуги и развлечения.
Това са утвърдени бизнес звена,
които се развиват добре. Очакваните приходи за 2011 г. възлизат на
36,6 милиарда щатски долара.
Въпреки достиженията, групата
продължи да търси нови сфери на
дейност с потенциал за устойчиво
развитие в бъдещето. Слънчевата
индустрия се оказа перфектният

Какви стратегически стъпки са
планирани в момента, за да бъде
постигната тази цел?
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Hanwha Group има сериозен опит
в химическата индустрия, включително в някои области, свързани с
фотоволтаиците. Все пак, първата
голяма стъпка във фотоволтаичния
бранш беше придобиването на китайски производител на модули (компанията Solarfun) през 2010 г. Впоследствие този растеж продължи.
През 2010 г. компанията реализира
модули за около 800 MW, като в края
на 2011 г. капацитетът достигна до
1,7 GW. Корейският стил на управ-

ление е силен фокус върху качеството и иновацията. Ние се стремим да
бъдем лидери по отношение на технологиите, затова миналата година
открихме трети център за научноизследователска дейност и развитие в Силициевата долина. Hanwha
Solar продължава да се разширява.
Разработката на проекти и тяхното финансиране са важна част от
нашето портфолио. Например, през
третото тримесечие на 2011 г.
изградихме фотоволтаична инсталация във Ферара, Италия, в която бяха
добавени 6 MW. В този проект
Hanwha Solar участва не само като
доставчик на модули, но и равностоен инвеститор и в близко бъдеще
очакваме да осъществим още такива проекти.
Свръхпроизводството и заниженото пазарно търсене се оказаха сериозни проблеми за много от компаниите в сферата на фотоволтаиците. Как Hanwha Solar се справя
с тази ситуация?

брой 1/2012
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стта и надеждността на нашата
технология.
По какъв начин вашият сериозен
ангажимент към качеството е отразен в гаранционните срокове на
продуктите?

През месец януари представихме
водеща за индустрията 12-годишна
гаранция за продуктите и гаранция
за производителност от 25 години.
Така, Hanwha Solar засвидетелства
своята увереност в качеството на
предлаганите продукти, както и в
надеждността им в дългосрочен
план.

Соларен парк Олденбург, Германия с капацитет
14 MW, инсталатор: IFE Eriksen

Това, че сме един от най-големите производители на модули в световен мащаб, ни позволява да се
възползваме от важно, конкурентно
предимство - икономии на мащаба.
Например, цялото ни производство
е разположено на едно място – Кидонг, Китай, тази ценово ефективна структура ни дава възможност да
правим големи икономии. Освен това,
нашите изследователи постоянно
подобряват производствените технологии и оптимизират всички процеси, което води до допълнително
понижаване на производствените
разходи. В допълнение, до 2013 г. се
очаква Hanwha Chemical да изгради
силициево предприятие с капацитет
10 000 метрични тона в Корея. Тази
инвестиция ще облагодетелства
производството на модули, предоставяйки достъп до качествен и евтин силиций. Още повече, някои филиали от мрежата на Hanwha Solar
вече произвеждат EVA листове и
оборудване за фотоволтаично производство, така че няма да допуснем
компромис по отношение на качеството заради разходите.
По какъв начин компанията-майка
Hanwha Group подпомага дейността ви в периода на свито пазарно
търсене?

Очевидно е, че предимството да
бъдем част от финансово стабилната група Hanwha, където над 50% от
приходите постъпват от финансовите направления на компанията (и
най-вече от застрахователния бизнес), е допълнителната сигурност,
което тя ни дава. Hanwha, която е
основана преди 60 години, е тук, за
да остане. Разнообразието от бизнес сфери, в които работим, също
така прави компанията по-малко
уязвима от промените във фотоволтаичния сектор. Нашата компания-

24

Как Hanwha Solar ще подходи към
различните пазарни сектори?

Монокристален модул SF 160 Black Diamond

майка има необходимите ресурси да
продължи инвестициите в технологичното развитие и разширяването
на дейността ни, докато Hanwha
Solar придобие изцяло вертикално
интегрирана структура – от производство на силиций до "зелена" електроенергия.
С увеличаването на конкуренцията,
качеството придобива все по-голяма важност. Какво прави Hanwha
Solar, за да подобри качеството на
своите продукти?

Hanwha Solar е най-големият ОЕМ
производител на оригинално оборудване, специализирана във висококачествени европейски марки. Нашите
модули отговарят на изключително
строгите изисквания на клиентите,
това важи за оригиналното оборудване, както и за модулите с марка
Hanwha Solar. При нас качественият
контрол винаги е бил част от производствения процес, така че компанията ни има опита и необходимото оборудване да приложи широка
гама от процедури за управление на
качеството. Пример за такива са:
електролуминесцентните тестове
на панелите, които доказват тяхната отражателна способност; инфрачервените снимки от всеки модул;
както и спектралните анализи на
връзките.
Hanwha Solar е монтирала около
2,5 GW модули по целия свят – което е доказателство за ефективно-

Hanwha Solar има опит в изграждането на различни по мащаб проекти с фотоволтаични модули и ще
продължи да работи в тази посока.
В следващите няколко години, финансирането на такива проекти ще
придобие по-голяма значимост. Ние
сме готови да предложим широк
набор от подходящи финансови инструменти като гъвкави условия на
плащане, изграждане, краткосрочно
финансиране и дори равностойно
инвестиране с нашите партньори.
За жилищния сектор търсим
дългосрочно партньорство с дистрибутори и търговци на едро. Нашата политика е да изберем малко на
брой, но силни партньори във всеки
сегмент и регион, без да навлизаме
в търговската мрежа на нашите
клиенти. Тъй като конкуренцията
между дистрибуторите става все
по-жестока, за съвместната ни
маркетингова програма разработихме специални решения, отговарящи на нуждите на нашите партньори. Ние ценим своите партньори, стремим се към коректност в
отношенията ни и двустранен просперитет.
Вашата компания има ли активност в България?

Българският пазар е перспективен - тази година вече сключихме
договори за проекти за двуцифрено
число мегавати със западни и местни компании. Също така сме обнадеждени от развитието на пазара на
покривни фотоволтаични електроцентрали и от разширяването на
дейността ни в Балканския регион.
С нетърпение очакваме да се срещнем с представителите на фотоволтаичния бизнес на изложението в София през месец март.

брой 1/2012
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Ритбул
представя
решения от
Wuerz Energy
Е

дин от новите участници на предстоящото изложение Енергийна ефективност и възобновяема енергия е
фирма Ритбул, добре позната на българския пазар като
оторизиран за българския пазар вносител на продуктите на немските компании ЕPLAN, HARTING, ALFRA,
STEINHAUER, KNIPEX и WERA.
Сред акцентите в
представянето на нови
продукти и технологии
ще бъде немският производител Wuerz Energy
GmbH, с когото фирмата
си партнира от неотдавна за нашия пазар. Wuerz
Energy GmbH е член на
Friedhelm Loh Group (F.L.G.), която обединява водещи
компании като RITTAL и ЕPLAN. Базирана е в гр. Вилнсдорф, Германия, и е специализирана в решенията за
възобновяема енергия. Продуктовото портфолио с марка Wuerz включва когенереционни централи, фотоволтаични модули и термосоларни решения за индустрията и
за крайни потребители.
Когенерационните решения на Wuerz са изцяло разработени и се произвеждат от екип опитни специалисти
от завода във Вилнсдорф, където се осъществява стриктен контрол на качеството в рамките на целия производствен процес. Това гарантира дълъг и надежден експлоатационен живот на съоръженията. Мощностният
диапазон обхваща модели от 20 до 1000 kW. За приложения, изискващи генериране на по-голямо количество енергия, се инсталират устройства на модулен принцип.
Когенераторите с марката на Wuerz работят на принципа на тригенерацията – произвеждат електричество,
като едновременно осигуряват отоплителна или охладителна система. По този начин постигат КПД до 86%.
Wuerz Energy е популярно име и в соларната енергетика, имайки зад гърба си множество реализирани соларни проекти. Wuerz доставя на търговските си партньори във фотоволтаиката соларни модули и свързаното с тях оборудване, а на електромонтажни фирми и
крайни клиенти – цялостни, готови за инсталиране
фотоволтаични системи. Компанията осигурява 2-годишна продуктова гаранция, както и гарантирани нива на
мощност за период над 25 години.
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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проекти, реализации

Стартира проект
Предприятия за производство
на зелена енергия
П

рез 2011 г. започна изпълнението на Проекта GBE Factory (Предприятия за производство на зелена енергия), който се съфинансира от Европейския съюз чрез програма Интелигентна енергия – Европа.

„Проектът насърчава въвеждането на производство от отделни или
комбинирани източници на възобновяема енергия (когенерация, биомаса, соларно-топлинна, фотоволтаична, геотермална, биогаз, вятърни
генератори и др.) в новопостроени
или преобразувани индустриални и
търговски сгради, с цел да се доставя електрическа и топлинна енергия,
било за охлаждане или отопляване,
било за използване за нуждите на
производствените дейности“, разказва Димитър Баев, консултант на
Българска стопанска камара и управител на Енергийно Ефективни Системи (ЕЕС). „Основни партньори в

него са публични дружества, бизнес
организации и ESCO (фирми за енергийни услуги) от Европейския съюз
(България, Италия, Германия, Австрия и Словакия), а именно: от Италия - Регионална асоциация на
търговските камари на Венето,
Forgreen; от Австрия - Clusterland
Upper Austria, S.O.L.I.D. - Фирма за
соларни инсталации и дизайн; от
България - Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес,
Ерато холдинг; от Словакия - Италианско-словашка търговска камара,
Elteco; от Германия – Nbank, Италианска търговска камара в Германия“,
допълва той.
GBE предприятие може да бъде
отделна индустриална или търговска сграда, която работи при „нулеви въглеродни емисии“, както една
или повече сгради, където има съоръжения за производство на възобновяема енергия, която е изцяло или
частично на разположение на предприятията от същата търговска
или индустриална зона. По този начин изоставени индустриални или
търговски сгради могат да станат
местни централи за производство
на възобновяема енергия, което благоприятства създаване на нов бизнес и нови работни места. От тази
гледна точка, по думи на г-н Баев,
проектът ще подпомогне предприятията в съставянето на инвестиционни планове за въвеждането на
възобновявеми енергии в производствената дейност, с цел: реализиране на преки ползи, с използване на
съществуващите схеми за финансова подкрепа; намаляване потреблението на енергия за производствени
нужди и/или на разходите за отопление/охлаждане; подобряване екологичните характеристики на преобразуваните индустриални и търговски обекти, повишавайки стойността им.

The project Factories for production of green energy
The implementation of the GBE Factory project (Factories for production of green energy) cofunded by the European Union through Intelligent Energy - Europe program started in 2011.
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GBE Factory ще насърчи прехода
от индустриални и търговски сгради, които използват изкопаеми горива за своите дейности, към сгради/
обекти от второ поколение, които
са енергийно устойчиви и съвместими с околната среда.
Посредством публично-частни
партньорства проектът ще:
n Направи анализи на индустриални
зони от сектори с интензивно
потребление на електрическа/
топлинна енергия във всяка от
страните – партньори по проекта
n избере и рекламира 10 устойчиви
бизнес модели
n изработи примерни предложения
за инвестиции в GBE предприятия
във всяка от страните – партньори по проекта
n организира събития, за да срещне различни участници в процеса
на създаване на GBE предприятия
(инвеститори, потребители, доставчици, финансиращи организации, ESCO фирми и др.)
n награди най-добрите предприятия
с марката GBE FACTORY и публичност на европейско ниво.
„Основният очакван резултат ще
бъде ускоряване на въвеждането на
мощности за 21 MW топлинна/електрическа енергия от възобновяеми
източници, много от които ще
бъдат за демонстрация и пример за
по-нататъшно разпространяване в
Европа“, категоричен е Г-н Баев. „С
Проекта GBE Factory ще бъде
възможно:
n създаването на знания и необходими условия за разпространение
на предприятия за производство
на зелена енергия в Европа;
n преодоляване на несъответствието между търсенето и предлагането на системи за зелени предприятия;
n създаването на политики и инструменти, които да стимулират
реализацията на предприятия за
производство на зелена енергия“,
информира той.
брой 1/2012
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Електра Холдинг изгражда
електроцентрала на биомаса и
когенерация в община Марица
Е
лектра Холдинг договори изграждането на електроцентрала на биомаса край с. Строево, Община Марица. Съоръжението, на стойност 20
млн. евро, ще заема площ от двадесет декара. Мощността на централата ще бъде 5 мегавата. Шест
мегавата ще е вторично отделяната топлинна мощност и това е предпоставка за изграждане в района на
следващ етап на големи оранжерии
по европейски модел. Остатъчните
продукти ще се продават като естествена тор, използван в земеделието. Разкритите работни места
ще бъдат петнадесет, но очакванията са около 150 души допълнително да са ангажирани със събирането
и доставянето на нужните около 40
000 тона биомаса годишно. Очаква
се строителните дейности по изграждане на централата да стартират в началото на лятото. Това е
първата от набелязаните десет
подобни инвестиции на територията на България, които дружеството
смята да реализира в близките две
години.
Испанският енергиен холдинг
Електра Холдинг стартира дейността си на българския пазар през 2009
г. Програмата на компанията за
развитие на енергийни проекти у нас
включва шест основни направления:
вятърна енергия, соларна енергия,
енергия от биомаса, хидроенергетика, когенерация на газ и енергия от
отпадъци, като най-голям дял испанските инвеститори отреждат на
мощностите във ветрогенератори.
За постигането на тези цели компанията обяви, че ще инвестира
около 650 млн. евро в страната и ще
осигури директно и индиректно 700
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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работни места. Финансирането на
проектите се осъществява както
със собствени средства, така и с
листване на компанията на испанската борса.
До този момент холдингът има
участие в няколко проекта в у нас: в
Северна България - биомаса 9 MW;
биогориво - 30 000 тона/година;
Централна България - биомаса 10
MW; Южна България - вятърни паркове 480 MW.
През 2010 г. компанията още
веднъж потвърди интереса си към
българския пазар, като обяви партньорството си с друга испанска
фирма – строителната Grupo Ortiz,
насочено към изграждане на инфраструктурни проекти в България и
Източна Европа. Grupo Ortiz е водеща строителна компания от Мадрид,
която работи предимно по проекти
в областта на инфраструктурата,
строителството на различни обществени и жилищни сгради, и реализацията на енергийни проекти чрез

изграждането на различни инсталации. Двете компании създадоха
съвместното дружество Ортис
Електра, което работи в инфраструктурния сектор в България.
Отново във връзка с инвестиционната дейност на компанията в
областта на ВЕИ, в края на миналата година, Електра Холдинг и EQTEC
Iberia създадоха съвместна енергийна компания EQTEC ENERGY, чиято
цел е развитие на международни
енергийни проекти в областта на
биомасата, когенерацията и енергията от отпадъци. Основният интерес на новосъздадената компания е
изграждането на електроцентрали
за газификация на биомаса.
Източник на илюстративния материал: Електра Холдинг
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Откриха официално
фотоволтаичен парк
край Карлово
Н

а 16 март т. г. в местността
"Над калдъръма" в землището на село
Каравелово, община Карлово, официално бе открит фотоволтаичен парк
с мощност 3,5 MWp. Очаква се съоръжението, разположено на площ от
81,5 дка, да бъде с общо производство
на енергия повече от 4,5 GWh на година. Инвеститор в проекта е австрийската компания KPV Solar, за която това е първи реализиран проект
в България. На церемонията присъстваха д-р Робин Хиршл, управляващ
собственик, инж. Якоб Цеендорфер,
Бизнес развитие в KPV Solar, Austria,
инж. Райнер Луплов, управляващ директор на KPV Solar Bulgaria, представители на компаниите, работили по
проекта, както и специалисти от
електроразпределителното дружество EVN. Част от официалните
гости бяха и служители на местната власт от община Карлово.

В своето приветствие към
присъстващите в хотел-ресторант
Шато КОПСА Райнер Луплов благодари на участниците в проекта и
сподели, че е изключително горд от
реализацията на този парк, въпреки трудностите. „Държа да изкажа
специални благодарности към EVN,
отношението на които мога да при28

числя към най-успешните ни практики при реализацията на проекти в
световен мащаб.“ В заключение
инж. Луплов оповести намеренията
на компанията да инвестира в още
проекти от този тип на територията на страната.
Особено внимание в речта си инж.
Райнер Луплов отдели на три дами,
които, по думите му, имат изключителна роля – пряка и косвена, за успешното финализиране на фотоволтаичния парк – Десислава Иванова,
координатор на проекта, Анелия
Банушева, асистент на управителя,
както и съпругата му – г-жа Дияна
Луплов. Инж. Ронни Белохуби – ръководител на инженерния отдел в KPV
Solar, Austria, също бе специално поздравен за своя ценен принос към

бързата реализация на соларния парк.
В края на приветствието, г-н Хиршл
поиска думата, за да изкаже благодарността си към управляващия
директор на KPV Solar Bulgaria, за
добрата организация и довеждането
на проекта до успешен финал.
След освещаването на съоръжението и символичното прерязване на
лентата от Райнер Луплов и Робин
Хиршл, присъстващите бяха поканени да разгледат фотоволтаичния
парк и да оставят подписите си за
спомен върху специално подготвен за
целта панел. Вечерта продължи в
ресторант Ловен парк, Карлово,
където организаторите бяха подготвили богата шоу програма като
комплимент към своите бизнес
партньори и приятели.

A photovoltaic park was officially opened near Karlovo
On 16 March this year in the area "Nad kaldarama" Karavelovo village, Karlovo Municipality
was officially opened a photovoltaic power plant with capacity of 3,5 MWp. Its total energy
production is more than 4.5 GWh per year.
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ПРОФИЛ-И изгражда две
покривни фотоволтаични
инсталации в гр. Пловдив
Фирма ПРОФИЛ-И реализира два фотоволтаични
проекта върху покривните пространства на фирмени
сгради в гр. Пловдив с обща мощност 400 kW и приблизителна стойност 1,5 млн. лева. Използваната покривна площ е 4500 кв. м, като 550 кв. м от тях са паркингови навеси. В двата проекта са заложени 1600 високоефективни поликристални модули с мощност 240 вата
и инвертори РТ30к, РТ33к и NТ11000 на немската фирма
Sunways. Монтажните алуминиеви конструкции са разработка на ПРОФИЛ-И. Срокът за изпълнение на двата
проекта е до края на месец май 2012 г. С изграждането
на двете покривни инсталации, ежегодно ще се спестява излъчването на приблизително 325 тона въглероден
двуокис. „Намалението на изкупните цени на добиваната от фотоволтаични системи на свободни площи енергия и промените в законодателството, допринасят за
повишаване интереса към изграждането на покривни РV
инсталации. Допълнителна предпоставка за стимулиране изграждането на покривни РV инсталации са значително облекчените процедури по тяхното изграждане,
преференциалните изкупни цени и европейските програми, оказващи финансова подкрепа при използването на
учебни, здравни, жилищни, общински, индустриални покривни пространства“, коментираха от компанията.
ПРОФИЛ-И се ориентира към изграждането на покривни РV централи в началото на 2011 г.
„На част от покривната площ на корпоративната ни
сграда има изградена и функционираща тестова фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност от
2.7 kW. Централата е изградена с 16 поликристални
панела с мощност 170 Wp и инвертор АТ 2700 на фирма
Sunways. Целта на съоръжението, изградено преди три
години, е да се уверим в качествата на предлаганите
от нас изделия и да добием реални впечатления за
възможностите за добив на енергия. Произведената
енергия на годишна база, отнесена към инсталираната
мощност на централата, се равнява на специфичен добив от 1347 kWH от инсталиран kWP - изключително
високи стойности, доказващи че България и в частност
Пловдив, са места с много добри данни за производство
на соларна електроенергия. Тестовата централа се
използва и за обучение на кадри за професия „Монтьор
на енергийни съоръжения и инсталации“, специалност
„Възобновяеми енергийни източници“ в лицензиран учебен център“, допълниха от ПРОФИЛ-И.

Фирма ПРОФИЛ-И със седалище в с. Костиево, община Марица, Пловдив е с многогодишен опит в изграждането на фотоволтаични системи. Съвместно с немската фирма Terrafix Anlagenbau е изградила инсталации с
обща мощност над 40 МW върху свободни площи както
в България – с. Летница, с. Татарево, така и в редица
европейски страни – Германия, Италия, Франция.

Profil-I is realizing two rooftop PV
installations in Plovdiv
The company is realizing two PV projects on the roofs of the company buildings
in Plovdiv with total capacity of 400 kW and average value 1,5 mln. leva.
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Успешно сътрудничество в
областта на покривните системи
Знанията и "ноу-хау"-то натрупани във Филкаб АД
през последните години, наличието на проектанти с
разчупено мислене и новаторски идеи ни помагат да
предлагаме оптимални решения за всеки обект, да осигурим на своите клиенти възвръщаемост на инвестицията във ВЕИ. Необходимо е всички компоненти в една
система да бъдат подбрани така, че да работят заедно максимално ефективно. Успешното техническо
изграждане и експлоатация на една фотоволтаична
инсталация зависи от използването на качествени
компоненти от доказани производители, опита на проектантите и качеството на изпълнение. Оборудването, с което работим е произведено от европейски компании, лидери в областта. Соларните модули в една
фотоволтаична система имат решаващо предимство
за нейната производителност и дълторайност. Поради
тази причина наш партньор е най-иновативната немска компания за производство на соларни панели Q.Cells
SE. Продуктовото портфолио на компанията включва
моно- и мултикристални модули с 60 клетки (Q.Peak
– с мощност до 265W и Q.Pro – с мощност до 250W),
както и Q.Smart – модули произведени по най-съвременната и перспективна технология CIGS.
Системата за плоски покриви на Q.CELLS за кристални соларни модули намалява до минимум разходите, като в същото време увеличава максимално добивите. 10° наклон и двустранното ориентиране позволяват минимално засенчване и максимално използване на покривното пространство. Ниското тегло
прави системата идеална за всички типове плоски покриви.
Новата Q-CELLS за плоски покриви изток-запад осигурява максимален добив благодарение на иновативния дизайн на системата. Оползотворяването на пространството на плоския покрив е в порядъка на 82%
- 41% повече в сравнение с инсталации с 30° наклон.
Необходими са минимални усилия за инсталиране благодарение на поетапното монтиране на конструкцията и модулите при намален разход за материали и

без пробиване на покрива. Спестяват се до 50% от
разходите в сравнение със стандартните системи с
30° наклон. Статичното натоварване е минимално благодарение на олекотената конструкция, както и на минималната допълнителна основа. Соларните модули са
стабилни във всякакви атмосферни условия поради
аеродинамичния им дизайн.
Високопроизводителните соларни модули на QCELLS се отличават с:
n Anti PID Technology (APT) надеждно предпазва от загуби на мощност, причинени от нежелани утечки на
ток (PID).
n Hot-Spot Protect (HSP) предпазва от производствени
загуби и осигурява надеждна пожаробезопасност.
n Traceable Quality (Tra.QTM ) е "пръстовият отпечатък"
на соларната клетка. Тази технология позволява прецизно контролиране на производствения процес и
предпазва соларните модули на Q.CELLS от фалшификации.
n Q.ANTUM технологията е иновативна клетъчна концепция, която предлага производителност от висок
клас на базата на оптимизирана стандартна технология.
Успешното партньорство с Q.Cells SE ни позволява да предложим един изключително ефективен и иновативен продукт на българския пазар, който ще осигури възвръщаемост и сигурност на инвестициите в
бъдеще.

4004 Пловдив, ул. Коматевско шосе 92
тел..: 032 608 881, 032 277 171, факс: 032 671 133
e-mail: office@filkab.com, www.filkab.com
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За най-тежките
случаи на завиване
Bosch GDS 18 V-LI Professional HT е най-мощният
акумулаторен гайковерт на пазара
За тежки случаи на
винтови съединения
при метални и бетонни конструкции,
а също така и в машиностроенето,
Bosch предлага гайковерт с много висок въртящ момент.
Bosch GDS 18 V-LI
Professional HT осигурява най-високия въртящ момент в своя
клас, съчетан с предимствата на акумулаторната технология. Въртящият момент - 650 Nm - предлага достатъчно
мощност за работа с големи диаметри на винтови съединения - главно в метал и бетон. Металният корпус и металният редуктор осигуряват необходимата степен на здра-

•Най-голям въртящ момент в своя клас за тежки случаи на
завиване в метал и бетон
•Изключително здрав и издръжлив - метален корпус и метален
редуктор
•Един от най-леките в своя клас - само 3,0 кг
вина и устойчивост на инструмента. Комбинацията от висока производителност и ниско тегло правят Bosch GDS 18
V-LI Professional HT идеален за ежедневна употреба. Със своето тегло от само 3.0 кг, гайковертът Bosch GDS 18 V-LI
Professional HT е един от най-леките гайковерти с висок
въртящ момент в своя клас.
Отличителната черта на Bosch GDS 18 V-LI Professional HT,
в сравнение с подобни устройства, е безстепенното регулиране на оборотите, което позволява точна и бърза работа дори и при най-трудните приложения. В допълнение, е
интегрирано LED осветление за по-добра видимост в работната зона.
Практичният индикатор
за заряда на батерията
предоставя информация
за текущия заряд и по този начин спестява ненужно дозареждане.
Акумулаторните батерии на Bosch GDS 18 V-LI
Professional HT са оборудвани с технологията Electronic Cell Protection (ECP) - система, предотвратяваща претоварването, прегряването, как-
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то и опасно ниско напрежение в
батерията. Литиево-йонните
батерии нямат ефект памет
(Memory effect), което осигурява
запазване на заряда дори и след
месеци, през които не са използвани. В окомплектовката е
включено и бързо зарядно устройство, позволяващо пълно зареждане на батерията за 45 минути. Благодарение на технологията на Bosch "Hyper-Charge",
батериите по средата на времето за зареждане достигат до 75% пълния си заряд.
Гайковертът Bosch GDS 18 V-LI Professional HT се предлага
в куфар L-Boxx с две батерии и бързо зарядно устройство.
L-Boxx е интелигентно решение за транспортиране и съхранение. С просто
натискане и отделяне на различни куфари L-Boxx, няколко
електрoинструментa се носят и
съхраняват удобно.
Това прави L-Boxx поудобен и практичен
отколкото обикновен куфар. Здравата конструкция на L-Boxx е проектирана
за екстремни натоварвания - може да се натовари с до 25
кг. Капакът L-Boxx има товароносимост 100 кг.
Технически данни GDS 18 V-LI HT Professional
Обороти на празен ход
Въртящ момент, макс.
Номинална честота на ударите
Напрежение на акумулатора
Капацитет на батерията
Захват на инструмента
Тегло вкл. акумулатор

0 - 1.900 min-1
650 Nm
0 - 2.100 min-1
18 V
3.0Аh
1/2"-външен квадрат
3.0 kg

www.bosch.bg
брой 1/2012

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 1/2012

33

PV системи

Микроконтролери
за фотоволтаични
инвертори
Д

Ралф Хикл,

Rutronik , направление
микроконтролери

осега пазарът на фотоелектрически преобразуватели на енергия се отличаваше с висок, двуцифрен темп на растеж. Международната конкуренция обаче става все посилна и принуждава производителите
да реализират иновации и да коригират цените на системните компоненти. Като независим от производителя консултант, дистрибуторът
осигурява поддръжка на разработчиците при избора и конструктивната
реализация на най- подходящите от
технологична и търговска гледна
точка компоненти. Предпоставка за
това са обширните познания не само
за градивните елементи, но и за
възможните приложения и пазарната
ситуация. Rutronik обединява това
"ноу-хау" в своя екип за вертикалния
пазар на възобновяема енергия, в който съвместно работят инженери-
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Източник: Rutronik

конструктори и приложни инженери,
специалисти по активни, пасивни и
електромеханични компоненти, безжични комуникации и дисплеи. Те се
занимават активно и с фотоволтаични инвертори. Един от ключовите
компоненти, който може да повлияе

върху ефективността на PV инверторите е микроконтролерът.

Схемни варианти и
блокова структура
На фиг. 1 са показани функционалните блокове на типичен соларен
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Фиг. 1. Блокова схема на базова конструкция на соларен инвертор. Силовата част се състои
от управляем DC/DC-преобразувател с включен след него мрежов инвертор. В зелено са показани софтуерните функционални блокове за следене на точката на максимална мощност
(MPPT), както и за регулиране на активната и реактивната мощност във векторния модел.
Източник: STMicroelectronics

инвертор с фотоволтаичен (PV)
стрингов модул. DC/DC преобразувателят със следене на точката на
максимална мощност (Maximum
Power Point Tracking - MPPT) е свързан
чрез DC/AC инвертор към променливотоковата електрозахранваща
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мрежа. В зависимост от консумираната мощност инверторът е еднофазен Н-мост или трифазна двуполупериодна схема с 6 диода. Относително нова технология са микроинверторите, представляващи малки
PV инвертори, които се монтират

директно на всеки фотоволтаичен
модул. Микроинверторите са силно
ценово чувствителен компонент
заради големия брой такива модули,
необходим при изграждане на PV
системата. Размерите им също са
от доста по-съществено значение,
отколкото при конвенционалните
стрингови соларни инвертори.
Микроконтролерът трябва да
осигурява следните функции:
n Измерване и аналогово-цифрово
преобразуване на параметрите на
състоянието - температури, токове и напрежения.
n Следене на точката на максимална мощност (MPPT). Микроконтролерът умножава тока и напрежението, за да отчете електрическата мощност.
n Защитни функции при неизправности като прегряване, претоварване по ток и др. Тук са необходими бързи процедури за изключване, за да се осъществи надеждна
защита на уреда и оператора.
n Прецизно синхронизиране с мрежа-
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та по отношение на фазовото
изместване, като трябва да може
да се определя моментният фазов
ъгъл на мрежата.
n Различни регулиращи контури в
зависимост от математическия
модел. Използват се изчислителни
процедури, аналогични на използваните при т.нар. полево-ориентирано управление на променливотокови задвижвания. Това са тригонометрични операции, чрез които
векторите на напрежението и на
тока се трансформират във и от
ротационни координатни системи.
n Изработване на управляващи сигнали за силовите полупроводникови елементи, така че ефективността да бъде колкото е възможно по-висока и да се генерират
колкото е възможно по-малко хармоници. За това са необходими
съответни таймери с ШИМ (широчинно-импулсна модулация) или
двупозиционни регулатори с хистерезис.
n Управляващ интерфейс и комуникация. Чрез използването на мик-
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роконтролери, като физическо
ниво за обмен на информация могат да служат захранващите кабели и да се реализира комуникация по силовата мрежа (Powerline
Communication).
Изискванията тук са много близки до тези при управление на електрозадвижвания. Може да се приеме,
че двигателят който соларният
инвертор "задвижва", всъщност е
синхронният генератор в електроенергийната централа.
Понастоящем всички големи производители предлагат микроконтролери, които са подходящи за използване в инвертори. Понеже тези микроконтролери са базирани на различни технологии, те имат и различни
предимства и слабости.

Сравнение на съвременни
микроконтролери,
подходящи за
реализиране на PV
инвертори
RX62T на Renesas е от семейството 32-битови микроконтролери

Източник: Renesas

за управление на двигатели RX
Extreme, произведени по 90 nm технология. Важна ключова компетенция
на Renesas е собствената флаштехнология MONOS на компанията, която позволява изпълнение на програмен код с тактова честота до 100
MHz без периоди на изчакване. Чрез
нея при RX фамилията се постига на
максимална изчислителна производителност 165 DMIPS. Една част от
ROM е отделена като flash памет
запис на данни с до 30 000 цикъла на
изтриване. По този начин се пести
външна EEPROM. Новоразработеното процесорно ядро е много ефективно при изпълнение на програмния код
и достига изчислителна мощност

брой 1/2012

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 1/2012

39

PV системи
1,65 DMIPS/MHz. Вграденият модул за
изчисления с плаваща запетая (FPU)
осигурява стандартна точност
съгласно IEEE-754. Освен това, за 32битови операции с цели числа, използвани при цифрова обработка на
сигнали, има две MAC команди и една
многорегистрова схема за циклично
преместване. Така изброените математични възможности правят
микроконтролера подходящ за изпълнение на интензивни изчислителни алгоритми, каквито се прилагат
в соларните инвертори.
Производителят осигурява ресурси за периферните устройства от
общите ресурси на RX62T. Аналоговото входно стъпало с двата независими АЦП, всеки с 12-битова разделителна способност, също е изключително подходящо за използване в инвертори. Най-краткото време за преобразуване е само 1 µs.
Всеки от шестте аналогови входа
е снабден с операционен усилвател
с програмируемо усилване (Programmable Gain Amplifier - PGA) и елемент
за детектиране/задържане. За
бързо изключване на ШИМ-сигналите, изходите на PGA са снабдени
допълнително с шест двупрагови
компаратора, така че защитните
функции са активни без в този процес да се включва софтуера с
присъщото му времезакъснение. При
RX62T интеграцията е на високо
ниво – микроконтролерът разпола-
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га с голям брой интегрирани аналогови компоненти, което значително намалява потребността от
външни компоненти за обработка на
сигналите в соларния инвертор. За
управление на силовите полупроводникови елементи са на разположение MTU3 (таймерен модул за двигател) и GPT (таймер с общо предназначение). Таймерните модули са
елементи от серията SH и работят
също с входни тактови честоти до
100MHz.
Микроконтролерът STM32 на
STMicroelectronics с пълно основание
се радва на добра пазарна популярност, тъй като обединява популярното ARM Cortex-M3 изчислително
ядро с най-съвременна периферия.
Освен това се смята, че той предлага добро съотношение цена/производителност. От STMicroelectronics
вече документираха пригодността
на микроконтролера в соларни инвертори чрез еталонен проект (т.нар.

Източник: STMicroelectronics

reference design) на 3-киловатов прибор, при който един STM32 изчислява всички алгоритми и изработва
всички управляващи сигнали както за
двутактния ZVT преобразувател с
модулирано чрез изместване на фазата синхронно изправяне, така също
и за мрежовия инвертор.
При dsPIC33 на Microchip става
дума за 16-битов сигнален контролер, който може да бъде характеризиран двояко – като микроконтролер
с DSP (Digital Signal Controller) възможности, или като DSP с отлични микроконтролерни характеристики.

Източник: Microchip

За управления на инвертори
Microchip представи на пазара подфамилия на тези контролери, специално предназначена за инверторни
приложения, която е снабдена с подходящите таймери и по-бързи аналогово-цифрови преобразуватели
(АЦП). За математически операции
с фиксирана запетая са на разположение функции умножение и деление.
Разбира се, dsPIC може да извършва
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Източник: Microchip

също умножение и акумулиране (сумиране) в един цикъл. Смята се, че
dsPIC33FJxxGS са оптимален избор
за токозахранващи приложения от
импулсен тип като DC/DC преобразуватели или мрежови инвертори
към соларни инвертори, понеже микроконтролерите са снабдени със
захранващ модул с ШИМ, способен
да работи с честоти до 120 MHz.
Модулът предлага до девет канала
и е подходящ за управление на цели
и полумостове, като може да се прилага също за ШИМ с изместване на
фазата с преход при нулево напрежение (ZVT – Zero Voltage Transition).
Microchip предлага няколко еталон-

Източник: Infineon

ни проекта, базирани на фамилията
GS, от които може да се направи
избор на модули за соларни инвертори. За еднофазни мрежови инвертори може да се използва проекта
„Digital Pure Sine Wave UPS Reference
Design“, а за двутактен ZVT преобразувател с модулирано чрез изместване на фазата синхронно изправяне – „Digital Power AC/DC Reference
Design“.
С 8-битовите си микроконтролери серия XC800 Infineon пое по
друг път - обикновено 8051 процесорно ядро е обградено от мощни
периферни устройства, които намаляват натоварването му. Така

Microcontrollers for solar inverters
In terms of integration, processing power and price/performance ratio, all the microcontrollers
presented are recommended for use in solar inverters. The RX is the newest with the highest
integration of analogue components. The STM32 offers the widest range of housings and memory.
The Microchip dsPIC is predestined for rapid 16-bit arithmetic. The XC878 ultimately benefits from
expertise in the control of power electronics, which Infineon has incorporated into the peripherals.

42

например XC878 са разработени
специално за инверторни приложения. Тригонометричните функции
за Park координатни трансформации се поемат от модула CORDIC
(Coordinate Rotation Digital Computer).
Паралелно на него в микроконтролера работи и още един модул за
умножение и деление (MDU). Заедно с таймерната структура
CAPCOM6 за изработване на ШИМ
сигнали се оформя мощна структура, чрез която процесорът зарежда периферните устройства с данни и само след няколко цикъла събира резултатите.

В заключение
Всички представени микроконтролери се препоръчват за използване в соларни инвертори от гледна точка на интеграция, изчислителна мощност и съотношение
цена/производителност. RX е нова
разработка с най-висока интеграция на аналогови компоненти.
STM32 предлага най-голям обем и
пропускателна способност на паметта. Микроконтролерът с DSP
функционалност dsPIC на Microchip
е оптимизиран за бързи 16-битови
аритметични операции. XC878 в
крайна сметка извлича предимства
от възможностите за управление
на силовата електроника, които
производителят е вградил в периферните му устройства.

брой 1/2012

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 1/2012

43

PV системи

Компанията SMA на изложението
South-East European Solar Exhibition (SEE) в София
SMA Central & Eastern Europe, дъщерна компания на най-големия световен производител на PV инвертори
SMA Solar Technology AG, тази година за пръв път се представя на изложението SEE в София.

Чешкият клон на SMA през миналата година се трансформира от SMA Czech Republic в SMA Central and Eastern
Europe. "Освен за Чешката република и Словакия, започнахме да се грижим и за български, румънски, унгарски и полски
клиенти", обяснява Давид Рехачек, изпълнителен директор
и управител на компания SMA Central & Eastern Europe s.r.o.
"Основаването на източноевропейския филиал съответства
на дългосрочната стратегия на компания SMA Solar
Technology, която е една традиционна и в най-добрия смисъл
консервативна немска фирма. Тя няма навик да основава и
закрива своите представителства в различни страни в зависимост от моментните инвестиционни възможности. Вярваме, че в този регион фотоволтаиката ще има дълготраен и значителен дял в производството на енергия от възобновяеми източници. Трета поредна година тук изграждаме
тим от опитни професионалисти и вече можем изцяло да се
възползваме от тяхното ноу-хау на новите пазари", добавя
Давид Рехачек.
Компанията SMA Solar Technology е известна със своята изключително голяма продуктова гама PV инвертори.
Като единствен производител тя развива и продава инвертори за всички PV системи от всякакви мощности (от
киловати до мегавати), за всеки тип PV панели, за централни, както и децентрализирани решения, за PV системи включени в мрежата и за островни системи. "Въпреки
това инверторите за малки и средни инсталации дългосрочно играят главна роля в нашето портфолио. SMA е
немска фирма и немският PV пазар се базира на дълготрайния и стабилен
развой на малки частни инсталации.
Затова на изложението ще представим
на посетителите
не само централни
инвертори за големи фотоволтаични
паркове, но преди
всичко инвертори и
съоръжения за помалки жилищни PV
системи", заключва Давид Рехачек и кани посетителите
на изложението на щанда на SMA зала 1, щанд 1-C8, Интер
Експо Център.
SMA Central & Eastern Europe s.r.o. е дъщерна компания на
немската SMA Solar Technology AG. Навлиза на чешкия и словашкия пазар през 2009 година като SMA Czech Republic s.r.o.,
през 2011 година се преименува на SMA Central & Eastern
Europe и днес покрива също българския, румънския, унгарския и полския пазар. Освен търговското представителство
за клиенти от региона на Централна и Източна Европа,
компанията осигурява технически, маркетингови, сервизни
и консултантски услуги.
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За компанията SMA
SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) е водещ световен производител на фотоволтаични инвертори и търсен
доставчик на трансформатори и дросели. Компанията предлага и иновативни решения за захранване на железопътни
транспортни средства, използвани в транспорта на къси
и дълги разстояния. През 2010 година групата SMA постига
оборот от 1,9 млрд. евро. Компанията SMA е базирана в
Нистетал до немския град Касел и има представителства

в 19 страни на четири континента. Като цяло концернът
е работодател за 5300 служители (включително сезонни работници). Многократно награждаваната гама продукти
включва: фотоволтаични инвертори за покривни фотоволтаични системи, големи фотоволтаични електроцентрали
и островни системи. По този начин компанията SMA успява да предлага инвертори за фотоволтаични системи от
всички размери и типове. Широката гама от предлагани
услуги завършва със сервизна мрежа по целия свят. Гъвкаво
реагиращите заводи за производство на фотоволтаични
инвертори в Германия и Северна Америка имат годишен
капацитет от приблизително 11,5 GW. Групата SMA също
така има производствено предприятие за ключови електромагнитни компоненти в Полша. От 2008 година компанията SMA се котира на борсата на ценни книжа във Франкфурт и е включена в индекс TecDAX. През изминалите години компанията SMA многократно е награждавана за отличните й успехи в качеството на работодател и спечели първо
място в националния немски конкурс "Great Place to Work" за
2011 година.

SMA Central & Eastern Europe, Radlicka 740/113d
158 00 Prague, Czech Republic
Тел.: +420 235 010 400, Info-CEE@SMA-Solar.com,
www.SMA-Solar.com, www.sma-solar.bg/
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платена публикация

Smart Solar Design, EPC, Financing
SMART SOLAR e водеща компания в проектирането, изграждането и поддръжката на фотоволтаични паркове.
Дружеството предлага широк спектър от възможности
и разнообразни услуги, гарантиращи на своите клиенти
сигурни и изпитани бизнес решения.
При откритите пространства изборът на локация играе водеща роля в избор на стратегия по реализиране на
проекта. SMART SOLAR подготвя слънчев одит, проучвателни планове на региона и търси най-подходящите възможности за получаване на максимални резулатати.
SMART SOLAR координира и контролира изцяло дейността по време на строителството - подготовка на терена, огради, изкопни работи, основи и конструкции, организира и осъществява доставка и монтаж на ел. оборудване, окабеляване, инвертори, фотоволтаични панели,
тракери, охранителни системи, видео наблюдения и др.
SMART SOLAR финализира проектите с връзка към електрическата мрежа, подготвя и съгласува всички необходими документи и извършва последващ мониторинг и сервиз, предлага управление на фотоволтаични паркове с договорно обслужване за срок от 25 години, което включва
контрол на ефективността, светкавична ответна реакция, диагностика и отстраняване на възникнали проблеми, годишни отчети, мониторинг на всички плащания, както и представяне пред всички необходими институции в
страната.
Високите стандарти на изпълнение и отличното качество на вложените материали градят добрия имидж на
SMART SOLAR и осигуряват високата оценка и отличните референции от инвеститори и банки. Кредитният рейтинг на SMART SOLAR е изключително висок в 3 български и 2 турски банки, които са участвали във финансирането на обекти, изградени от компанията.
Със сертифицирането си по ISO 9001:2008 и TUV SUD
(международен сертификат, удостоверяващ качеството

Екипът на компанията има натрупан 100+ години опит в областта на
архитектурата, инженеринга, строителството и търговията в различни
части на Азия, Европа и Америка
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Изградените обекти са общо шест на брой, разположени на близо 216 000 кв.м
в различни части на България, с обща мощност над 5000 кW

Към настоящия момент обектите в процес на изграждане са 9 - соларни
паркове с обща мощност 44 400 кW и вятърни паркове с мощност 6000 кW,
те ще бъдат разположени на площ от 1 705 333 кв.м

и годността на продуктите и техните компоненти) дружеството потвърди лидерската си позиция в бранша. Обхватът на сертификатите включва проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация, управление, поддръжка, гаранционен и извънгаранционен сервиз на централи за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. Те са доказателство за високото качество на пълния набор продукти и услуги, предлагани от SMART SOLAR, както и ангажимент, отговорност и гаранция към клиенти и контрагенти за поддържане на високото ниво и в бъдеще.

1407 София, Бизнес Център Лозенец
бул. Никола Вапцаров 35, ет. 3, тел.: 02/ 962 71 51
e-mail: office@smart-solar.eu, www.samrt-solar.eu
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PV системи

Оптимизиране на
ефективността
на фотоволтаични
системи
Специфики на Maximum Power Point Tracker (MPPT) технологията

Ф

отоволтаичните модули все
още имат относително ниска ефективност на преобразуване. Поради
тази причина при проектирането на
PV системи от голямо значение е управлението на модула с цел отдаване на максимална мощност
(Maximum Power Point Tracker MPPT). Тя се изменя в зависимост
от промяната на слънчевата радиация и температурата на модула,
които са различни за отделните
етапи от деня.
Използват се различни методи за
реализиране на MPPT процесите. В
зависимост от степента на сложност на задачата, те варират от
прости алгоритми по смущение и наблюдение до по-сложни като размита логика, невронни системи и други. При първия тип се прави опит за
определяне на точката на максимална мощност, като се управлява директно мощността, пресметната
от измерваните стойности на тока
и напрежението на модула като
първоначална стойност. С напредването на технологиите, в процеса на
следенето на MPPT все по-често се
използват размита логика и разми-
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ти контролери.
Основното им предимство е, че при
изпълнението на
управлението не
са необходими математически модели. В замяна на
това е необходима
значителна по
обем информация Фиг. 1.
от предварителни
изследвания за определяне на функциите на принадлежност на лингвистичните термини, базата правила
и други, за постигане на висока
точност.
Приложение намират и други методи за следене на максималната
работна точка с техните предимства и недостатъци. Някои от тях
използват измерване на слънчевата
радиация и температурата на панела, а при други се използват напрежението и токът. Малка част
от методите отчитат наличието
на множество локални максимуми на
мощността, получени в резултат на
частично засенчване на PV панелите, което може да бъде реална пречка пред функционалната способност
на MPPT. Когато се попадне и ра-

боти в локален максимум, са налице значителни енергийни загуби, защото се следи локалният MPP, вместо глобалният MPP, твърдят специалистите. Все пак някои от методите изискват допълнителни
начални етапи за избягване на това
множество от локални максимуми и
постигат близост до истинския
MPP.

Осигуряване на
максимална мощност
На фигура 1 е показана зависимостта на мощността от напрежението на фотоволтаичен панел,
състоящ се от 48 силициеви клетки (2 паралелно свързани групи, всяка с 24 серийно присъединени клетки). Видно е, че кривата има ясно
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Фиг. 2.

изразен максимум. Системата за управление има за задача да поддържа
напрежението на фотоволтаичния
панел на стойност от около 17 V,
за да се осигури максимум на генерираната мощност. В случай че напрежението нарасне над 18,5 V,
панелът ще работи в режим на
празен ход, т. е. големината на тока
ще клони към нулата. Ако клетката
се експлоатира в режим близък до
късо съединение, токът ще е голям,
но напрежението малко, което на
практика означава отново малка
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Фиг. 3.

полезна мощност. При промяна на
условията на осветяване на фотоволтаичния панел, оптималната
работна точка се измества. Следователно, задачата на системата за
управление е да „проследява“ изместването на работната точка във
времето и да поддържа работата
на клетката непрекъснато в оптималната зона.
За сравнение, на фигури 2 и 3 са
показани зависимостите на мощността от напрежението на същия
фотоволтаичен панел, но при раз-

лична степен на частично засенчване. Ясно се вижда, че точката на
максимална мощност би могла да се
измести значително, в зависимост
от условията на работа. Също така
са възможни локални максимуми в
кривата. Следователно, изборът на
контролер или инвертор е много
важен, тъй като те би следвало да
поддържат функционална възможност за откриване на глобалния
максимум и осигуряване работа на
панела именно в точката на глобалния, а не на локалния максимум.
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Фиг. 4.

Ролята
на постояннотоковия
преобразувател
В реалните системи фотоволтаиците не се свързват директно към
постояннотоковия товар. Системата за управление използва постояннотоков преобразувател, който има
за задача да преобразува постоянното напрежение на изхода на фотоволтаика до постоянно напрежение с друг волтаж - този на шините на товара. Най-често постояннотоковият преобразувател се реализира като повишаващ преобразувател, чиято схема е показана на
фигура 4. При този тип преобразуватели постоянното напрежение на
изхода (от страната на RT) е повисоко от напрежението на входа.
При отпушване на транзистора,
токът през индуктивността започва да се повишава, запасявайки в нея
енергия. При запушване на транзистора, ЕДН на самоиндукция на индуктивността се сумира с напрежението на фотоволтаика и кондензаторът се зарежда до сумата от
двете напрежения. През времето,
когато транзисторът е отпушен,
товарът се захранва от запасената в кондензатора енергия. Отношението на времето, през което
транзисторът е отпушен, към периода, когато е запушен, представлява коефициент на запълване D на
конвертора. Възможно е да се докаже, че с промяна на коефициента на
запълване на конвертора се изменя
и еквивалентното му входно съпротивление.
Когато в системата с фотоволтаик е включен конвертор, на практика еквивалентното му входно
съпротивление се явява товарно за
фотоволтаика, а постояннотокови-
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Фиг. 5.

ят товар RT е изходно съпротивление за конвертора.
При повишаващия преобразувател
изходното напрежение U0 (т. е. напрежението върху RT) е свързано с
входното напрежение Ui (т. е. напрежението на фотоволтаика) с формулата: U0 = Ui/1 - D2. При това положение входното съпротивление на
инвертора се представя с израза: Ri
= RT (1 - D)2, където Ri е входното
съпротивление на преобразувателя,
а RT е неговото изходно товарно
съпротивление.
Тъй като постояннотоковият
преобразувател се явява товар на
фотоволтаика, то с изменение на коефициента на запълване на преобразувателя се променя и товарното
съпротивление на фотоволтаика,
което определя и работната му
точка - фигура 5. Ако фотоволтаикът е натоварен директно със
съпротивлението RT , т. е. без постояннотоков преобразувател, той би
работил в точка А, която е пресечна на волтамперната характеристика на фотоволтаика и товарната
права, която в този случай би имала
ъглов коефициент 1/R T. Както се
вижда от втората графика, при
работа в точка А фотоволтаикът
има по-ниска изходна мощност. При
въвеждане на постояннотоков пре-

образувател в системата, работната точка би могла да се измести в
точка В, при която фотоволтаикът
отдава максимална мощност.

Алгоритми за оптимална
работна точка
Както вече бе изяснено, работната точка с максимална мощност не
е постоянна, а зависи от условията
на работа и контролерите/ инверторите трябва адаптивно да изменят
коефициента на запълване на преобразувателя, за да поддържат работата на системата оптимална.
Съществува голямо разнообразие
от алгоритми и средства за „намиране“ на оптималната работна точка. Тъй като по модифицирането и
оптимизирането на алгоритмите се
работи активно в момента, постоянно се публикуват нови решения.
Често използваните алгоритми за
определяне на оптимална работна
точка могат да се класифицират в
следните групи: методи „отклонение-наблюдение“; методи, следящи
„инкрементална проводимост“; методи, базирани на наблюдение на напрежението, както и методи, базирани на наблюдение на тока.
Характерно за метода „отклонение-наблюдение“ е, че се практикува леко отклонение от работната
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точка и се наблюдава изменението
на отдаваната от фотоволтаика
мощност. Установяването, че мощността нараства, означава, че това
е правилната посока на изменение на
работната точка и отклонението
продължава в същата посока. Ако
отдаваната мощност се понижава
след отклонението, то необходимото движение на работната точка е
в другата посока. Ако при отклонение и в двете посоки, мощността се
понижава, следователно текущата
работна точка съвпада с максимума.
При методите, следящи "инкрементална проводимост", се работи
на базата на определени зависимости. Известно е, че мощността на
фотоволтаика, изразена чрез тока
и напрежението на модула, е равна
на P = UI. След диференциране по отношение на напрежението се получава dP/dU = I + U(dI/dU). В точката
на максимума е изпълнено условието dP/dU = 0, откъдето следва, че
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за нея е в сила зависимостта I/U =
- dI/dU. Ако работната точка се
намира вдясно от максимума, то dP/
dU < 0 и I/U < - dI/dU. Когато работната точка е вляво от максимума,
са в сила зависимостите dP/dU > 0
и I/U > - dI/dU.
Контролерите, работещи по
този алгоритъм, могат по-бързо да
намират точката на максимална
мощност при бързо променящи се
атмосферни условия. Горните 3 отношения задават както условие за
определяне на оптимум, така и посока на изменение при неговото
търсене.
За разлика от двата предходни
метода, при методите, базирани на
наблюдение на напрежението и на
тока, се следи напрежението на
празен ход или токът на късо съединение на фотоволтаика. След това
се предполага, че работната точка
с максимална мощност се намира при
напрежение, равно на около 0,75 от
напрежението на празен ход, или при

ток, равен на около 0,9 от тока на
късо съединение.
Контролерите, работещи с този
тип алгоритми, отделят за съвсем
кратък период от време фотоволтаичния модул от останалата част
на системата и го оставят на празен ход, когато трябва да се измери напрежението на празен ход или
го свързват към малко по стойност,
но мощно съпротивление, за да измерят тока на празен ход. Необходимостта от отделяне на фотоволтаика от системата, макар и за
кратко, е недостатък на тази група методи, както и необходимостта от мощно съпротивление за
измерване на тока на късо съединение, характерно при системите, измерващи ток.
В много случаи контролерите извършват измервания само върху
един панел от фотоволтаичната система, като след което всички панели се управляват в получената работна точка, тъй като се предпо-
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лага, че те функционират при идентични условия.

Фактори, влияещи върху
постигането на MPPT
Както вече споменахме, отдаването на максимална мощност от
панелите се изменя през различните
периоди от деня, в зависимост от
промяната на слънчевата радиация
и температурата на модула. Следователно, МРРТ в голяма степен се
влияе от ефекта на засенчването на
модулите. Степента на влияние зависи от броя засенчени модули, клетки и bypass диоди, посоката на засенчване, вътрешното свързване на
модула, дизайн на инвертора и др.
Специалистите определят 2 основни вида засенчване: временно и постоянно. При временното засенчване значително намалява светлината,

достигаща до панела, като частично или изцяло закрива клетките му.
Това могат да са клони на близки
дървета, покриви на съседни къщи
или други предмети, които хвърлят
сянка върху панела през определена
част от деня.
Постоянните източници са замърсявания, които пречат на светлината да достигне клетката като
паднали листа, прах, влажност и
други. Ако дори само една от клетките в панела е постоянно засенчена, напрежението от нея ще намалее наполовина, което означава че тя
ще увеличи съпротивлението си и ще
намали напрежението в околните
още повече. Ако по-голям брой клетки бъдат засенчени, панелът няма да
преобразува никаква слънчева енергия, дори може да се държи като
товар.

Optimization of the efficiency of the photovoltaic systems
The article represents the specifics of Maximum Power Point Tracker (MPPT) technology and the most
commonly used MPPT electronic systems for maximum productivity in the photovoltaic parks.
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Ако панелите са последователно
свързани в стринг, при засенчване
се обуславят 2 точки на МРР. При
коя от двете точки се достига МРР,
зависи от засенчването през различните часове от деня. При паралелното свързване на модулите е
валидно, че загубите зависят от
броя засенчени стрингове. При засенчване на два стринга, с от две
до осем клетки от тях, няма промяна в параметрите, независимо дали
са засенчени 2 или 8 клетки. При последователно свързване се забелязва увеличаване на загубите след
всяка засенчена клетка. За да се
избегнат тези проблеми, някои компании поставят конвертори на максималната работна точка (peak
power point converters) в отделните
фотоволтаични панели, което позволява на всеки от тях да работи
с максимална ефективност, въпреки неравномерното осветяване,
замърсяване или електрически
несъответствия.
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Постояннотокови
електроенергийни
мрежи
С

ред необходимите стъпки за
решаване на енергийните проблеми
на човечеството е по-ефективното
използване на електроенергията,
което включва не само намаляване
на загубите при нейния пренос, но и
свеждане до минимум на необходимостта от преобразуването й. Това
налага преосмисляне на утвърдени
концепции, например специфичните
загуби при пренасянето на електроенергията по класическите променливотокови мрежи и производството на постояннотокова енергия от
част от съвременните алтернатив-

Източник: Siemens
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ни източници, преобразуването й за
пренасяне по тези мрежи и обратното преобразуване за захранване на
непрекъснато нарастващия брой постояннотокови консуматори. Един
от многообещаващите подходи е
сериозно увеличаване на дела на
отдавна известните, но с твърде
ограничено приложение постояннотокови електроенергийни мрежи (DC
Grid).

Малко история
В средата на XIX век се очертават големите възможности на електричеството като източник на
енергия и постепенно започва практическото му използване. Сред пионерите е Томас Едисон, който създава в САЩ първата постояннотокова мрежа (принципът й е приет покъсно за стандарт в САЩ), включваща 110-волтови генератори и 100волтови консуматори. Нейният основен недостатък – необходимостта от дебели проводници за пренасяне на значителна енергия на големи разстояния, е бил за времето си
без значение, тъй като дължината
на електропреносната мрежа не е
надхвърляла 2 километра.
През 80-те години на века благодарение на работите на Никола Тесла и с подкрепата на Джорж Уестингхауз започва използването на променливия ток. Борбата между двете
концепции, известна като War of
Current, дава предимство на променливотоковите мрежи благодарение

на възможността за промяна на
напрежението чрез трансформатори и съответно - осигуряване на
предаването на големи мощности
при приемлив диаметър на проводниците.
Независимо от това, използването на постояннотокови мрежи се
запазва в ограничени мащаби. Например през 1889 г. в Италия е пусната
високоволтова постояннотокова
(High Voltage Direct Current, HVDC)
мрежа с дължина 120 km и мощност
630 kW, а в първите десетилетия на
ХХ век в Европа вече има HVDC мрежи с напрежение до 150 kV и мощност
до десетина MW. През 1932 г. в САЩ
е изградена 12-киловолтова постояннотокова мрежа за свързване на
генератори с честота 40 Hz към
консуматори за 60 Hz.

Сравнение на
променливотоковите и
постояннотоковите
мрежи
Проблемите с пренасянето на
електроенергия по променливотоковите мрежи са отдавна и добре известни. Първият от тях е ограничаването на максималната мощност,
което при линии до десетина километра се дължи основно на опасността от прегряване на проводниците поради загубите на енергия в
омичното им съпротивление. При
линии до стотина километра основното ограничение е падът на напрежение върху проводниците отново
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поради омичното им съпротивление, докато при по-голяма дължина на първо място изниква въпросът с нарушаване на стабилността – за увеличаване на предаваната мощност трябва фазовият ъгъл между напреженията на потребителите и генераторите да нараства,
но това може да доведе до нестабилност и дори до срив
на системата.
Жизненоважната синхронизация на променливотоковите мрежи по принцип може да бъде нарушена при
промяна на товара им, мерките за недопускане на което изискват допълнителни средства. Свързването на
две или повече енергийни мрежи също изисква синхронизирането им, което е толкова по-трудно, колкото разстоянието между тях е по-голямо. Последното поставя
под въпрос възможността за изграждане на големи
енергийни пръстени и особено на една бъдеща световна енергийна мрежа само на основата на променливотокови мрежи.
От друга страна, свързването на променливотокови
системи чрез постояннотокови мрежи не изисква синхронизирането им, нито еднаквост на честотите им
(например връзка между 50 и 60 Hz системи). Това не само
прави връзките по-прости, но и гарантира по-стабилната работа на свързаните мрежи, като на първо място намалява опасността от срив за продължително
време на големи енергийни системи с всички сериозни
последици от това, примерите за което не са малко.
Съществуващите паразитна индуктивност на проводниците на линиите и капацитет между тях водят
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до създаването на нежеланата реактивна енергия.
Методите за нейното намаляване, например чрез кондензаторни батерии, изискват допълнителни средства.
Същевременно смяната на поляризацията на изолаторите между проводниците (презареждане на паразитните им капацитети) по време на всеки полупериод на
мрежовото напрежение също води до енергийни загуби.
Независимо от ниската честота влияние оказва и
скинефектът, поради който съпротивлението на проводник за променлив ток и съответно загубите в него
са по-големи, отколкото при постоянен ток. При кабелите допълнително съществуват диелектрични загуби
и такива от ток на утечка, но последните са пренебрежимо малки. Тези фактори са особено съществени при
силови кабели, което реално ограничава дължината им
до около 30 km. При високоволтовите променливотокови въздушни линии се получава коронен разряд, също
водещ до загуби на енергия и създаващ електромагнитни смущения и отровни газови емисии (азотни окиси).
При постояннотоковите линии той също съществува,
но енергийните загуби от него са около 2 пъти по-малки.
Всички описани причини за загуби с изключение на
омичното съпротивление не съществуват при постояннотоковите мрежи. В частност това означава, че
реализацията на европейския проект за добив на енергия чрез вятърни електроцентрали, разположени в моретата около Великобритания, Скандинавския полуостров и Исландия, налага използването на постояннотокови силови кабели. Същото се отнася и за всякакви други
мрежи високо напрежение, чиито подводни и подземни
постояннотокови кабели позволяват покриване на много по-големи разстояния. Важно общо заключение е, че
пренасянето на електроенергия чрез постояннотокови
мрежи е свързано с по-малки загуби в сравнение с променливотоковите мрежи. Други предимства на постояннотоковите мрежи са възможността за двупосочно
предаване на енергия, което е невъзможно при променливотоковите мрежи, и сравнително лесното и бързо (за
няколко ms) променяне на доставяната по тях мощност
- особено ценно при свързването на постояннотокови и
променливотокови мрежи, тъй като мощността в първите може да се поддържа неизменна при промени във
втората.
Мощността, пренасяна по променливотоковите мрежи, е пропорционална на ефективната стойност на
напрежението, а изолацията между проводниците трябва да бъде съобразена с амплитудната стойност, докато при постояннотоковите мрежи мощността и изолацията зависят от едно напрежение. Това е особено
съществено при силовите постояннотокови кабели,
които при дадено напрежение имат по-тънка изолация
и, съответно, диаметър от променливотоковите. Обратното също е вярно – при еднакъв диаметър постояннотоковият кабел има проводници с по-голямо сечение поради по-тънката изолация и ще пренася по-голяма
мощност.
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Основен недостатък на постоянноФиг. 1.
токовите мрежи е значително посложното и скъпо преобразуване на
напрежението чрез конвертори, които
по принцип намаляват надеждността
на системата. Те ползват силови при- б
бори, които независимо от сериозните постижения в последните години,
все още не могат да осигурят толкова големи мощности, колкото променливотоковите мрежи. Засега този
недостатък се преодолява чрез ползването на подходящо свързване на повече прибори в конверторите, но това
ги усложнява и оскъпява.
Друг недостатък са по-сложните
и скъпи постояннотокови изключватели поради задължителните мерки за гасене на електрическата дъга между контактите при прекъсване на
веригата. Очаква се с годините този недостатък да
намалява чрез създаването на все по-мощни полупроводникови изключватели, при които дъга няма, но тяхната цена вероятно още дълго време ще е по-висока
от тази на механичните изключватели. Като цяло техническите средства за изграждане на постояннотокови
мрежи не са така добре развити, както на променливотоковите мрежи, което ограничава, забавя и често
оскъпява тяхната реализация. Благодарение на добре
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а

финансираната и организирана изследователска работа в много фирми и университети по света, може да
се очаква, че този недостатък постепенно ще бъде
преодолян.

Съвременни постояннотокови мрежи
високо напрежение
Развитието на тези мрежи (HVDC Grid) реално започва през 50-те години на миналия век, като под една
или друга форма се ползва опитът от изграждането
на неголеми мрежи преди това. Началото е поставено
с пускането в експлоатация през 1954 г. на мрежа между
континентална Швеция и един от принадлежащите й
острови (Готланд). За превръщане на променливото в
постоянно напрежение тя е използвала токоизправители с живачни лампи (Mercury Arc Valve), разработени
в периода 1920-1940 г. Тяхното вграждане в нови системи продължава до около 1975 г., след което биват
изместени от мощни полупроводникови прибори.
Действие. Най-простата HVDC мрежа е еднопроводната (Monopole and Earth Return Grid), която е същевременно и еднополярна (Monopolar), тъй като работи с
постоянно напрежение с фиксирана полярност. Тя използва земята като втори ("обратен") проводник и основната й структура е дадена на фиг. 1а. Стойността на
трифазното променливо напрежение от мрежата АС1
се променя от трансформатора Tr, за да може чрез
трифазния токоизправител REC да се осигури желаното постоянно напрежение по линията DC Line. Използват се и 6-фазни токоизправители, които изискват чрез
трансформатора да се създадат две 3-фазни напрежения, едното от свързване триъгълник, а другото - от
свързване звезда. Така реално се получават 6 напрежения на 30° едно спрямо друго, с което се осигурява помалка нежелана променлива съставка в изходното напрежение на REC. Инверторът INV в края на линията
преобразува постоянното напрежение в променливо със
стойност, определяна от трансформатора Tr, и същата или различна честота от тази на АС1. Ниската цена
на линията е за сметка на протичащия през земята
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постоянен ток, който предизвиква
електрохимична корозия на метални
предмети в земята (например
тръбопроводи). Избягването на това
става чрез втори неизолиран проводник вместо двете заземления.
Друг вид са двуполярните мрежи
(Bipolar Grid) с основна структура на
фиг. 1б. Двата проводника на мрежата имат еднакво по стойност напрежение спрямо земята, но с различна
полярност. C L са означени филтриращи дросели (Direct Current Filter
Inductor), а PFC са блокове за подобряване на cosϕ и филтри за хармониците, неизбежно съществуващи
поради естеството на работа на
REC и INV. По-високата цена (два проводника, макар и по-тънки от еднопроводната мрежа) се оправдава от
практическата липса на токове в земята, както и от възможността при
повреда на едната половина от линията (например поради прекъсване
на проводника), другата да продължава да доставя около 50% от мощността. При наземни (въздушни) мрежи през силно пресечен терен се
препоръчва вместо земята да се
използва допълнителен проводник,
поставен на стълбовете. Трябва да
се има предвид, че съществуват и
двуполярни мрежи без свързване към
земята. Полезна практическа особеност е, че еднопроводни мрежи, реализирани чрез подводни кабели,
могат да бъдат преобразувани в
двуполярни мрежи. Съществуват и
мрежи с възможност за смяна в процеса на експлоатация на поляритета на напрежението на всеки от проводниците, което позволява превръщането им в две успоредно
свързани еднопроводни мрежи. Максималната мощност на двуполярните мрежи е около 3200 MW, а максималното им напрежение е ±600 kV.
Специфична разновидност с принципа на действие на фиг. 1б, но реално не представляващи мрежи, са
преобразувателните станции (Backto-Back Station). Те са разположени в
едно здание, като проводниците на
DC Line са максимално къси. Използват се за връзка между променливотокови мрежи с различна честота
(например между различни райони на
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Япония и между ОАЕ и Саудитска Арабия) или с различна фаза (например във
Виена). Тяхна особеност е
изборът на най-малкото
възможно постоянно напрежение, тъй като проводниците са къси и биха
могли да са с голямо сечение.
Сравнително слабо е
разпространението на постояннотокови мрежи за
връзка между повече от
една променливотокови
мрежи или между различФиг. 2.
ни части на една мрежа
(Multi-terminal DC Link), но
в последното десетилетие интересът към тях бързо нараства. Найголямата подобна действаща мрежа
с мощност 2000 MW е пусната в
експлоатация през 1992 г. за връзка
между канадските провинции Квебек
и Нова Англия.
Необходимостта от бързо увеличаване на дела на алтернативните
източници, и на първо място на вятъра и слънцето, налага преосмисляне
на концепцията за изграждане на
енергийните мрежи. В основата на
съществуващите мрежи са разположените на значителни разстояния
една от друга електроцентрали с
голяма мощност, които произвеждат електроенергия непрекъснато,
а промени в доставяната от тях
мощност се правят бавно и рядко.
Вятърните и слънчевите електрогенераторни системи обикновено са за
значително по-малки мощности и доставяната от тях енергия се мени
непрекъснато в зависимост от атмосферните условия. Това означава
вероятност от честа смяна на ВЕИ
електроцентралите, които доставят електроенергия на даден консуматор или група консуматори.
Същевременно може да се окаже, че
в определени интервали от време
електроцентрала произвежда повече енергия от нужната на потребителите, която е най-добре да бъде
съхранена. В друго време енергията
трябва да върната в мрежата, т. е.
ще има двупосочно нейно предаване.
И не на последно място, броят на

Източник: ABB

ВЕИ електроцентралите ще е голям
и много от тях ще бъдат разположени близо една до друга.Свързването им в класическа променливотокова мрежа ще постави тежки, а в
редица случаи и неразрешими проблеми, на първо място заради необходимостта от синхронизация. Като полесно и изгодно решение се очертават HVDC мрежите.
Наземни мрежи (Overhead Grid).
При тяхното изграждане се ползва
опитът от променливотоковите
мрежи, което е предимство. Една от
първите наземни мрежи е между
северния и южния остров на Нова
Зеландия, пусната през 1965 г. с
мощност 600 MW, увеличена по-късно
до 1200 MW. Между два щата в Индия е изградена мрежа с дължина
1450 km и мощност 2000 MW, тази
между две китайски провинции е с
мощност 6400 MW при дължина
2071km, а най-дългата (2500 km) е в
Бразилия.
Важният въпрос за цената на
наземните HVDC мрежи се поставя
само в случаите, когато техническото им решение няма подчертани
предимства спрямо използването на
променливотокова мрежа. Цената
силно зависи от трасето на линията и особено от цената на земята,
както и от необходимите промени в
свързващите подстанции на променливотоковата мрежа. Например, започната през 2010 г. HVDC мрежа
между Франция и Испания с мощност
2000 MW и дължина 64 km ще струва
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Фиг. 3.

700 милиона евро, включително тунела под Пиренеите.
За перспективите на развитие на
наземните мрежи може да се добие
представа от фиг. 2, онагледяваща
концепция на АВВ за изграждане на
HVDC мрежи в Европа.
Кабелни мрежи. Те са подземни и
подводни, като основното предимство на първите е независимостта
им от ветрове, обледеняване и др.
подобни природни явления, които
непрекъснато създават проблеми на
съществуващите въздушни мрежи.
От своя страна, подводните мрежи
са единствената възможност за
обмен на електроенергия през морета и океани. Безспорно по-високата
цена на кабелните мрежи е недостатък, но водената мащабна изследователска работа постепенно го
намалява. Напречното сечение на
кабел е дадено на фиг. 3.
Сред многобройните действащи
кабелни HVDC могат да се споменат
някои от европейските: между Германия и Швеция, Полша и Швеция,
Дания и Швеция през Балтийско море,
между Холандия и Великобритания с
напрежение 400 kV и мощност 1000
MW, между Франция и Великобритания, между Италия и островите
Сардиния и Корсика, между Италия и
Гърция в Средиземно море и найдългата (580 km) между Холандия и
Норвегия с мощност 700 MW.
Най-високоволтови мрежи в света (500 kV) са подводната между
Австралия и остров Тасмания с
дължина 290 km и смесената (82 km
подводна и 23 km наземна) с мощност
660 MW в САЩ. Не са малко и проектите за изграждане на нови мрежи.
Достатъчно е да се спомене предвидената за пускане в експлоатация
през 2015 г. за свързване на ветрогенераторни паркове в Германия и
Великобритания с норвежката енер66
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гийна система. Основната й цел е
при добив от парковете на енергия,
надхвърляща консумацията, излишната енергия да задейства помпи в
Норвегия, които да качват вода във
високи язовири и при намаляване на
добива (безветрено време) тя да се
използва в съществуващи водни
електроцентрали.
Една от интересните новости е
концепцията за многотерминална
кабелна мрежа (Multiterminal HVDC
Light Grid), която благодарение на
ползването на специфични блокове в
REC и INV, е с улеснено действие, тъй
като не е необходим задължителният при съществуващите многотерминални мрежи баланс на токовете.
Освен това, измененията на доставяното променливо напрежение при
промени на постоянното са твърде
малки, което е особено полезно при
добива на електроенергия от вятърни електроцентрали. Блоковете
PFC на фиг. 1б могат да се окажат
излишни или да трябва да правят
много малки корекции на cosϕ, което намалява цената на оборудването. Мрежите ще използват постоянно напрежение до ±320 kV и се
очаква да достигнат мощност 1200
MW. Пример за една от практическите реализации на концепцията е
мрежата Bordline CC750DC с постоянно напрежение 3 kV и мощност
1000 kW, ползваща в блоковете REC
и INV съвременни 3,3-киловолтови
IGBT. Първите стъпки в приложенията вече са направени – в Швеция с
подземен 70-километров кабел е
свързан ветрогенераторен парк към
съществуващата мрежа, също с 59километров подземен кабел са
свързани различни части на променливотокова мрежа в Австралия, чрез
подводен кабел в Норвегия се доставя електроенергия на газодобивна
платформа. Изследванията показ-

Фиг. 4. Легенда: 1-меден проводник; 2-лента
от свръхпроводящ материал (гъвкава керамика); 3-изолатор; 4-екранираща свръхпроводяща лента; 5-меден екран; охлаждаща
тръба с течен азот; 7-топлоизолация; 8предпазна обвивка

ват, че при дължина над 500 km цената на този тип кабелни мрежи ще
е с не повече от 20% по-висока от
тази на въздушните мрежи.
Сериозно внимание се обръща на
свръхпроводящите кабели (Superconducting Cable), чиито проводници
са от материал, който при охлаждане с течен азот до -180 °C има нищожно омично съпротивление (и
съответно - загуби на енергия), тъй
като представлява високотемпературен свърхпроводник. Идея за
структурата им е дадена на фиг. 4,
като предназначението на медния
проводник 1 е главно за механична
якост. Безспорно по-високата цена
на тези кабели се оправдава от
възможността през свръхпроводника да се пренася около 150 пъти поголяма мощност в сравнение с обикновен меден проводник със същото
сечение. Същевременно, свръхпроводящ кабел за дадена мощност е с
около 10 пъти по-малък диаметър от
класически кабел. Три от разработваните понастоящем проекти са във
Франция на кабел за напрежение 200
kV, в Южна Корея за свързваща мрежа с един от принадлежащите й
острови и за подземен кабел в квартал Манхатън на Ню Йорк за свързване на две трансформаторни подстанции.
Перспективи. По света се разработват множество проекти за изграждане на HVDC мрежи. Европейската комисия предлага изграждане
на общоевропейска супермрежа с цел
максимално ефективно използване на
енергията на вятъра и слънцето. Тя
ще използва подводни кабели и се
брой 1/2012
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Фиг. 5

очаква мощността й през 2030 г. да
достигне 150 GW, което ще е 16%
от общата консумирана електроенергия в Европа. Един от разработените фирмени проекти за изграждането й е на стойност 4,4 милиарда
евро. Много добре разработена концепция е известната като EUMENAwide supergrid, при реализацията на
която се очаква да се осигури подобър обмен на електроенергия между страните в Европа, по-добър контрол върху производството и използването на електроенергията и намаляване на вредните емисии. През
2010 г. между 10 държави около Северно море е подписано споразумение за изграждане на HVDC мрежа
между тях. Използването на големите възможности на Сахара за производството на електроенергия чрез
слънчеви електроцентрали е в основата на концепцията Desertec. Част
от нея е проект за снабдяване на
Европа, Средния Изток и Северна
Африка чрез HVDC мрежи (всяка с
мощност 5 GW), който се подкрепя
от множество междуправителствени институции.

Свръхвисоковолтови
мрежи
Точно определение за тези мрежи
(Ultra HVDC Grid, UHVDC Grid) няма, но
може да се приеме, че те са с напрежение над 500 kV. Предимството от
използването на толкова високо
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напрежение е както при променливотоковите мрежи, а ограниченията за
изграждането им са основно технически. Също по технически причини
засега съществуват само наземни
мрежи, а икономически те са толкова по-изгодни, колкото по-голяма е
дължината им. Причината е по-доброто компенсиране на високата цена
на оборудването в блоковете REC и
INV от по-малките загуби на енергия
и възможността за пренасяне на поголеми мощности. Много високото
напрежение налага при проектирането да се вземат предвид многобройни фактори, например замърсяването на въздуха и надморската височина. Успешно е разработена концепция за реализирането на 800-киловолтова мрежа, което напрежение се
осигурява от два каскадно свързани
400 kV инвертора, всеки реализиран
с 24 последователно свързани тиристора. За да се добие представа за
конструкцията на ползваните съоръжения, на фиг. 5 е показан външният
вид на 800-киловолтов инвертор,
като дроселът (L на фиг. 1б) е с
индуктивност 75 mH и тегло 28
тона. Загубите в дължина от 1000
km на такава мрежа ще са между 1%
и 3%, докато при 500-киловолтова
мрежа типичната им стойност е
6,5%. Първата UHVDC мрежа с дължина 1418 km и мощност 5000 MW е
изградена в Китай и пусната в експлоатация през 2010 г., отново там
се очаква да започне работа през т.
г. втора мрежа с дължина 2237 km и
мощност 6400 MW и съществува
план за изграждане на множество
такива мрежи през следващите години.

Мрежи за
постояннотокови
консуматори
Те се захранват от променливотоков или постояннотоков източник
на енергия и осигуряват постоянно
напрежение на свързаните към тях
потребители.
Транспортни мрежи. Те са сред
първите исторически появили се
постояннотокови мрежи, които
продължават и днес да се използват
за осигуряване на работата на
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трамваи, тролейбуси и някои електрически влакове. Представляват
еднопроводна мрежа, захранвана от
променливотокова мрежа СН и имат
постоянно напрежение в границите
600 V – 3 kV и максимална мощност
до около 1500 MW при наземни мрежи и около 600 MW при кабелни
мрежи
Мрежи за обществени сгради.
Тяхната поява и сериозно развитие
през последното десетилетие се
дължи на 3 основни причини – огромният и продължаващ да нараства
брой електронни устройства, които за работата си изискват постоянни напрежения, наличието на все
повече постояннотокови консуматори (например светодиодни осветителни тела) и осигуряваното от
част от алтернативните източници постоянно напрежение. В устройствата постоянните напрежения се
получават чрез вградени или външни
блокове, които имат неизбежни
енергийни загуби, дори когато устройството не работи, а те са включени. Загубите ще намалеят при наличие на един преобразувателен
блок за цялата сграда или поне за
отделни нейни части и наличие на
постояннотокова мрежа. При класическото използване на постояннотоков източник на енергия загубите са още по-големи поради допълнителното преобразуване на напрежението им в променливо на съществуващата мрежа. Още по-ефективна в енергийно отношение е
съвременната концепция за постояннотокова мрежа, захранвана в
благоприятно време от собствени
алтернативни източници и ползваща при нужда изцяло или частично
променливотоковата мрежа чрез
общ преобразувателен блок. През
последните години към постояннотоковите консуматори се прибави
зареждането на акумулаторите на
хибридни и електрически автомобили, което също става по-лесно и
евтино от постояннотокова мрежа.
В зависимост от напрежението

Източник: Tyco Electronics
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Фиг. 6.

съществуват две разновидности на
тези мрежи. Първата са 380-волтовите мрежи с основно предназначение за захранване на компютърни
центрове и осигуряващи работата
на всички устройства в тях, включително непрекъсваемите захранвания (UPS). Проведени в САЩ експерименти показват, че директното
преобразуване на променливото напрежение 480 V в постоянно 380 V
води до намаляване на консумацията на електроенергия между 7% и
15% в сравнение с класическия подход "480 V променливо към 208 V променливо към 380 V постоянно". Производителите твърдят, че ако тази
мрежа бъде приета като стандарт,
до няколко месеца след това на пазара ще се появи компютърно оборудване за нея. Очакват се приложения на 380-волтовата мрежа и в
жилища с голяма консумация на електроенергия - мрежата я доставя в
различни части на жилището, където напрежението се намалява.
Втората разновидност са 48-волтовите мрежи, използвани главно за
комуникационни устройства, чиято
непрекъсната и сигурна работа
изисква наличието на два или повече източника на електроенергия.
Структурата на съвременна мрежа
с максималния брой източници е
показана на фиг. 6. Чрез двупосочния инвертор INV на мрежата 48 V
се доставя енергия от променливотоковата мрежа АС, или обратно.

HVDC electrical grids
The article presents the advantages and types of High Voltage DC electrical grids as well as
the areas of their applications.
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Подобно е положението с акумулаторната батерия АСС, докато
слънчевите панели РV, вятърният
генератор WIND и моторгенераторът MG само доставят енергия.
Комуникационното оборудване Ch се
захранва с 48 V. Неозначените на
фигурата блокове са за връзка между съответния източник и постояннотоковата мрежа и се предлагат
на пазара.
Мрежи за жилищни сгради. Найчесто са за напрежение 24 V, но има
мрежи и за 12 V, като другото им
наименование е нисковолтови постояннотокови мрежи (Low Voltage
Direct Current Grid, LVDC Grid). Приложенията им бързо нарастват,
тъй като за тези напрежения се
произвеждат различни прибори и на
първо място осветителни тела с
всякакви приспособления към тях
(ключове, бутони и димери, включително безжични). За улеснение на
монтажа са създадени специализирани инсталационни системи (един
пример е показан на фиг. 7), при
които на тавана и стените се монтират шини с вградени проводници
и куплунги за свързване, позволяващи лесно добавяне, премахване или
преместване на приборите.
Мобилни мрежи. Предназначени
са за транспортни средства, опериращи в отдалечени места без
електрическа мрежа - например
яхти и кораби, като обикновено се
наричат Onboard DC Grid. Тези за автотранспортни средства и малки
плавателни съдове са с напрежение
12 или 24 V и осигуряват мощност
от порядъка на 1 kW. Мрежите в
корабите са за значително по-голяма мощност, достигаща 20 MW и
зависеща от тонажа и предназначението на кораба. Те са значително по-сложни и съдържат множество блокове REC и INV.
брой 1/2012
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Шкафове за външен
монтаж от Ритал
Със своите серии шкафове CM (Compact-Medium) и
CS outdoor, Ритал предлага отлична концепция за инсталиране на телекомуникационно оборудване на открито с висока защита срещу неблагоприятни външни
фактори като студ, влага, високи температури, вандализъм и др.
Серията CM предлага един, подобрен от към конфигуриране, тип шкафове за компактни контролери с опции за добавяне на обширна интериорна инсталация и
много разнообразни възможности за входящите кабели.
Като алтернатива с по-големите размери от AE серията, таблата CM със сигурност ще впечатлят потребителите, благодарение на съвместимостта си с TS 8
компонентите за монтаж и широка гама от системни
аксесоари. Гарантира се максимална гъвкавост, чрез специални вътрешни релси, които се монтират към съществуващите резбови болтове на страничните панели. Със
своята перфорация, тези релси позволяват монтирането на TS 8 инсталационни компоненти като: монтажни
шини, осветителни тела, 19" профили, водачи за оптични кабели, покрив срещу дъжд, сигнални лампи и др.

Серията шкафове CM се предлага със
следните размери:
Вариант с една врата в широчини 600 и 800 mm и височини 800, 1000 и 1200 mm. Вариант с две врати в широчини 1000 и 1200 mm и височини 1000, 1200 и 1400 mm.
По отношение на дълбочината, потребителите могат
да избират между 300 и 400 mm версии.
Втората серия шкафове CS outdoor се изработват от
сплав алуминий и магнезий предпазваща оборудването от
външните температурни разлики. Тези шкафове притежават близо 3 пъти по-високи изолационни характеристики спрямо подобни изработени от листовата ламарина. Отделно се предлагат стандартно в едностенен и
двустенен вариант, за постигане на още по-добри изолационни качества срещу неблагоприятни метрологични условия. Особеностите на конструкцията са рамка, произведена от неръждаема стомана, осигуряваща здравина
на конструкцията и товароносимост от 1000 кг, с монтирана 100 mm. основа и покрив, защита срещу вандализъм или неоторизиран достъп и степен на защита IP 55.
Модулната конструкция на серията CS позволява присъединяване на неограничен брой шкафове за постигане на
необходимия обем инсталационно пространство.
С добавяне на система за контрол и наблюдение CMCTC (Computer Multi Control - Top Concept) могат да се следят и управляват (вкл. и чрез интернет) основни параметри като: температура, влажност, въздушен поток,
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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наличие на дим, захранване и др. Системата има възможност да алармира и чрез изпращане на автоматични текстови съобщения "СМС" на предварително зададени номера на произволен мобилен оператор в България. Чрез
комбинирането на CMC-TC с KVM switch, се осигурява възможността за дистанционен контрол на достъпа и управление на системите и параметрите, свързани с нормалната работа на устройствата.
Ритал предлага и специално проектирани климатизиращи системи за външен монтаж с висока степен на защита. Тези климатици са предвидени да работят при
екстремни температури на околната среда от минус
33° до + 55°C.
И двете серии самостоятелно стоящи шкафове CM
и CS outdoor преминават през тройната повърхностна
обработка, включваща фосфатиране, електрофорезно
грундиране и прахово боядисване. По този иновативен
подход се осигурява цялостна защита от корозия и устойчивост срещу смазочни материали, обработващи и
почистващи препарати. Степента на защита е IP 55 при
използване на подови плочи.

Ритал ЕООД
София, бул."Искърско шосе" №7, жк."Дружба"-1,
Търговски комплекс „Европа" П.К. 1592
тел./факс; +359 (2) 889 0055, 889 0056, 979 4983
е-mail: office@rittal.bg
Web: www.rittal.bg
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Постоянните промени в
законодателната рамка създават
предпоставки за несигурност
Йордан Мераков,
управител на Глобал Уинд Пауър България,
пред сп. Енерджи ревю
Yordan Merakov, General Manager of Global Wind Power Bulgaria
n The
n The

continuous changes in the legislation framework create premises for uncertainty
Bulgarian office of the company relies a lot on the experience gained by its employees and the
successful partnerships established during the years
n The plans of the company include the realization of two projects with total power of 10 MW for this year.
Г-н Мераков, представете накратко дейността на Глобал Уинд Пауър на българския пазар, пред читателите на сп. Енерджи ревю.

Глобал Уинд Пауър (ГУП) е датска
фирма, която е специализирана в
развитието, изпълнението, техническата поддръжка и административно обслужване на вятърни паркове. Дейността на фирмата на
българския пазар започва през втората половина на 2007 г. и до този
момент има успешно реализирани
общо 4 проекта с обща инсталирана мощност от 66 MW. Българският
офис на компанията е пряко отговорен за изпълнението на проектите
на местния пазар и разчита изключително много на натрупания опит
на своите служители и създадените
през годините успешни партньорства.
Какви звена включва т. нар. ценностна верига на компанията?

Ценностната верига на ГУП включва три основни компонента –
Greenfield, който се отнася до разработването и планирането на проекти "на зелено"; Turnkey - процесът по
изпълнение на проекта и TCM етапът, който покрива техническото и административно обслужване на
вятърния парк. Предлагаме както
цялостния пакет от услуги на трите компонента, така и отделни части от него според потребностите
на нашите клиенти. Моделът на "ценностната верига" ни позволява да се
присъединим към даден проект на
различни етапи от неговото изпълнение и да отговорим на специфичните
70

изисквания на нашите клиенти.
Кои са основните ви приоритети
в процеса на разработване на даден проект?

За разработването на конкретен
проект от изключителна важност се
явяват вятърният потенциал, изборът на подходяща локация на вятърния парк и наличието на достатъчен електропреносен капацитет в
мрежата, който да гарантира безпрепятственото изнасяне на произведената електрическа енергия.
Наред с това проектът следва да е
съобразен с всички нормативни
строителни стандарти и еко изисквания, щадящи околната среда. Това
са само част от по-важните приоритети, като всеки от тях има своята специфична тежест и значение.
Кои са най-значимите проекти,
реализирани от ГУП към момента?
А кои са най-актуалните?

Към настоящия момент ГУП има
изпълнени 4 проекта в Североизточна България - Лонг Ман (10 MW) през
2008 г., Камен Бряг (21 MW) през 2009
г., Шабла (21 MW) през 2010 г. и
Храброво (14 MW) през 2011 г. Плановете на дружеството включват
реализацията на два сравнително
малки проекта с обща мощност 10
MW през 2012 г., независимо от
трудните пазарни условия и постоянно променящата се законодателна рамка в сектора.
Как бихте коментирали влиянието
на промените в Закона за енергията от възобновяеми източници
(ЗЕВИ) върху работата на енергийните компании?

Постоянните промени в законодателната рамка на ВЕИ сектора
създават предпоставки за несигурност, отлив на инвеститори и затруднения при изпълнението на заложените бизнес планове. Липсата на
предвидимост поставя на сериозно
изпитание всички предприемачи и
инвеститори, както и осигуряването на необходимия финансов ресурс
за осъществяване на проектите.
Намерението на правителството
да сложи ред в сектора, предвид
огромния брой заявени проекти преди година (близо 12 000 MW), в крайна сметка не доведе до очаквания
резултат и само 6 месеца след приемането на настоящия ЗЕВИ се наложи неговото изменение и допълнение, което е лош сигнал за цялата
инвестиционна общност в сектора.
Изключително рестриктивният административен режим в комбинация
с негативното отношение на правителството към ВЕИ сектора като
цяло, будят сериозна тревога сред
инвеститорите и поставят на сериозно изпитание техните инвестиционни намерения и постигането на
заложените от правителството
цели за дял на възобновяемата енергия в консумираната електроенергия.
брой 1/2012
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Глобал Уинд Пауър
приключи успешно проекта за
вятърен парк в с. Храброво
Глобал Уинд Пауър е водещ предприемач в областта на вятърната
енергия на европейския пазар. Усилията й са изцяло концентрирани в
силата на вятъра и до момента са
изградени повече от 250 ветрогенератора в Германия, Дания, Франция,
Румъния и България.
Основната дейност на Глобал
Уинд Пауър е реализацията на ветроенергийни проекти, като досега сa
осъществени четири такива в България с обща мощност 66 MW в областта на Каварна, Камен бряг, Шабла и Балчик.
Глобал Уинд Пауър България приключи успешно работа по изграждането и пускането в експлоатация на
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последния си, четвърти поред, вятърен проект за последните 4 години.
Паркът се състои от седем 2 MW
турбини ВЕСТАС тип V-90 като първите пет ветрогенератора бяха
поставени под напрежение и присъединени към мрежата на Е.ОН още в
средата на месец септември 2011
година. Проектът се намира в землището на село Храброво, Балчик.
Строителните дейности бяха изпълнени съвместно с дългогодишния
партньор на Глобал Уинд Пауър на
българския пазар - АВС Уинд Фарм,
част от холдинга Лонг Ман.
След стартиране на производството на екологична електрическа
енергия от 7-те вятърни турбини,

Глобал Уинд Пауър започна осъществяването на техническата поддръжка и административното обслужване на вятърния парк в полза на
крайния инвеститор.
Въпреки трудните пазарни условия
през последните месеци Глобал Уинд
Пауър продължава успешно изпълнението на своите проекти и възнамерява и занапред да остане една от
водещите фирми в сектора на вятърна енергия в България. Фирмата благодари на всички свои партньори и подизпълнители за успешната реализация на вятърен парк Храброво и възнамерява да стартира следващия си
проект на българския пазар през втората половина на 2012 г.

71

интервю

Актуални проблеми при
присъединяването на системи за
оползотворяване на енергията
от ВЕИ към електропреносната
мрежа у нас
Иван Йотов, изпълнителен
директор на Електроенергиен
системен оператор (ЕСО),
пред сп. Енерджи ревю
ботването на политиката на държавата в
областта на пазара на
електроенергия и на
неговото администриране, в съответствие
с изискванията на Европейското законодателство.
Какъв обем мощности
от ВЕИ бяха присъединени към електроразпределителната мрежа на
България през 2011 г?
Уважаеми г-н Йотов, бихте ли представили накратко дейността на
ЕСО на нашия пазар?

Задълженията на Електроенергиен системен оператор (ЕСО) в ролята му на оператор на електроенергийната система (ЕЕС) на България са регламентирани в Закона за
енергетиката и вторичното законодателство. ЕСО е пълноправен
член на Европейската мрежа на системните оператори за пренос на
електроенергия (ENTSO-E). Основните приоритети в дейността са
свързани с: управление на ЕЕС и
обезпечаване на сигурността на
електроснабдяването; техническа
експлоатация и поддръжка на електропреносната мрежа, както и
отговорност за инвестициите и
разширяването на мрежата след
преструктурирането на ЕСО и НЕК,
съгласно измененията и допълненията в ЗЕ. Участие на ЕСО в разра72

През 2011 година към
електропреносната мрежа беше
присъединена най-голямата до този
момент фотоволтаична централа в
страната - Самоводене. Нейната инсталирана мощност възлиза на 21
MWp.
Точният обем мощности от ВЕИ
присъединени към електроразпределителната мрежа на България през
2011 г. все още се уточнява, тъй
като този процес e непрекъснат във
времето и изисква отсяване на тези
централи, получили разрешително за
ползване в рамките на годината. По
предварителни оценки, през 2011
година в електроразпределителните
мрежи на страната са присъединени 21 MW – ВяЕЦ; над 65 MWp ФЕЦ и
около 9 MW МВЕЦ.

Към момента по-големите централи, които предстои да бъдат
въведени в експлоатация през близките седмици, са: вторият етап от
вятърен парк Ветроком – 9 турбини по 2,5 MW, както и фотоволтаичните централи до гр. Златарица
– 20 MWp и до гр. Сливен – 10 MWp.
Какво е съотношението на заявените към реално присъединените
мощности и какво между присъединените мощности от вятърни
генератори и фотоволтаични паркове?

Към момента заявките за присъединяване на ВЕИ към електропреносната мрежа и електроразпределителните мрежи на страната с платени гаранции надхвърлят 4 700 MW.
Реално присъединените мощности
към края на 2011 година възлизат на
3.5 MW от биомаса; 3116 MW във ВЕЦ
(от които 2805 MW собственост на
НЕК); 90 MW фотоволтаични централи и 509 MW ВяЕЦ.
Как енергията, произведена от ВЕИ,
влияе върху електрическата мрежа?

По конструктивни причини ВяЕЦ
и ФЕЦ влошават качеството на
електроенергията в мястото на
присъединяване към електрическата мрежа, като причиняват колебание на напрежението, увеличаване

Interview ESO
Ivan Yotov, CEO of Electricity System Operator, Bulgaria, comments on the actual problems
for integration of RES systems to the electrical grid.
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на хармониците, поява на фликер
(трептене), динамично изменение на
потокоразпределението и имат отрицателен ефект върху устойчивостта на системата при смущения и
при следаварийни режими. Същевременно, ВяЕЦ и ФЕЦ предизвикват
често изменение в мощността на работещите блокове на ТЕЦ, което
смущава нормалния режим на работа на оборудването, пречиствателните инсталации и може да има
обратен екологичен ефект.
ВЕИ не могат да участват по
конструктивни причини в първичното и вторичното регулиране на честотата и междусистемните обмени в ЕЕС. На тях не може да се разчита за противоаварийно управление
на ЕЕС и възстановяване на ЕЕС след
тежки аварии.
На какви изисквания трябва да
отговарят вятърните генератори,
за да бъдат присъединени към електрическата мрежа?

ЕСО дава становища за присъединяване на всички нови генериращи
мощности от системно значение, в
които подробно са описани техническите изисквания към съответните
производители. Тези изисквания в
последствие се превръщат в неделима част от договорите за присъединяване, изкупуване на електроенергията или достъп до електропреносната мрежа.
Конкретните изисквания към
вятърните генератори зависят от
параметрите на вятърния парк и
особеностите на електропреносната мрежа в района на присъединяването. ЕСО спазва определени
принципи, които целят: присъединяване на вятърни генератори със
съвременна конструкция и необходимото качество на произвежданата
електроенергия; недопускане работа на ветрогенераторите в остро74

вен режим; участие на ветрогенераторите в регулиране напрежението в мястото
на присъединяване; контрол
върху сумарната генерирана
активна мощност на ВяЕЦ;
наличие на комуникационни
връзки и обмен на информация
с териториалните диспечерски управления; наличие на определени релейни защити, автоматики и регистриращи
системи; прогнозиране и планиране на електропроизводството.

тропроводи и подстанции да се осъществява с темповете на изграждане на ВЕИ. Същевременно е трудно да
се реконструира и развива съществуващата преносна електрическа мрежа, преди да се построят необходимите нови електропроводи, защото
се намалява сигурността на електрозахранването и се увеличава
рискът от каскадни аварии в големи
райони от страната. В тази връзка
е необходимо приоритетно придобиване на земята при изграждане на
електропроводи и подстанции за
развитието на ВЕИ сектора.

Какво е въздействието на вятърните електроцентрали върху управлението на ел. мрежата? Как се
компенсира променливата им производителност?

До какво води неконтролираното
присъединяване на ветрогенератори към електроразпределителната
мрежа?

Работната мощност на вятърните електрически централи (ВяЕЦ) е
в пряка зависимост от интензивността на вятъра. Измененията в
генерираната мощност от ВяЕЦ се
компенсират чрез конвенционалните
електрически централи, предимно
чрез промяна натоварването на ВЕЦ.
От гледна точка управлението на
ЕЕС в реално време, без да се нарушават графиците за междусистемни обмени със съседните държави от
ENTSO-E, възможностите на нашата енергийна система да присъединява ВяЕЦ и ФЕЦ е ограничена и се
определя от наличните към момента регулиращи мощности и разполагаемия диапазон за регулиране. Разчетите до момента на ЦДУ показват, че от гледна точка на управление на ЕЕС е допустимо изграждане
общо на 1800 MW ВяЕЦ и 800 MW
ФЕЦ. Към момента обаче, инвеститорите с договори и платени гаранции значително надвишават тези
мощности.
Електропреносната мрежа успява
ли да следва темповете на развитие на ВЕИ сектора?

Присъединяването на ВЕИ към
ЕЕС е проблем не само в българската ЕЕС, но и във всички останали
страни. ВЕИ обикновено се изграждат в райони, където няма изградена преносна електрическа мрежа или
съществуващата е оразмерена за
захранване на малки електрически
товари.
При съществуващата нормативна
уредба, поради бавната процедура за
закупуване и промяна предназначението на необходимите терени, не е
възможно изграждането на нови елек-

Присъединяването на ВЕИ към
електроразпределителната мрежа,
което не е съгласувано с ЕСО и НЕК
може да има следните негативни
ефекти: обръщане посоката на електроенергията в подстанциите 110
kV/20 kV от средно към високо напрежение и ограничения на капацитета,
договорен с ВЕИ, присъединени към
високо напрежение; претоварване на
трансформаторите и преносните
електропроводи. Освен това, към
момента ВЕИ на средно напрежение
са ненаблюдаеми и неуправляеми в
реално време за диспечерите на ЕСО.
Какви са критериите за надеждно
присъединяване на вятърни паркове към електропреносната мрежа?

Критериите за надеждно присъединяване на вятърни паркове към
електропреносната мрежа не се
различават съществено от тези,
прилагани към конвенционалните
централи. По отношение, обаче, на
намаляване на отрицателното локално въздействие на ВяЕЦ върху
потребителите в даден район, е
добре да се използва емпиричното
правило, че сумарната инсталирана
мощност от ветрогенераторите в
даден възел не трябва да надвишава
5% от мощността на късо съединение на възела. Това правило се прилага в повечето страни от ENTSOE и практически определя зависимостта между инсталирана сумарна
мощност от ветрогенератори и
необходимото развитие на мрежата
в даден район. Същевременно изпълнението на тази зависимост в
някои райони на България и в Европа
е нарушено, защото е свързано със
значителни инвестиции за развитие
на мрежата.
брой 1/2012
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Вятърната енергия
е енергията на бъдещето
Да бъдеш в състояние да превърнеш въздуха в чиста енергия означава да имаш бъдещето на своя страна.
Това е мотото, с което Е ВЕ ЕС Консултинг ЕООД предлага своите услуги за осъществяване на
ветроенергийни проекти - от идеята до изпълнението на проекта, в цяла Европа и специално тук, във Варна.
Какво ни дава вятърната
енергия?
Вятърната енергия е идеалната форма
на енергия за бъдещите поколения. Всеки е
победител: човечеството, околната среда,
дори и икономиката ...

Вятърната енергия помага на
околната среда
• В Централна Европа вятърът е леснодостъпен като източник на енергия особено през зимата. Тогава изходната
мощност на хидроенергийни станции и
слънчеви инсталации е с най-ниските си
стойности. Ето защо, вятърна енергия
е идеален начин да компенсира този недостиг.
• Използването на енергия от възобновяеми източници се изисква от закона. Производството на вятърна енергия помага да се постигнат както национални,
така и международни екологични цели.
• Използването на вятърна енергия вместо фосилните енергоизточници може да
забави парниковия ефект и да подсили
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екосистемите.
• Вятърните турбини съдействат за допълнително използване на земеделската земя и правят излишни ядрените
централи.
• По време на 20-годишния си живот, една
вятърна турбина произвежда около 55
пъти повече енергия, отколкото е изразходвана за нейното производство.

Как вятърната енергия служи
на икономиката?
• Професионалното планиране, инсталиране и експлоатацията на ветрогенератори създава нови работни места.
• Местната вятърна енергия укрепва регионалната икономика и намалява дяла на
международния енергиен внос.
• Вятърната енергия почти не предизвиква извънредни разходи. Чрез създаването на възобновяеми енергии се избягва
нуждата от използването на вредни горива, които влияят на околната среда и
увреждат здравето.
• Вятърната енергия намалява зависи-

мостта от петрол, въглища, уран или
природен газ.
• Възстановяването на енергийната
стойност на една вятърна турбината
е от 3 до 6 месеца. Отнема много кратко време, докато енергията, необходима да се произведе, инсталира и продаде турбината, се компенсира.
• Вятърната енергия увеличава сигурността на енергоснабдяването. По-големият дял на вятърната енергия оптимизира диверсификацията на енергийните доставки.
• Вятърната енергия стабилизира цените
на електроенергията.
• По отношение на произведената електроенергия, ветроенергийните съоръжения стават все по-изгодни. Разходите за
монтаж, отнесени към един киловатчас
електроенергия, са сравними с тези на
нова газова електроцентрала.
Вятърната енергия е енергията на бъдещето. Е ВЕ ЕС Консултинг ЕООД е напълно ангажирана с нейното развитие, защото ние мислим за поколенията.
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Управление на
ветроенергийни системи
за максимална енергийна ефективност
П

равилното управление и експлоатация на ветроенергийните системи е определящо за максимизиране на
тяхната ефективност и съответно
бърза възвръщаемост на инвестицията. Целта е да се осигурят оптимални работни параметри на централата във всички експлоатационни
условия и да се поддържат техническите възможности на системата на
най-високо ниво, за да се избегнат
непредвидени повреди, които могат
да доведат до спиране работата на
ветрогенераторите и финансови
загуби. Ключовите аспекти на ветроенергийния мениджмънт засягат
мониторинга на оборудването чрез
различни видове техники, анализ на
получените данни и предприемане на
адекватни действия от страна на
операторите за повишаване производителността на турбината, намаляване на експлоатационните разходи, понижаване на застрахователния
риск и защита на активите.

Мониторинг на техническото състояние
Най-новите тенденции в управлението и поддръжката на вятърните
турбини включват използването на
системи за наблюдение състоянието на оборудването (Condition
Monitoring Systems). Този тип наблюдение включва измерване на физическите параметри и анализ на специфичните характеристики на отделните компоненти. Данните могат да
бъдат получени чрез вибрационен
анализ, анализ на маслото, инфрачервена термография, ултразвукова
дефектоскопия и др.
Системата за управление записва всички получени данни и паралелно с това ги сравнява със зададените спецификации за всеки етап. При
регистриране на отклонения се осъществяват съответните корекции
съгласно предварително интегрираните в системата алгоритми. В
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случай че системата не може да
коригира отклонението самостоятелно, то тя генерира съобщение за
грешка и го изпраща до дежурния
оператор. Ако повредата или отклонението от стандартните експлоатационни условия застрашава
сигурността на вятърния генератор, системата е в състояние и да
преустанови изцяло работата му.
От своя страна, операторът анализира получените данни и при нужда
променя настройките или предприема други действия.

Анализ на вибрациите
Анализът на вибрациите е важен
аспект при наблюдението на вятърните турбини, тъй като спомага за
определяне на състоянието на ротиращите компоненти. В случая с вятърните турбини, това са основният
вал, предавателният механизъм, съединителят и генераторът. Промените в амплитудата на вибрацията
както за широколентовите честоти,
така и за специфичните, носят информация, която опитните анализатори
могат да използват, за да определят
какво се случва с машината.
Някои от производителите фабрично разполагат върху турбината
датчици за вибрации, които отчитат данни в аксиални и радиални
посоки. В зависимост от приложимия
честотен диапазон, се използват или
позиционни датчици (нисък диапазон), датчици за скорост (среден
диапазон) или акселометри (висок
диапазон) за извършване на това
измерване. Датчиците за вибрации
се монтират на наблюдаваните компоненти и изпращат аналогов сигнал, който е пропорционален на моментното локално движение. От
събраните данни може да се направи анализ на хармониците, който
дава подробна информация за представянето на компонентите и позволява по-лесна диагностика.
Освен в задвижващите механиз-

ми, могат да се наблюдават вибрациите и в структурата на турбината - в основата на конструкцията и
в гондолата. Така се получава информация по отношение на структурното огъване и аеродинамичния ефект
на вятъра. От данните на тези датчици може да се определи дали някой
от наблюдаваните компоненти има
проблеми преди да се повреди.

Качество на маслото
Маслото е ключов компонент във
вятърните системи, защото неправилното смазване може да понижи
ефективността и да предизвика
механични неизправности. В голямата си част износването на лагерите и предавките е в резултат от
неправилно смазване и може да доведе до по-сериозни проблеми в задвижването на турбината. Обикновено, за целта се използва инструмент,
който може да определи качеството на маслото и да удостовери наличието на замърсители. Замърсяването с вода на индустриалните
масла играе основна роля в това
замърсяване. Също така, високите
нива на влага могат да доведат до
прегряване, корозия или фатална
неизправност на компонентите.

Мониторинг на
деформациите
Наблюдението на деформациите
е обичайна техника за определяне на
здравето на структурата при вятърните турбини и най-вече на роторброй 1/2012
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ните перки. Измерванията се правят
с датчици за измерване на деформациите, които могат да се поставят
на всяко място на перката, но като
цяло разпределението варира в зависимост от броя датчици. Препоръчително е датчиците да се поставят в конфигурация, която оптимално да показва модела на напрежение
на перката и да се вземат предвид
посоките на шарнирно окачване.
Някои производители вграждат фиброоптични датчици в перките, за да
опростят връзките от перката до
устройството за запис на данни и
по този начин постигат минимално
влошаване на сигнала при големи
разстояния.

метеорологично оборудване. То позволява по-всеобхватно наблюдение
на работните характеристики на
вятърния парк. Ако ветроенерегийната система не функционира в
съответствие със заложените в
проекта характеристики, ще бъде
важно да се установи дали това е
поради лошо механично представяне
или заради по-ниски от очакваните
вятърни ресурси. Поради тази причина в големите вятърни паркове
има една или повече постоянни метеорологични мачти, които се монтират още преди изграждането на
вятърния парк.

Акустичен и
температурен анализ

Наблюдението на състоянието на
турбините и техните експлоатационни характеристики включва и интегрирането на системи, които
могат да събират и обработват
данните и да изолират специфични
характеристики. За целта най-често се използват SCADA системи. Те
действат като „нервен център“ на
парка - свързват отделните турбини, подстанцията и метеорологичните станции към централен компютър. По този начин може да се
наблюдава и управлява работата на
всички турбини, както и на целия
вятърен парк. Системата записва
всички дейности, работни характеристики, сигнали за грешки и позволява на оператора да определи какво да предприеме при нужда. SCADA
системата трябва да подпомага
производството на енергия, да спомага за контрола на напрежението
или на честотата, или да понижава
производителността на енергия в
отговор на инструкциите, подадени
от мрежовия оператор. SCADA комуникира с турбините чрез комуникационна мрежа, която почти винаги
използва оптични кабели. Често
фиброоптичните кабели се монтират от изпълнителя на електрическата инсталация, след което се
тестват и свързват от доставчика на SCADA системата.
SCADA системите предоставят
докладване в реално време с най-

Измерванията на шума на вятърните турбини са широко използвани,
за да се гарантира, че вятърната
система отговаря на стандарти
като IEC 61400-11:2002 на Международната електротехническа комисия. Наблюдението на акустиката за
откриването на възможни неизправности използва микрофони, за да
измери шума от турбината както
отвътре, така и отвън. При вътрешното наблюдение измерването се
фокусира върху предавателния механизъм и основния лагер, докато цялостният шум от турбината се
наблюдава външно. За анализа на
резултатите специалистите използват специален софтуер.
Температурата е друга физична
величина, която може да се използва за превантивна поддръжка. Измерва се чрез различни датчици, но найчесто използваните сред тях са
термодвойки или съпротивителни
сензори (RTD). Освен външната и
вътрешната температура на турбината, се следи и температурата
на отделни компоненти като ротора и статора на генератора.
В допълнение към основното оборудване, от което се нуждае един
функциониращ вятърен парк, е препоръчително, ако размерът на проекта може да гарантира инвестицията да се изградят няколко мачти с

Анализ и обработка на
получените данни

Management of wind power systems
The article presents the main aspects of the wind energy systems management – equipment monitoring
through different types of techniques, data analysis and taking of proper actions by the operators in order
to increase the turbine productivity, reduce the operational costs and insurance risks, assets protection, etc.
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висока степен на точност. Ако операторите могат бързо да идентифицират и решат проблемите, докато
те се случват, те могат систематично да разберат как да ги предвиждат и да се доближат възможно
най-близо до нулево ниво на спиране.
В допълнение, тенденциите и докладването на анализи повишава своята
важност за собствениците и операторите на ветроенергийната система. Производствените криви и
оптимизационните графики, както и
сравнителният анализ са достъпни
по всяко време и могат лесно да
бъдат експортирани в Excel за допълнителна обработка и представяне.
Обикновено SCADA системата се
предоставя от доставчика на турбината с цел опростяване на договорните отношения. Разбира се, на
пазара се предлагат и SCADA системи от независими доставчици.

Възможности за
дистанционен контрол
Постоянното нарастване на броя
на турбините във всеки нов проект,
както и огромната територия, която може да заема паркът, направиха
възможностите за дистанционен
достъп до операционната система за
управление нещо много повече от
просто удобство. Необходима е ефективност в отчитането, анализа и решаването на ежедневните проблеми,
които затрудняват работата на
вятърните турбини и понижават
тяхната продуктивност. SCADA системите решават тези предизвикателства чрез използването на технологична платформа, която поддържа отчитането на данни, актуализации на аларми и различни статуси, достъпни през Интернет или GSM.
Така например, кодовете за грешка
могат да бъдат изпращани на мобилните телефони на оперативните
екипи по поддръжка, с подробна информация за отчитане на грешките.
Отчитането на измервателните
уреди и програмата за прогнозна
поддръжка може да се извършва на
километри разстояние от площадката. Достъпът до информацията става все по-важен за поддържането на
оптималните работни параметри на
ветроенергийните централи и постигането на максимална енергийна
производителност при ниски експлоатационни разходи.
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Нискоемисионни
горелки
А

зотните окиси са сред най-опасните парникови
газове, изхвърляни в атмосферата. Те са токсични съединения, които съществено допринасят за замърсяването на атмосферата и за образуването на киселинни
дъждове. Вредите, които азотните окиси нанасят върху
околната среда, провокират и търсенето и разработването на технологии за предотвратяване и намаляване на отделяните количества. Принципно, източниците
на емисии от азотни окиси могат да бъдат разделени
в 2 основни групи мобилни и стационарни. Стационарните, включващи предимно горивни съоръжения, формират макар и по-малката, все пак съществена част от
емисиите азотни окиси. Използването на нискоемисионни горелки (Low NOx burners) се явява един от начини-
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те за намаляване на количествата азотни окиси, получени вследствие от горивни процеси.

Формиране на азотните окиси
Под общото наименование азотни окоси (NOx) обикновено се обозначават азотният оксид (NO) и азотният диоксид (NO2). Азотният оксид е по-често срещаната форма, която се получава при процесите на горене. След като попадне в атмосферата той взаимодействието с кислорода от въздуха, следствие на което
се получава азотен диоксид. В процеса на горене се формира и NO2, но като цяло количеството му съставлява
малка част от общото количество получени азотни
окиси.
Обикновено азотните окиси, които се формират в
процеса на горене и се дължат на съдържанието на азот
във въздуха за горене и в изгаряното гориво. Върху образуването им влияние оказват температурата на
пламъка, прегретият въздух, температурата в пещта,
излишъкът на въздух. Счита се, че върху процеса на
образуване на азотни окиси най-голямо влияние оказа
температурата на пламъка, като по-високата температура на пламъка рефлектира и в по-висока концентрация на азотни окиси. Температурата на пламъка е
определяща и за температурата на пещта и на прегретият въздух.
Прието е източниците на азотни окиси да се подразделят в 3 групи: азотни окиси, формиращи се при взаимодействието на кислорода и азота от въздуха в условията на повишаващата се температура по време на
горивния процес, наречени топлинни азотни окиси; азотни окиси, чието образуване е в резултат от окислението на азота, съдържащ се в използваното гориво по
време на горивния процес и азотни окиси, формиращи се
в самото начало на горенето.
Азотът, намиращ се в горивото, е с най-голяма склонност към формиране на азотни окиси при процеса на
горене, но съответно извличането му от горивото е
труден и немасово приложим процес. Сериозен източник на подобни азотни окиси се явяват въглищата, при
изгарянето на които се образува голямо количество
азотен оксид. Азотните окиси, формирани в самото
начало на горенето, се дължат предимно на взаимодействието на азота с въглеводородни фрагменти като CH
и CH2, в резултат на което се образуват съединения като
CN, NH3, HCN, H 2CN и други.
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Ограничаване на
емисиите азотни окиси
Принципно, методите за намаляване на азотните окиси в процеса на
горене са свързани с намаляване на
пиковите температури, контролиране на количеството кислород и намаляване на азота в горивото, което се
отнася предимно за течните горива.
Сред използваните в практиката
средства са и системите за доочистване на изходящите от горивната
система газове, което обаче е
свързано и с немалко разходи, както
и методът на селективна каталитична редукция. Широко използвани са и
методите, с които се цели да се
повлияе върху протичането на горивния процес в самата горивна камера.
Обикновено измененията в процеса на
горене преди всичко са свързани с
понижаване на излишъка от въздух,
което създава проблем поради
непълното изгаряне на горивото,
високотемпературна корозия и други.
Сред най-прилаганите методи за
ограничаване на емисиите от азотни окиси са методите, насочени към
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Фиг. 1. Схема на работа на нискоемисионна горелка с поетапно изгаряне на горивото.

контролирането на топлинните
азотни окиси, т. е. образуващите се
от кислорода и азота, съдържащ се
във въздуха, необходим за горенето.
Към тези методи се причисляват
рециркулацията на изхвърляните и
горивните газове, химическите добавки, катализаторите, както и
разработването на специални конструкции горелки.

Нискоемисионни горелки
За съкращаване на концентрациите на вредни вещества в димните
газове от горивните съоръжения,
като различни видове котли например, съвременно и често приложимо
решение се явява използването на
специални конструкции горелки. Използването на подобни горелки позволява значително да се намалят еми-
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CO2, SO2, прахови частици и т. н.
В резултат на все по-високите екоThe nitrous oxides are one of the most dangerous greenhouse gases emitted in the atmosphere. The
логични изисквания, повечето произвоarticle represents the opportunities for limitation of nitrous oxide emissions, generated by burning facilities
дители се ориентират към разработwith the help of low-emission burners (Low NOx burners).
ването и предлагането на горелки,
сиите от азотни окиси, като в същото време отпада не- които допринасят за намаляване на азотните окиси.
обходимостта от използването на допълнително оборуд- Разработени са различни конструкции и са регистрираване. Нискоемисионните горелки са сравнително евтина ни множество патенти. Все пак, нискоемисионните
и лесно приложима технология за намаляване на емисии- горелки могат да бъдат разделени на 2 групи - горелки
те от азотни окиси, като с подобни горелки могат да се със степенно изгаряне на горивото и вихрови горелки.
оборудват и вече работещи котли. С тях се постига наОт своя страна степенните горелки могат да се
маляване на образуването на топлинни азотни окиси и на класифицират като горелки със степенно подаване на
тези, зависещи от съдържанието на азот в горивото чрез въздуха и горелки със степенно подаване на горивото.
степенно изменение на смесването на горивото и въздуКонструкцията на горелките със степенно подаване
ха по време на горенето. По този начин се постига бо- на въздух обикновено е с оглед намаляване на турбуленгата на гориво зона за изгаряне, по-дълги пламъци и по- тността на пламъка, забавяйки смесването на въздуха
ниски максимални температури на пламъка. Добре е да и горивото и образувайки богата на гориво първична зона
се има предвид, че при изгаряне на въглища, използване- на горене. Намаляването на наличния кислород в първичто на нискоемисионни горелки може да доведе до нама- ната зона на горене възпрепятства образуването на
ляване на азотните окиси с около 30-55%, но в същото азотни окиси. Степенните въздушни горелки поддържат
време може да се стигне до по-високи нива на неизгорял в горивната камера окислителна среда, минимализирайки
въглерод и по-високи емисии на въглероден оксид. Неиз- формирането на сажди и опасността от корозия при
горелият въглерод и въглероден диоксид обикновено са в изгарянето на мръсни горива.
резултат от непълното горене, което може да се случи
в резултат на недобро смесване на въздуха и въглищата. Горелки със степенно подаване на гориво
По тази причина обикновено се използва прегрят въздух
По-ефективна технология за намаляването на азотза изгарянето на неизгорелия въглерод и за окисление на ните окиси се явява степенуването на горивото. При
въглеродния оксид. На практика нискоемисионите горел- тези горелки част от горивото и всичкият въздух се
ки не оказват съществено влияние върху емисиите от смесват в първичната горивна зона. Високото количество
на излишен въздух значително намалява максималната
температура на пламъка в първичната зона на горене,
като по този начин намалява образуването на азотни
окиси. Вторичното гориво се подава под високо налягане
в горивната зона през серия от дюзи, които са разположени около горелката. Поради неговата висока скорост,
горивният газ увлича пещните газове и насърчава бързото смесване с продуктите от горенето от първата
степен. Топлината се пренася от продуктите на горене
от първата степен към втората степен на горене.
За разлика от въздушните горелки, горелките със
степенно изгаряне на горивото са подходящи предимно
за работа с газообразно гориво. Горелките със степенуване на горивото могат да работят с по-малък излишък
на въздух, което се дължи на увеличената смесителна
способност в резултат от високото налягане на втората степен на инжектиране на горивото. Като допълнително предимство на степенните горивни горелки е
компактният пламък.

Low emission burners

Вихрови горелки
Редица производители влагат усилия в разработването и внедряването на вихрови горелки. Характерна особеност на този тип горелки се явява разделянето на
вторичния въздух на потоци, различаващи се по количество, скорост и степен на завъртане, регулиране на съотношението на вторичния и третичния въздух. Предлаганите горелки от този тип от различните производители се различават по отделни елементи и приспособимост
към използването им в промишлени условия.
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PYROT – Ротационно горене на
биомаса от VIESSMANN
Фирма KOEB (Австрия) - дъщерна компания на Viessmann Group
предлага водогрейни котли на биомаса за дърва, пелети и дървесен чипс
от 35 до 1700 kW. Серията пиролизни котли е до 170 kW на един котел,
като тук могат да се вкарват дърва с дължина до 1м. Много интересна серия при котлите на KOEB са
котлите PYROT от 100 до 540 kW
(фиг.1).

Фиг. 1: PYROT

PYROT е с патентована система за ротационно горене. Подаващият шнек за гориво транспортира биомасата до подвижната скара на котела, на която протича пиролизния процес на горене (фиг.2).
Постояната пиролиза протича при
недостиг на кислород от първичния
въздух. Издигащите се горивни газове се смесват от вентилатора
за ротационно горене заедно с вторичния въздух. По този начин се гарантира перфектно смесване на горивните газове.
Горивната техника на PYROT се
стреми към близки стойности на
емисиите, както при газовите котли. Комбинацията от добра горивна техника и от дигитално модулиращо управление на мощноста дава възможност да се постигнат
КПД до 92%.
Фирма KOEB предлага и различни
варианти на транспортиране на биомаса. В зависимост какво е мястото и вида на горивото се подбира и
подаването му. На фиг. 3, 4, 5 и 6 можете да видите различни видове подавания на гориво, като на фиг. 6 е
устройство само за подаване на пелети, докато останалите са за подаване и на дървесен чипс.
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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Фиг. 6: PYROT устройство за подаване на пелети

А - Контролиран вторичен въздух с вентилатор за ротационно горене
B - Ротационна горивна камера
C - Топлообменни повърхности
D - Топлообменник
E - Вентилатор за изгорелите газове с ламбда сонда и темепатурен сензор
F - Пневматично почистване
G - Рециркулация на изгорелите газове, контролирана
H - Първичен въздух, контролиран
K - Автоматично запалващо устройство
L - Подвижна скара
M - Отпепеляване

Фиг. 2: PYROT в разрез

Фиг. 3: PYROT с трихтер устройство за подаване на биомаса

За повече техническа информация
можете да посетите нашата страница тук: http://www.viessmann.bg/
bg/mnogofamilni_kyshti/downloads/
Pasporti_proektirane/
Kotli_na_darva.html, където ще намерите и технически данни и ръководства за проектиране на тези котли.
Viessmann Group е една от водещите международни компании, производители на отоплителни системи. Продуктовата програма на
Viessmann с мощности от 1,5 до 116
000 kW обхваща стоящи и стенни
котли на нафта и газ, сред които
и комплексна гама кондензни котли с мощности от 3,8 kW до 6,6 MW,
също така регенеративни енергийни системи като термопомпи от
1,5 kW до 2000 kW, соларни системи с вакуумно-тръбни и плоски колектори, както и котли на дърва,
пелети и биомаса от 4 kW до 13 000
kW, когенератори, работещи с природен газ и биогаз с мощности от
18 до 401 kWel респ. от 36 до до 549
kWth. Групата Viessmann наскоро
присъедини и компанията Ketelbouw
- холандски производител на енергийни водогрейни и парни котли до
120 MW HKB.

Инж. Георги Колев
Фиг. 4: PYROT с устройство с бъркалка за подаване на биомаса

Фиг. 5: PYROT с хидравлично подаване на биомаса

1680 София, бул. "България" 90
тел.: 02 9589353, факс: 02 9589343
www.viessmann.bg
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Извеждане
от експлоатация
на блок 1 - 4 на
АЕЦ Козлодуй
И

звеждането от експлоатация (ИЕ) е крайната
фаза в жизнения цикъл на ядрените съоръжения след избор
на площадка, проектиране, строителство, въвеждане в
експлоатация и работа. Това е процес, който включва
дейности като: дезактивация, демонтаж на оборудване, разрушаване на сгради и управление на отпадъците.
В този финален етап се намират спрените блокове 14 на АЕЦ Козлодуй.

Основни групи дейности по извеждане
от експлоатация
Основните групи дейности, които съставляват процеса по извеждането от експлоатация на блокове 1 - 4
на АЕЦ Козлодуй са:
n дейности по подготовка на извеждането от експлоатация – включително радиологично обследване и
отстраняване на опасни и други отпадъци, останали
от експлоатацията на блоковете;
n дейности при прекратяване на експлоатацията- Експлоатация в състояние „Е“ и изваждане на отработеното ядрено гориво от блоковете;
n доставка на оборудване и материали;
n демонтажни дейности;
n преработка, съхранение и депониране на отпадъци;
n управление и поддръжка на площадката;
n управление на проекти и инженеринг;
n управление на горивото и ядрените материали.

Стратегията за управление на
материалите
от извеждането от експлоатация на блокове 1 – 4 на
АЕЦ Козлодуй обхваща:
n оценка на количествата материали от ИЕ, както и
тяхната класификация;
n оценка на необходимите функции, оборудване и инфраструктура за управление на материалите от ИЕ;
n концепция за освобождаване на площадката на АЕЦ
Козлодуй от материали, генерирани при ИЕ;
n икономическа обосновка;
n график, по който да бъде завършен този финален етап
от живота на блоковете.

Оценката на количествата материали
от ИЕ
както и класификацията включва направената прогнозна оценка на количествата материали, които ще се
генерират при ИЕ. Предложената класификация е според:
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n Вида на материала (въглеродна
стомана; неръждаема стомана;
цветни метали; електродвигатели; арматури; помпи; кабели; изолация; бетон и др.)
n Вида на опасност (радиоактивно
замърсени; канцерогенни и др.)
n Според начина на обработване
(материали не изискващи предварително обработване; материали
изискващи обработване)
n Според крайното предназначение
(неограничено освобождаване на
всички материали, ограничено освобождаване на метали за рециклиране, депониране като нерадиоактивен отпадък, погребване
като радиоактивен отпадък)
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n Охарактеризиране. За целите на
планирането са въведени следните категории материали по замърсяване: категория I - Материали
без замърсяване; категория II Потенциално замърсени материали; категория III - Замърсени материали.
n Демонтаж и разделяне;
n Фрагментиране/намаляване на
размерите;
n Обработване на материали и отпадъци;
n Дезактивация;
n Преработване на РАО.
Оценката на необходимите функции, оборудването и инфраструктурата за управление на материалите

от ИЕ включва пакетиране – за целите на управление на материалите
от ИЕ е предложено да се доставят
определен вид контейнери; съхраняване, за чиято цел е предложено да
се организират площадки за временно съхраняване на твърди РАО категория 1 за разпад и на материали
преди обработването им в ЦНРД и
площадки за временно съхраняване на
нерадиоактивни материали/отпадъци; освобождаване на материали от
отчет и контрол.
За управлението на материалите
от ИЕ е необходимо нормативно да
се обезпечи освобождаването от
отчет и контрол на големи потоци
материали.
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Към момента
дейностите по извеждане от експлоатация и демонтирането на блокове 1-4 в АЕЦ Козлодуй, за които са осигурени средства от международния фонд Козлодуй, се преглеждат и актуализират, така че да отразят
забележките и препоръките на европейските одитори, направени в доклад
на Европейската сметна палата.
По фонд Козлодуй Европа е осигурила общо 868 млн. евро до края на
2013 г. за финализирането на тази дейност. Отпускат се пари в две
направления - за извеждане от експлоатация и за компенсиране на загубена генерираща мощност. Според Европейската сметна палата, при
АЕЦ Козлодуй недостигът по фактическото извеждане от експлоатация е 579 млн. евро, но Европейската комисия смята, че той възлиза на
668 млн. евро. Прогнозите не са прецизни, защото се допуска абсолютна стриктност в работата в централата, т. е. до края на 2013 г.
цялата помощ да бъде усвоена и България ще получи още 185 млн. евро
(2014 – 2020 г.), като в това число влиза и условието всички национални фондове да се използват ефективно. Досега страната е изхарчила
около половината от разпределените 868 млн. евро.

Транспортирането на радиоактивни материали следва да се извършва в 20’ISO контейнери. Автовозът за транспорт на контейнерите трябва да бъде доставен след
преценяване на необходимостта от
нови автовози. Депонирането на
нерадиоактивни битови, неоползотворими производствени и дребни
строителни отпадъци, генерирани
от ИЕ, се предават в депо за нерадиоактивни битови и производствени отпадъци (ДНБПО).

Икономическа обосновка
на ИЕ
Обичайна практика в плановете за
извеждане от експлоатация е те да
са придружавани от оценка на разходите. Според специалисти, проблемът с разходите за извеждане от
експлоатация на ядрените блокове е
широко обсъждан, но все още няма
утвърдена единна методика.
Развитието на етапа е разгледано в три основни варианта, предлагащи различни сценарии по отношение на дължимите суми. Според вариант 1, металите от Категории II
и III не се подлагат на дезактивация,
а се предават на ДП РАО за преработване като твърди РАО. Таксата,
която трябва да се плати е 4000EU/
t (няма информация тази такса трябва да включва междинното съхране-

ние и погребването на РАО). Вариант 2 предлага Металите от Категории II и III да не се подлагат на дезактивация, а да се преработват чрез
суперпресоване и циментиране. Разходите са изчислени по цени на
Belgoprocess от 19 000 EUR/t, които
включват междинното съхранение и
погребването на РАО. Според
последния вариант – 3, металите от
категории II и III се дезактивират.
При оценката е прието, че разходите за дезактивация на 1 t метал са
570 EUR (използвани са данни от
Belgoprocess).
Освен това, са определени прогнозните количества на материалите от ИЕ, посочено е оборудването
и инфраструктурата, които обезпечават управлението им, както и
такава, която не е налична и не е
планирана за доставяне. За започване на процеса за освобождаване от
отчет и контрол на материали от
ИЕ, трябва нормативно да се обезпечи: организирането на кампанията
за измерване за освобождаване от
регулаторен контрол включително
необходимите измервания за взимане на решение и големината на
партидите от материали; участието на независима/оторизирана експертна организация в процеса;
редът за определяне на правоспособността на квалифицирани експерти;

Decommissioning of blocks 1-4 of Kozloduy NPP
Decommissioning is the final phase in life cycle of all nuclear facilities. This is a process
that includes activities such as decontamination, dismantling of equipment, demolition
and waste management. In this final stage are the suspended units 1-4 of Kozloduy NPP.
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разработване на регулиращи изисквания за структурата и съдържанието на процедури за освобождаване
от отчет и контрол.
Важен етап от извеждането от
експлоатация е процедурата за издаване на разрешение за извеждане
от експлоатация на обект с радиоактивни вещества. Според публикации на МААЕ и OECD на база сравнителни анализи на вече извършени или
действащи мероприятия, разходите
за ИЕ се определят в порядъка на 300700 USD за инсталиран kW мощност.
Техният размер е строго специфичен
за всяка площадка и за всяка държава и се забелязва тенденция за постоянно нарастване на общия размер на планираните разходи.
Предварителната оценка за разходите по извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ Козлодуй
би варирала в границите 352-880
MEUR, смятат експерти.
При очакван ескалиращ фактор от
3% годишно и продължителност на
дейностите по извеждане от експлоатация на съоръжението от 25
години от момента, то очакваните
бъдещи разходи би трябвало да
бъдат в рамките на 737 – 1842,5
MEUR. В приетата от Министерски
съвет на 5 януари 2011 г. Стратегия за управление на отработеното
ядрено гориво и на радиоактивните
отпадъци до 2030 г. е заложена
„текуща оценка“ за извеждането от
експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ
Козлодуй от 500 MEUR. Очакваните
бъдещи разходи за 25-годишен период ще бъдат 1047 MEUR.
брой 1/2012
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Транспортиране
на суров петрол
П

порт, цистерни или по мрежа от
петролопроводи.

етролът или нефтът е сред
изкопаемите горива с изключително значение като енергиен източник
и суровина за производството на
различни продукти, както и като
смазочни материали, бои, синтетични материали и други. В повечето случаи обаче местата на добив
са на значително разстояние от местата за преработка и продажба.
Често те са и на труднодостъпни
места, което налага използването
на различни средства за неговото
транспортиране както по суша,
така и по вода. Обикновено за
транспортиране на петрола по вода
се използват шлепове и танкове. По
суша петролът може да бъде транспортиран с железопътен транс-

Петролопроводи
Транспортирането на петрола по
тръбопроводи е едно от предпочитаните решения. Петролопроводите се
явяват ефективен, сравнително евтин и безопасен от екологична гледна точка метод за транспортиране.
Самият петролопровод може да
включва няколко точки, от които да
бъде захранван, а също така и няколко точки на доставка, например
рафинерии за преработка.
Скоростта на предвиждане на
петрола през тръбопроводите обикновено е до 3 m/s и е под въздействието на разликата в налягането,
създавана от помпена станция.
Съответно за поддържане на подхо-

ПОЛИМАТ ООД

дящо налягане и съответната скорост на предвижване, по трасето на
петролопровода се разполагат помпени станции. Разстоянието между
отделните станции обикновено е в
границите от около 70 – 270 km в
зависимост от релефа, мощността
на помпата, вискозитета на продукта, размера на тръбата. Независимо от тези фактори, налягането в
тръбопровода и дебитът на потока
се контролират така, че да се поддържа равномерен поток в тръбите.
Сред често използваните помпи в
помпените станции са бустер помпите. Обикновено те са задвижвани
от дизелови или електродвигатели.
За да се осигури възможност за
изолиране на даден участък и
прекъсването на подаването на петрол, в случай на авария обикновено на

KLINGER Quantum
НОВО ПОКОЛЕНИЕ КЛИНГЕРИТ

1618 София, п.к. 109.
Бул. "Бр. Бъкстон" № 31А, вх. Б Нивопоказателна техника:
- Рефлекционни, транспарантни, магнитни и нивопоказателни
тел./факс: 02/ 955 97 28, 955 95 76 колонки за вода, пара и процеси
е-mail: polymat@techno-link.com
- Наблюдателни стъкла комплект с гарнитури на склад

www.polymat-bg.com

Нова ера за еластичността на безазбестовите материали.

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

- 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.
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разстояние от около 10 – 30 km на
тръбопроводите, се монтират вентили. Също така, по тръбопроводите се разполагат и детектори за
налягане за сигнализиране при наличие на течове.

Използват се предимно
стоманени тръби
За изграждането на петролопроводи обикновено се използват тръби
с вътрешен диаметър в диапазона
от 100 до около 1400 mm. Материалът, от който се изработват е
предимно стомана с добра пластичност и издръжливост на температурни, механични и химични въздействия. В последните години все поголяма популярност добиват и
тръбопроводите от армирана пластмаса. Като техни основни предимства обикновено се посочват
неподатливостта им на корозия и
дългият срок на експлоатация. Пластмасовите тръби се считат за
подходящи при ниски налягания и
малки диаметри на петролопровода.
Петролопроводите могат да
бъдат положени под земята или над
земята, като всеки от тези начини
на полагане си има своите предимства и недостатъци. Надземните
петролопроводи са по-лесни за изграждане и експлоатация. В случаи
на авария, значително по-лесно е
нейното локализиране и отстраняване. От друга страна, подземните
тръбопроводи в много по-малка степен са изложени на атмосферни влияния. Тръбите могат да бъдат положени и под вода по дъното на морета например, но това е сравнително сложно от техническа гледна точка решение, изискващо и немалка инвестиция.
Често петролопроводите биват
подразделяни на 4 вида – технологични линии, събирателни, тръбопроводи за суров петрол и тръбопроводи
за петролни продукти. Технологични-

те тръбопроводи се използват за
пренасяне на суровия петрол от
добивните кладенци до местата за
преработка и съхранение. Диаметърът на тръбите може да варира в широки граници в зависимост от
дебита.
Събирателните петролопроводи
събират петрола от няколко точки
и го пренасят до една централна
събирателна станция. В тази група
се включват и захранващите петролопроводи, които събират петрола
от няколко места за доставяне директно в преносната мрежа. Събирателните тръбопроводи обикновено са с по-голям диаметър от технологичните.
Преносните петролопроводи се
използват за пренасяне на петрола
на големи разстояния от местата
на добив към рафинериите и от рафинериите към складове и разпределителната мрежа.
Тръбопроводите за петролни продукти са предназначени основно за
пренасяне на течни петролни продукти.

Транспортиране
с танкери
Използването на тръбопроводи за
транспортиране на петрол се явява
икономически изгодно решение, с
което петролът се транспортира
целогодишно и не се влияе от атмосферните условия. Въпреки това, голяма част от петрола се транспортира чрез танкери. Танкерите са с
различни размери от малки съдове,
използвани за транспортиране на
рафинирани продукти до големи петролни превозвачи. Най-често използваните танкери се категоризират
в зависимост от капацитета.
Обикновено ниско тонажните
танкери се използват за специални
цели, в това число за превозване на
битум. Танкерите с общо предназначение с възможност за пренасяне на

Transportation of crude oil
The crude oil is among the fossil fuels with significant importance as an energy source and
as a raw material for the production of different products. The article presents the different
options for crude oil transportation from extraction places to processing and sales locations.
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товар с тегло в диапазона от около
16 500-24 999 t се използват за превозване на нефтопродукти. Среднотонажните танкери (25 000 44 999 t) се считат за подходящи за
доставка както на петролни продукти, така и на петрол. Като голямотонажни се определят танкерите с
капацитет над 45 000 t и те са основните съоръжения, използвани за
транспортирането на петрола по
море. За транспортирането на петрола по реки обикновено се използват шлепове с капацитет 2000 –
5000 t.
Съвременните танкери са огромни съдове със значителни размери,
които са лесно обясними с оглед на
икономическия ефект от мащаба.
Принципно, стойността на превозването на един барел нефт с морски
съд е обратнопропорционална на
размера на танкера. Също така,
численият състав на екипажа на
големите и средните танкери е
приблизително еднакъв. Поради това
корабите-гиганти значително съкращават разходите на компаниите за
транспортиране.
Обикновено товарните помещения на танкерите са разделени на
отделни резервоари. Някои от тях
служат само за приемане на водния
баласт. Достъп до резервоарите
може да се получи от палубата.
За намаляване на риска от течове от нефт и нефтените продукти
в резултат на аварии през 2003 г.
Международната морска организация е одобрила предложение на Евросъюза за ускорено извеждане от
експлоатация на еднокорпусните
нефтени танкери. Още през април
2008-ма се забранява превозването
на тежки видове горива със съдове,
които не са оборудвани с двоен корпус.
С оглед предотвратяването на
аварии и гарантиране на безопасността, танкерите са обект на строги регулации. Компаниите-собственици поддържат непрекъсната
връзка с плавателните съдове. Използва се сателитна връзка за локализирането им. Екипажите също
спазват строги правила за безопас-
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ност. Един от най-сериозните проблеми при възникване на авария е
недопускането на петролни разливи. В тази връзка са разработени редица решения за намаляване честотата и количеството петролни разливи. Практиката след изпразване
на танкера на мястото на петрола
да се пълни солена вода като баласт, която в последствие се връща
отново във океана, при съвременните танкери вече не се практикува.
Обикновено използваните днес танкери са с отделни резервоари, използвани само за баластна вода, като
по този начин водата и петролът
се съхраняват поотделно.

портиране на готови петролни продукти от рафинериите до системата за дистрибуция.
При плавателните съдове е добре да се има предвид, че независимо от факта, че те са постоянно
във вода и по този начин винаги заземени, е необходимо да се осигури
защита от статично електричество, което може да се натрупа по
време на товаренето или разтоварването.
Също така, електрически токове
между кораба и брега, които са различни от статичното електричество, могат да бъдат генерирани от
катодната защита на корпуса на
кораба, например.

Шлепове
Шлеповете се използват предимно в крайбрежни райони и по водни и
речни канали. Могат да се предвижват по един или в група от няколко,
самостоятелно задвижвани или теглени от влекач. Те могат да пренасят суров петрол до рафинериите,
но по-често се използват за транс-
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Железопътен и
автотранспорт
Друг използван метод за транспортиране на нефта е с железопътен
транспорт. Това се счита за бърз и
всесезонен начин, но е добре да се
има предвид, че за транспортирането на нефта с железопътен транс-

порт са необходими 10 пъти повече
разходи за труд в сравнение с транспортирането по нефтопроводи. По
тази причина транспортирането по
железопътен път се явява второстепенно.
Обикновено транспортирането е
в цистерни от въглеродна стомана
или алуминий, които могат да бъдат
под налягане или не. Резервоарите
могат да бъдат оборудвани със системи за загряване, охлаждане, могат да бъдат изолирани и устойчиви на огън. Също така, с оглед на
безопасността те често са оборудвани със система за защита от
повишаване на налягането.
За транспортиране на петрола
се използват и автоцистерни. Те
обикновено са направени от въглеродна стомана, алуминий или от
стъклопласт и по размери варират
в широки граници. Използват се
както цистерни под налягане и
такива, които не са под налягане.
Те могат да бъдат или да не бъдат
изолирани.
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Над 2500
действащи
енергийни
системи в света
са произведени
от Polytechnik
Австрийската компания Polytechnik Luft- und
Feuerungstechnik GmbH е един от основните доставчици на горивни системи за биогенни горива в дървопреработвателната индустрия и е известна в проектирането и доставката "до ключ" на такива системи и инсталации. Към момента около 95% от производството
на компанията е предназначено за износ в цял свят.

Компанията предлага горивни системи с мощност в
диапазона от 300 kW до 30 000 kW (единична мощност
на изхода на котлите). В зависимост от типа на горивото и неговото влагосъдържание се предлагат различни
горивни системи (долно подаване, решетъчно изгаряне,
както и системи за хидравлично подаване на горивото)
и различен топлоносител - междинно подгрята вода, гореща вода, пара или синтетично термично масло.
Системите се прилагат както за отопление, така и
за производство на електроенергия (с парна турбина или
ORC модул). Диапазонът на предлаганите системи за
производство на електроенергия е от 200 kWel до 20 000
kWel (на изходната шина).
Към момента в света се експлоатират над 2500 енергийни системи, произведени от Polytechnik. Оборудването
на Polytechnik намира приложение в дърводобивната и дървопреработвателната индустрия, с добра репутация за
качество се ползват също произвежданите от компанията филтри, системи за впръск в горивните камери,
шредери, охладителни системи.
Прилагат се и в други сектори на индустрията, в публичния и комунален сектор - инсталации за отопление,
както и за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, локални и централизирани топлоснабдителни системи, за които компанията осигурява възможно най-бързо и най-добро качество на обслужване,
благодарение на мрежата си от офиси в целия свят.
ЕНЕРДЖИ РЕВЮ
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биогорива

Производство на синтетичен газ
Е

кологичните проблеми, свързани с
повишеното изхвърляне на парникови
газове в атмосферата, както и осигуряването на алтернативни и лесно
достъпни горива, са сред основните
предпоставки за търсенето и развитието на технологии за производство
на биогорива. Немалко усилия са насочени към производството на т. нар.
второ поколение биогорива, които се
характеризират с много добри екологични показатели. Производството на
синтетичен газ се счита за една от
стъпките към производството на
биогорива от второ поколение.

Синтетичният газ
наричан още синтезен или сингаз,
представлява смес от газове, включваща въглероден оксид и водород в
ролята на основни горивни компоненти. Суровият синтезен газ също така
съдържа и значителни количества
въглероден диоксид и вода.
Синтетичният газ се получава основно при газификацията на въглеродосъдържащи горива до газови продукти, които имат някаква топлинна
стойност. Подобни процеси са: газификация на въглища, газификация на
отпадъци за производство на енергия,
реформинг на природен газ с водна пара
за производството на водород.
Принципно газификацията е процес,
които се използва за конвертиране на
всеки материал, който има въглерод
до сингаз. Полученият сингаз може да
се използва като гориво за производство на пара или електричество или
като основен градивен химичен елемент в нефтохимическата промишленост и рафинирането.
Биосинтетичният газ е химически
идентичен до синтетичния газ, но
основна суровина за производството
му са различни видове биомаса.

Възможни приложения
Синтезният газ притежава 50% от
енергийната плътност на природния
газ. Той може да бъде изгарян и използван като гориво. Друга употреба е
използването му като междинен продукт за производството на други химически продукти. Използва се като
междинен продукт в индустриалните

процеси на синтез на водород и амоняк. По време на този процес метанът
(от природен газ) се комбинира с вода,
за да се генерира въглероден окис и водород. Като остатък от енергийната
газификация се получава сингаз, които може да се използва като гориво
за производството на електричество.
Използването на сингаз като гориво се постига предимно чрез газификация на въглища или битови отпадъци. В тези реакции въглеродът се комбинира с вода или кислород, за да се
получи въглероден диоксид. Този въглероден диоксид се комбинира с въглерод,
за да се получи въглероден оксид. Обикновено процесът протича в газификатори, където изходната суровина се
подава в течно или сухо състояние. В
газификатора тази суровина реагира
в среда без кислород с пара и кислород
при повишено налягане и температура. Полученият синтетичен газ се
състои от 85% въглероден окис и водород и малки количества от метан и
въглероден двуокис. Така полученият
синтезен газ може да съдържа някои
микроелементи от примесите, които
обикновено се отстраняват, като
обикновено се възстановяват или пренасочват към газификатора. Така например сярата се възстановява в елементарна форма или като сярна киселина.

Производство на синтезен
газ от биомаса
Има две възможности за превръщането на биомасата в синтезен газ или
чрез прилагането на висока температура, или с помощта на катализатор
при много по-ниска температура.
Съответно в първия случай протича
газификация с увличащ поток (Entrained
flow gasification) при температура приблизително около 1300 о С с интензивно предварително третиране, а вторият включва газификация в кипящ слой
с последващ каталитичен реформинг
при температура и на двата процеса
от порядъка на около 900 оС.
Предимство на газификацията в
кипящ слой е, че се явява по-разработената до момента технология при
използването на биомаса за производството на топлина и електричество.
Газификацията с увличащ поток е

Production of synthetic gas
The article concerns the synthetic gas, known also as synthesis gas or syngas, as one of the steps towards
the production of second generation biofuels. The editorial material presents synthetic gas production methods,
including the usage of biomass and its possible applications.
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технология, която за момента се използва повече при газификацията на
въглища. В този случай е необходимо
биомасата да бъде предварително
обработена. За предварителна обработка може да се използва т. нар.
бърза пиролиза за производството на
високоенергийна каша и изпичане за
производството на биовъглища. Има
възможност и за предварително третиране, включващо бавна пиролиза при
температура от около 500 оС и газификация в кипящ слой при температура 600 – 900 оС.

Газификация в кипящ слой
Този метод е сравнително добре
познат, тъй като освен за газификация на биомаса, намира широко приложение и при газификация на торф.
Използването му е свързано със създаването на кипящ слой, към който се
подава биомасата. Обикновено създаването на кипящ слой е посредством
подаването на въздух или друг вид газ
през слой от инертен материал. Често използван в газификаторите инертен материал е пясъкът, като количеството му надвишава количеството гориво, което осигурява стабилен
и високоефективен процес на горене.
За намаляване на съдържанието на
катран, в кипящия слой може да се добави катализатор.
Типичната работна температура
при газификацията на биомасата е от
порядъка от 800 - 850 о С. Основната
част от биомасата се превръща в газ
в границите на самия кипящ слой, а помалка част в зоната над кипящия слой.
В повечето случаи степента на оползотворяване на въглерода достига
100% при отсъствие на прекомерно
пренасяне на фини прахови частици,
които могат да се образуват при горно подаване на биомасата.
Тази технология позволява да се
постигне висока ефективност благодарение на почти пълното изгаряне на
горивото при по-ниски емисии на остатъчни продукти на горенето. Характерно за газификаторите с кипящ слой
е висока скорост на протичане на
топло- и масопреносните процеси,
както и по-доброто смесване на
твърдата фаза, което осигурява висока скорост на реакция и слой с почти
постоянна температура. При използването на газификатори с кипящ слой
се препоръчва използването на биомаса със сравнително малки размери на
отделните частици. Това изискване
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често налага предварителното смилане на биомасата.
За инсталации със сравнително
големи мощности се препоръчва използването на газификатори с циркулиращ
кипящ слой. Характерно за тях е повисоката скорост на продухване на
частиците на инертния слой в сравнение с газификаторите с кипящ слой,
поради което те се изхвърлят от слоя
заедно с продуктите на горене. За
улавянето им се използват циклони и
те се връщат обратно в кипящия слой.
Полученият от тези газификатори газ
е подходящ за използване предимно в
котли и ТЕЦ–ове.
Полученият газ при използването на
газификатори с кипящ слой, работещи
обикновено при температури от порядъка на 900 о С, съдържа Н2 , СО, СО2,
Н2 О и значителни количества въглеводороди като СН4 , С2Н4, бензен и катрани. Въпреки че този газ е подходящ
за използване в горивни процеси, той
не отговаря на изискванията за синтетичен газ, който е подходящ за
производството на биогорива или да
се използва при производството на
химични продукти. Необходимо е полученият газ да бъде подложен на допълнителна обработка чрез каталитичен
реформинг, при което въглеродите се
превръщат в Н2 и СО (СО 2 и Н2 О). Тъй
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като при преобразуването на синтетичния газ в течни горива се изисква
суровият газ да съдържа много малки
или никакви количества инертни газове се препоръчва при газификацията и
реформинга да се използва чист кислород, а не въздух. Често се добавя и
пара като посредник. Друга възможност за предотвратяване на разреждането на N2 е използването на индиректни газификатори, при които производството на газа и генерирането
на топлина не се случва на едно и също
място в реактора.

Газификацията с увличащ
поток (Entrained flow
gasification)
Некаталитичното производство на
синтетичен газ от биомаса изисква
високи температури, обикновено около 1300 оС. Газификаторите с увличащ
поток са сред най-често използваните
съоръжения за тази цел. Тъй като биомасата съдържа минерални вещества
(прах), увличащият шлаката поток се
счита за една от най-подходящите технологии. Използваната биомаса за тези
газификатори е необходимо да бъде с
много малки частици, за да се получи
достатъчно добро преобразуване. Това
налага смилане на подаваната към газификатора суровина, което е енерго-

емко, а крайният резултат са частици
с много малки размери, които е трудно
да бъдат подавани към реактора посредством стандартните пневматични системи. Като най-обещаващи технологии за предварително третиране
за момента се очертават изпичането
(torrefaction) и пиролизата.
Изпичането е лека форма на температурна обработка при температури от порядъка на 250 – 300 оС, чрез
която твърдата биомаса се превръща
в крехък, лесен за пулверизация материал (биовъглища), който може да бъде
третиран като въглища. Така обработена биомасата може лесно да бъде
пелетизирана и транспортирана.
Пиролизното разлагане обикновено
протича при температури от порядъка на 500 о С и при него твърдата биомаса се превръща в течен продукт
(биомасло), а процесът е познат като
бърза пиролиза.
Газификаторите с увличащ поток за
момента не са широко използвани в
приложения за преработка на биомаса.
Чистият и обработен синтезен газ
може да бъде използван за производството на много продукти, както и на
биогорива като Фишер-Тропс (FischerTropsch) дизел и други петролни продукти, метанол, диметил етер, смесени алкохоли и чист Н2.
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МВЕЦ УСТРЕМ: успешна реализация на
CINK Hydro Energy k.s.
През 2011 год. производителят на водни
турбини и комплексно оборудване за малки
ВЕЦ, чешката фирма CINK Hydro Energy k.s.,
достави и пусна в експлоатация още два енергийни обекта в България - МВЕЦ УСТРЕМ и рехабилитация на МВЕЦ ОСИКА. В настоящия
брой ви представяме МВЕЦ УСТРЕМ.
На енергийната карта на България, при село Устрем, общ. Тополовград, се появи първата малка руслова ВЕЦ на река Тунджа - МВЕЦ
УСТРЕМ. Тя беше пусната в експлоатация в
началото на месец април и въведена с акт 16
на 09.06.2011 год. В МВЕЦ УСТРЕМ e монтирана една хоризонтална Каплан турбина модел AD4-224, произведена от CINK Hydro
Energy, с мощност P=1093 kW.

Project: SHPP Ustrem
Manufacturer: CINK Hydro - Energy k.s.
Order no.:
0239/MVE/BG/1008
Machine equipment: Kaplan bulb turbine AD4-224
Type:
AD4-224
Data:
Hnett
= 4,5 m
Q = 27700 l/s
N
= 1093 kW
n = 152 min-1

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ на МВЕЦ УСТРЕМ
1.Бруто пад - Hgr=4,70 м
2.Нето пад - Hnt=4,50 м
3.Максимален дебит на турбината Qmax.=27,700 m3/sec.
4.Минимален дебит на турбината Qmin. = 5,600 m3/sec
5.Инсталирана турбинна мощност - Nt=1093 kW
6.Номинална мощност на генератора - P=1010 kW
7.Генератор, синхронен, хоризонтален, модел SE 630 SA10
8.Номинални обороти на генератора - n=600 min-1
9.Прогнозно годишно производство - E=4 800 000 kWh

Строителството
Строителството на МВЕЦ УСТРЕМ започна през лятото на 2009 год. с изкопни работи
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за разбиване на стария бент и оформяне на
сградата за турбината на МВЕЦ, с изграждане на входната камера пред турбината, смукателната тръба след турбината и част от
бетоновите елементи на рибния проход и преливниците на бента. През зимата на 2010 г.
строителството временно спря, поради неколкократното наводняване на строителната
площадка. През пролетта и лятото на 2010 г.
се продължи с изграждане на подвижните преливници на бента и монтажа на турбината.
До края на 2010 г. и началото на 2011 г. се приключиха всички строително-монтажни работи
и се изградиха защитните диги на заливаемата площ. Извършено бе и почистване на коритото на река Тунджа след централата. В началото на месец април 2011 год. се направи
пробно пускане и след 72 часовите проби централата се въведе в редовна експлоатация.
МВЕЦ УСТРЕМ работи в напълно автоматичен режим по дебита на реката. Монтира се
и автоматична машина за почистване на плаващите наноси, чието управление е интегрирано към управлението на турбината.

Една успешна реализация
Пускането в редовна експлоатация на
МВЕЦ УСТРЕМ, доказа че при наличие на воля и добро отношение на местните и държавни власти могат да бъдат реализирани
много добри проекти за използване на ВЕИ

в община Тополовград. Това беше най-мащабната инвестиция в района за последните десетина години.
CINK Hydro Energy k.s за пореден път доказа своето трайно присъствие на енергийната карта на България в областта на малките ВЕЦ, с висококачественото си технологично оборудване за МВЕЦ УСТРЕМ.
В МВЕЦ Устрем бе монтирана една единствена хоризонтална Каплан турбина, която

работи в широк диапазон по дебит и произвежда електрическа енергия като потребява 75%
от годишния отток на река Тунджа. С тази инвестиция CINK Hydro Energy k.s. показа и разнообрази турбинното си присъствие в България, като достави и пусна в експлоатация един
от най-добрите си модели Каплан турбини.
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Xapaктepиcтики
нa вoдни туpбини
П

В. С. Обретенов

Изpa зявaт в гpaфичeн вид
зaвиcимocти мeжду 2 вeличини,
xapaктepизиpaщи paбoтaтa нa
туpбинaтa. Oт cвoя cтpaнa линейните характеристики биват
oбopoтни, paбoтни и нaпopни. Пpи
oбopoтнитe xapaктepиcтики нeзaвиcимa пpoмeнливa e честотата на
въртене n или пpивeдeнaтa eднoмeтpoвa чecтoтa нa въpтeнe n11 =
nD1/√H (D1 e основният диаметър, Н

е напорът, а Q – дебитът на турбината). Тези линeйни xapaктepиcтики
ce пocтpoявaт за пocтoянна стойност на нaпopа и отварянето на
направляващия апарат a0. Пpи paбoтнитe мoдeлни xapaктepиcтики независима променлива нaй-чecтo е дебитът Q или пpивeдeният eднoмeтpoв дeбит Q11 = Q/(D12√H).
На фиг. 1 са показани оборотни
характеристики, получени след изпитването на бавноходна моделна
Францисова турбина в лабораторията по хидроенергетика и хидравлични турбомашини (ХЕХТ) на ТУ - София.
След провеждането на полеви
изcлeдвaния на водни турбини във
ВЕЦ oбикнoвeнo ce пocтpoявaт
paбoтни xapaктepиcтики oт видa
η = f(Pef) или Q = f(Pef), където Pef е
ефективната (на вала на турбината) мощност. Уместно е да се отбележи, че в някои случаи в качеството на независима променлива се
използва активната мощност на
генератора P. Ha фиг. 2 e пoкaзaнa
xapaктepиcтикa, пoлучeнa cлeд гаранционното изпитване на Францисова водна турбина от втора хидрогрупа (ХГ2) в ПАВЕЦ Орфей. Опитно
получената характеристика е сравнена с гаранционната характеристика на фирмата, извършила модер-

низацията (Voith Hydro). Показано е
също т. нар. поле на грешката (определя се от грешката при измерването на стойностите на к. п. д.)
На фиг. 3 е показана аналогична
характеристика на Пелтоновата
водна турбина от ХГ3 в ПАВЕЦ Белмекен. Изпитването е направено
непосредствено след извършена
модернизация на турбината от фирмата VA TECH (замяна на старото
работно колело с ново и модернизация на системата за управление).
Подобряване на експлоатационните характеристики на един хидроагрегат може да се постигне, ако се
изясни балансът на енергийните
загуби в елементите на системата.
Като пример могат да се посочат
изследванията, направени с обратимия хидроагрегат №1 от ПАВЕЦ
Чаира. Целта е определянето на
стойностите на относителните
енергийни загуби ς в елементите на
хидроенергийната система. Резултатите от изследванията за този
хидроагрегат при работата му в
турбинен (генераторен) режим са
представени на фиг. 4: изменение на
относителните енергийни загуби в
напорния тръбопровод, в турбината,
в генератора и в трансформатора.
От гледна точка на ефективната
експлоатация на хидроагрегатите

Фиг. 1. Оборотни характеристики на моделна Францисова турбина

Фиг. 2. Работна характеристика (ПАВЕЦ "Орфей")

Фиг. 3. Работна характеристика (ПАВЕЦ
"Белмекен")

ри проектирането и експлоатацията на водноелектрическите
централи (ВЕЦ) е необходимо да се
разполага с данни за редица параметри на водните турбини и изменението на някои от тях с промяната на режима на работа на хидроагрегатите. Този въпрос е много важен, когато се прави избор на машинното оборудване за ВЕЦ. Зависимостите между тези параметри обикновено се представят в графичен вид
и се наричат характеристики на водните турбини. Те се получават в резултат на изпитвaния, които се
извършват в лаборатории или във
ВЕЦ. Най-общо характеристиките на
водните турбини бивaт линeйни и
унивepcaлни.

Линeйни xapaктepиcтики
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Фиг . 4. Относителни енергийни загуби (ПВЕЦ "Чаира" хидроагрегат 1)

важен параметър е т. нар. специфичен разход. Той се дефинира като
обем вода, необходим за получаването на 1 kWh електроенергия от хидроагрегата. На фиг. 5 е показана
опитно получената зависимост на
специфичния разход от режима на
работа (генераторната мощност
Pg) на хидроагрегат №2 във ВЕЦ
Асеница преди и след модернизацията на проточната част (инсталирани са ново работно колело и направляващ аппарат на Францисовата
турбина). Вижда се, че в резултат
на направената модернизация стойностите на специфичния разход са
по-ниски в целия експлоатационен
диапазон, а оптималната зона е изместена към по-големите стойности на мощността (една от целите
на модернизацията).
На фиг. 6 е направено сравнение на
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Фиг. 5. Специфичен разход (ВЕЦ "Асеница 1")

работни характеристики на различни видове водни турбини: зависимост
на к. п. д. от относителната мощност (отношение на мощността на
вала към номиналната й стойност).
Това позволява да бъдат анализирани възможностите за използването
им според конкретните изисквания на
хидроенергийната система:
n Пелтоновата, двукратната и Каплановата турбини осигуряват
ефективна работа в широк диапазон от режими;
n Францисовата турбина работи с
най-висока максимална стойност
на к. п. д.;
n Двукратната турбина е с найниски стойности на к. п. д., но е
без конкуренция при работа с
малки товари (това е много важно предимство за малките ВЕЦ);
n Пропелерната турбина може да се

използва в случаите, когато не се
налага регулиране на дебита.
Haпopнитe xapaктepиcтики показват измeнeниeтo нa някoи
peжимни пapaмeтpи нa туpбинaтa
(мoщнocт, дeбит и дp.) в зaвиcимocт
oт нaпopa пpи постоянна честота
на въртене (n=const). Teзи xapaктepиcтики ce пocтpoявaт oбикнoвeнo след провеждането на
нaтуpни (полеви) изпитвaния на водни турбини. На фиг. 7 са показани
напорни характеристики при работа
на един хидроагрегат във ВЕЦ
Кърджали.

Универсални
характеристики
Kaчecтвaтa нa моделната
туpбинa ce пpeдcтaвят нaй-пълнo
чpeз т. нap. моделна унивepcaлнa
xapaктepиcтикa, пpи кo ятo
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Фиг. 6. Сравнение на работни характеристики

пapaмeтpитe нa туpбинaтa ce
изpaзявaт във функция oт пp ивeдeнaтa eднoмeтpoвa чecтoтa нa
въpтeнe и пpивeдeния eднoмeтpoв
дeбит. B кoopдинaтната система
Q11 – n11 ce показват линиитe c paвни
cтoйнocти нa:
n к.п.д. η ;
n oтвapянe нa нaпpaвлявaщия aпapaт a0;
n ъгли нa пocтaвянe нa paбoтнитe
лoпaтки (пpи диaгoнaлнитe и
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Фиг. 7. ВЕЦ “Кърджали“ – работа на един хидроагрегат

Kaплaнoвитe водни туpбини) ϕ;

n линията, oгpaничaвaщa мaкcи-

мaлнaтa мoщнocт нa peaктивнитe туpбини (т. нар. линия нa 5%
зaпac нa мoщнocттa или 0,95Pmax).
За дa бъде построена универсалната характеристика на модела, трябва да са известни оборотните характеристики η = f(n11) за няколко отваряния на направляващия апарат (като
показаните на фиг. 1). Линията на
ограничение на мощността регламен-

тира граничното натоварване на
турбината. Работата й при режими,
намиращи се надясно от тази крива,
е недопустимо, тъй като води до неопределеност по отношение на регулирането. В тези случаи честотата на
въртене намалява, а регулаторът
продължава да отваря направляващия
аппарат, вследствие на което нараства несъответствието между двигателния и съпротивителния момент
на вала. Такова неуправляемо състоя-
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Фиг. 8. Универсална характеристика на моделна Францисова турбина

Фиг. 9. Експлоатационна универсална характеристика на Францисова турбина

Фиг. 11. Изменение на налягането на входа
на турбините при нормално спиране

Фиг. 12. Изменение на налягането след изхода на работното колело (ПАВЕЦ“Чаира“ - ХГ3)

ние на турбината е недопустимо,
защото резултатът в крайна сметка е излизане на агрегата от паралел
на енергийната система, респ. авариен режим на работа. Aкo в пoлeтo нa
унивepcaлнaтa xapaктepиcтикa ca
показани и линиитe c paвни cтoйнocти
нa кoeфициeнтa нa кaвитaция на
инсталацията(σ = const), ce пoлучaвa
т. нap. глaвнa унивepcaлнa xapaктepиcтикa.
П ocpeдcтвoм унивepcaлнaтa
xapaктepиcтикa нa мoдeлнaтa
туpбинa пpи зaдaдeни дeбит, нaпop
и чecтoтa нa въpтeнe на оригиналната, мoгaт дa се пpoгнoзиpaт нейните експлоатационни xapaктepиcтики. Ha фиг. 8 e пoкaзaнa глaвнaта
унивepcaлнa xapaктepиcтикa н a
бaвнoxoднa мoдeлнa Фpaнциcoвa
туpбинa, създадена и изпитана в
лаборатория ХЕХТ на катедра Хид-

роаеродинамика и хидравлични машини (ТУ – София).
Eнepгийнитe и кaвитaциoннитe
кaчecтвa нa opигинaлнитe туpбини
в paзлични peжими нa paбoтa ce
пpeдcтaвят чpeз т. нap. eкcплoaтaциoнни унивepcaлни xapaктepиcтики. Te ce пoлучават обикновено чpeз пpeизчиcлявaнe нa унивepcaлнитe xapaктepиcтики нa
cъoтвeтнитe мoдeлни туpбини зa
пapaмeтpитe нa opигинaлнитe. При
тях в полето P - H (или Q - H) се
показват линиите на равни стойности на важни за експлоатацията
величини (к. п. д., смукателна височина Hs, отваряне на направляващия
апарат a 0 и др.). Специално пpи
peaктивнитe туpбини в полето на
експлоатационната универсална характеристика ce пoкaзвaт и
линиитe на ограничение по мoщнocт.

Hydro turbines characteristics
In the design and operation of hydro power plants a lot of data for the water turbines is
required and some of it needs to be changed during the change of the operation mode of the
hydro-aggregates. This question is very important in the process of selection of hydro power
plant machine equipment. The dependencies between these parameters are usually presented
in graphic type and are called hydro turbines characteristics. They are obtained as a result
of tests, which are carried out in labs or in hydro power plants. The article presents the linear
and universal characteristics of hydro turbines, obtained on the research carried out by the
scientific program of DUNK-01/3 project, funded by Ministry of Education, Youth and Science.
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Фиг. 10. Експлоатационна универсална характеристика на Капланова турбина

На фиг. 9 е представена унивepcaлнa
eкcплoaтaциoннa xapaктepиcтикa нa
Фpaнциcoвa туpбинa oт ВЕЦ Цанков
камък, произведена от Andritz Hydro
(Австрия). Показано е изменението
на мощността на вала и к. п. д. в зависимост от напора и дебита на
турбината, както и граничните
стойности на мощността за разчетната (Hp) и максималната (Hmax)
стойности на напора.
На фиг. 10 е показана експлоатационна универсална характеристика
на Капланова водна турбина, произведена от ЛМЗ (Русия).
От гледна точка на експлоатацията на водните турбини е важно да
се знае изменението на някои от
параметрите им (налягане, честота
на въртене, въртящ момент и др.) в
преходните режими на работа (пускане, синхронизация на хидроагрегата, промяна на товара, спиране и др.).
Графичното представяне на изменението на тези величини във времето става чрез т. нар. динамични
характеристики на турбината.
На фиг. 11 е показан запис на изменението на налягането на входа
на двете Францисови турбини във
ВЕЦ Кричим по време на последователното им спиране, а на фиг. 12 изменението на налягането след
изхода на работното колело на обратимата турбомашина №3 в ПАВЕЦ
Чаира при работа в турбинен режим.
В този случай записите са направени паралелно с 2 преобразувателя на
налягане, първият от които (pd2) e
монтиран непосредствено след работното колело, а вторият (pd3) - в
края на входящия конус на коляновидния дифузор.
Забележка: Представените резултати са част
от изследвания, направени по научната програма на проекта ДУНК-01/3, финансиран от МОМН.
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Газови турбини
Г

азовите турбини са топлинни
двигатели, които намират широко
приложение в системите за едновременно производство на топлинна
и електрическа енергия. Варирането
им в широк диапазон от мощности,
от няколко киловата до над 300 MW,
позволява използването им както в
локални когенерационни системи,
така и в големи топлоелектрически
централи. Също така могат да
бъдат използвани като основен или
резервен източник на енергия. Съществено предимство на газовите
турбини се явява фактът, че работят с газообразни горива, предимно
природен газ, който е сравнително
евтино и леснодостъпно гориво.
Сред предимствата им е и това, че
съдържанието на вредни емисии в
отпадните газове е сравнително
ниско. Обикновено нивата на NOх и
CO са съответно около 25 и 150 ppm.
Типични приложения на газовите
турбини се явяват целулозно-хартиената, керамичната, хранителновкусовата, химическата и фармацевтичната промишленост, рафинериите и други.

Биват основно два
вида
Газовите турбини обикновено се
подразделят на два основни вида –
аеродериватни и индустриални.
Аеродериватните, използвани в стационарните системи за производство на енергия, се явяват адаптирани към подобни приложения газови
турбини, предназначени предимно за
авиацията. Макар че тези турбини
са леки и ефективни от топлинна
гледна точка, те в повечето случаи
са с по-висока себестойност в сравнение с газовите турбини за стаци-
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онарни приложения. Мощността им
обикновено не превишава 40 - 50 MW.
Индустриалните газови турбини
са предназначени изключително за
стационарни приложения и мощността им обикновено е в границите от
1 до около 350 MW. В повечето случаи те се характеризират с по-ниска себестойност, считат се за поиздръжливи и по-подходящи за
продължителни натоварвания. От
друга страна, те са с по-ниска ефективност и по-голямо тегло.

Принцип на работа
Теоретично, принципът на работа на газовите турбини се описва с
термодинамичния цикъл на Брайтън
(Brayton cycle), който включва няколко етапа. Първият етап е адиабатно сгъстяване на въздух в компресор.
Следващият етап е загряване на
сгъстения въздух при постоянно
налягане, след което протича процес
на адиабатно разширение на горещите газове, обратно до първоначалното налягане.
В самата турбина процесът протича в следната последователност.
Газът се нагнетява в горивна камера, където се смесва с въздух, подаван от компресор и така получената горивна смес изгаря, отделяйки
голямо количество енергия. Получените продукти от горенето са с
висока температура, обикновено от
порядъка на 900 – 1200 оС и високо
налягане. Те постъпват в зона на
ниско налягане и се подават към
лопатките на турбината, където
отдават своята кинетична енергия,
следствие от което лопатките се
завъртат и предават въртящ момент и на вала на турбината. Механичната енергия на вала се предава
чрез редуктор на електрически генератор. Получените отпадни горе-

щи газове обикновено се насочват
към утилизатор на топлина. Температурата им обикновено е от порядъка на около 450 – 550 °С. Използването на топлината на изходящите газове се явява едно от решенията за реализирането на едновременно производство на електрическа и топлинна енергия.
Освен за производство на електричество, получената механична
енергия може да се използва за привеждане в работа на помпи, компресори, вентилатори и др.
Добре е да се има предвид, че при
действителното протичане на процеса в газовите турбини, като се
вземе предвид влиянието на триенето и турбулентността, се наблюдават някои разлики от теоретичното описание на процеса. В действителност, в газовата турбина протича неадиабатно сгъстяване, а налягането и температурата на нагнетяване в компресора са по-високи от
идеалните. Разширението също е
неадиабатно, тъй като температурата в турбината пада до необходимото ниво, но коефициентът на
налягането е по-висок, в резултат
на което разширението е недостатъчно, за да осигури извършването на полезна работа. В горивната камера и на изхода се наблюдава
загуба на налягане, в резултат на
което разширението не е достатъчно.

Когенерационни системи
с газови турбини
Газовите турбини могат да бъдат
използвани в различни работни конфигурации. Една от лесно осъществимите възможности е използването им само за производство на
електроенергия. Подобно тяхно приложение обаче се характеризира с
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ниска ефективност, поради което се
препоръчва предимно използването
им в когенерационни приложения или
като част от паро-газови електроцентрали. Те също така често се
явяват елемент от газотурбинните
инсталации (ТЕЦ) и газотурбинните
двигатели.
Количественото съотношение на
произведената топлинна енергия
към електрическата при газовите
турбини обикновено е от 1,5:1 до
2,5:1, което позволява използването
им в когенерационни системи, различаващи се по вида на загрявания
топлоносител. Сред възможните
решения за оползотворяване на
отпадната топлина са: непосредствено (пряко) използване на изходящите горещи газове; производство на пара с ниско или средно
налягане във външен котел; производство на гореща вода; производство на пара с високо налягане
(турбина с комбиниран цикъл). Съответно, в зависимост от необходимия топлоносител когенерационните системи с газови турбини включват парни или водогрейни котлиутилизатори, което позволява производството на пара с ниско, средно или високо налягане за технологични нужди или гореща вода.
Възможно е и организирането на
едновременното производство на
топла вода и пара.
Обикновено мощността по отношение на производството на топлинна енергия в централите с газови турбини е два тъпи по-голяма от
електрическата. Счита се, че висока ефективност от използването на
газови турбини в качеството на
силов агрегат, се осигурява при
продължителна работа с максимално електрическо натоварване. При
достатъчно висока мощност на газовата турбина съществува
възможност за съвместно използване и на парна турбина. Подобни инсталации все по-често биват изграждани, като сред предпоставките е постигането на висок коефициент на полезно действие. Стойностите, които се посочват обикновено са за КПД около 60 % но се
срещат и стойности за КПД до 80
– 85%.
Постиганият по-висок коефици98

ент на полезно действие от парогазовите електроцентрали се обяснява с комбинирането на термодинамичния цикъл на Брайтън (Brayton) с
този на Ранкин (Rankine). При тези
електроцентрали се наблюдава и повисока степен на оползотворяване
на горивото, съответно и по-ниски
емисии на вредни газове в атмосферата.
Сред основните елементи на парогазовите електроцентрали, освен
парната и газовата турбина, се
явява и котелът-утилизатор. В практиката са се наложили основно две
конфигурации. Като по-лесна за реализация се счита схемата, в която
се използват една газова турбина,
една парна турбина, един генератор
и един котел-утилизатор. В този
случай газовата турбина, парната
турбина и електрогенераторът
обикновено са разположени върху
един общ вал. При втората конфигурация се използват една или повече
на брой газови турбини, един или
няколко котела, осигуряващи общ
поток пара към една или няколко
отделни парни турбини.

Коефициент на полезно
действие
При използването на газовите
турбини само за производство на
електроенергия коефициентът им
на полезно действие е от порядъка
на 25- 35%, в зависимост от работните параметри и характеристиките на горивото. При комбинираното производство на електрическа
енергия и топлина ефективността
може да достигне до над 80%. Макар често да се препоръчва използването на газови турбини за мощности над 5 MW до около 200 - 250
MW, тъй като се счита, че в този
диапазон може да се постигне найдобра ефективност на оборудването, редица производители предлагат и турбини с мощности и в диапазона до 5 MW.

Ефективност на
когенерацията
Обикновено за определяне на
ефективността на една когенерационна инсталация се използва
съотношението на сумата от получената електрическа и топлинна

мощност към вложената с горивото топлина. Принципно, количеството на оползотворената топлина е
ограничено от допустимата температура на постъпващите газове в
комина. Необходимо е постъпващите газове да са с достатъчно висока температура с оглед избягване на кондензацията на продуктите на горенето, което може да
създаде риск от възникване на корозия. Обикновено се препоръчва
долната граница на температурата да е около 130 оС. Много от използваните парогенератори-утилизатори от своя страна също поставят известни ограничения по отношение на температурата, което
води до изхвърлянето на газове с повисока температура и загуби на
енергия.
Отпадните газове от газовите
турбини са със сравнително ниска
температура в сравнение с температурите, достигани в котела. Това
може да доведе до известни ограничения при производството на пара.
От своя страна, газовите турбини
с високи изходящи температури
могат да осигурят производството
на пара с по-високо качество и подобра обща ефективност.

Предимства и
недостатъци
Като предимства на газовите
турбини обикновено се посочват:
висока надеждност, облекчена експлоатация, кратък период за влизане в режим, малки площи за монтаж
и обслужване, възможност за производство на топлина с високи параметри и други. Те се характеризират
и с много добри екологични параметри поради ниските емисии на азотни окиси. Техни недостатъци се явяват сравнително високите нива на
шум, поради което се препоръчва те
да се разполагат на промишлени
площадки, необходимостта от подготовка на горивото преди изгаряне (очистка, осушаване, компресия)
и други.

Газови микротурбини
В качеството на високоефективни газови турбини в съвременните
системи за електроснабдяване се
използват и газови микротурбини.
брой 1/2012

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

иновации
Предимствата на микротурбините
се явяват вградената възможност
за когенерация и тригенерация,
пълната автономност на системата, големият избор на възможни
горива (газ, биогаз, биодизел, пропан
и други), високият КПД (85%), производството на електроенергия с високо качество и компактни размери.
Микротурбините предлагат няколко потенциални предимства в
сравнение с други технологии за
производство на енергия в малки
количества, включително – малко на
брой движещи се части, компактни
размери, неголямо тегло, по-добра
ефективност, по-ниски емисии, пониски електрически разходи и

възможност за оползотворяване на
отпадни горива. В тези системи
може да се използва и рециркулация
на отпадна топлина, с което да се
постигне ефективност по-висока от
80%. Поради техните малки размери, сравнително ниски капитални
разходи, очаквани ниски експлоатационни и производствени разходи и
автоматичен електронен контрол,
микротурбините се посочват като
ефективно решение за директно
механично задвижвани устройства
като компресори или климатици,
например.
Съществува възможност за
свързване на няколко агрегата в
каскада, което дава възможност да

Gas turbines
The gas turbines are widely used in the co-generation systems. The article describes their
principle of operation and design characteristics. The opportunities for utilization of gas turbines
and the efficiency achieved are discussed. The article also presents gas micro-turbines.

се произвежда енергия до няколко
десетки МW. При включване към
системата на котел-утилизатор, за
оползотворяване на топлината на
изхвърляните газове може да се произвежда и топлина. Подобни енергийни системи за съвместно производство на електроенергия и топлина
са познати като микрокогенерационни системи.
В приложения за оползотворяване
на отпадна топлина микротурбините оползотворяват отпадни газове,
които в противен случай биха били
изхвърлени директно в атмосферата.
Като цяло микротурбините са
леки и компактни устройства, характеризиращи се с ниски нива на шум
и вибрации, нискоемисионни и гъвкави по отношение на горивото в сравнение с конкурентните им технологии като двигателите с вътрешно
горене, например.

Система за съхранение на
енергия с водород
Фирма AREVA, в партньорство с
Университета в Корсика и френската комисия за ядрена енергетика и
алтернативни източници, разработи водородна система за съхранение на енергията от фотоволтаичен парк. Изследователската платформа, наречена MYRTE, е разположена в Корсика, в близост до Аячо.
„MYRTE има за цел да демонстрира
приложимостта на решението за
съхранение на енергия, чрез използването на водородни технологии,
което балансира флуктуациите при
генерирането на енергия от Слънцето и допринася за стабилизиране на
електропреносната мрежа в Корсика. За целите на проекта, 560-киловатов фотоволтаичен парк, е
свързан с иновативната система за
съхранение на енергия, която се
състои от елетролизен модул, резервоари за водород и кислород и
горивна клетка. MYRTE вече е
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свързана с електропреносната мрежа на Корсика и е първата система
в Европа и света от такъв мащаб“,
съобщават от AREVA.
"MYRTE платформата ни позволява да излезем от лабораторията
и да тестваме технологията в реални условия. Това е първата инсталация в подобна фаза на развитие, която се свързва към електропреносната мрежа", коментира
Жером Госет, вицепрезидент на
H&ES BU.
„Целта на H& ESBU е постепенно
да разработи най-успешните режими на работа на подобен тип системи, които ще позволят интеграцията на децентрализирани инсталации
за преобразуване на електроенергията от възобновяеми източници в
електрическата мрежа“, допълва
той.
AREVA смята да продължи да инвестира във втора фаза на проекта

MYRTE и да инсталира следващо
поколение водородна система
Greenergy Box за увеличаване на
мощността на настоящата, която
ще бъде разработена на модулен
принцип. Развиването на технологиите за съхранение на енергия са в
унисон с политиката на AREVA за
генериране на енергия при минимални въглеродни емисии.
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Екологичен метод за производство
на метан с енергия от слънцето
Вдъхновени от фотосинтезиращия
процес, при който растенията използват слънчевата светлина, за да преобразуват въглеродния диоксид в
органични съединения, изследователският екип на американската компания HyperSolar разработи нова система за производство на водород. Системата се захранва със слънчева
енергия и синтезира водород от вода,
от който в последствие при реакция
с въглероден диоксид, се произвежда
метан. Той може да се използва като
директен заместител на традиционния природен газ, без сондажи и опасни технологии като фракинга, като
в същото време се контролира нивото на въглеродните емисии.

Източник: HyperSolar

„В същността на нашата революционна технология стоят наночастици, които оперират като самостоятелна фотоелектрохимична
система, съдържаща слънчев абсорбер, капсулиран в защитна обвивка,
която създава електрически заряд
при усвояването на фотони от
Слънцето. Процесът не изисква друг
източник на енергия, което пре-

връща технологията ни в един изключително високотехнологичен и икономичен подход в производството на
водород. Произведеният екологично
чист, възобновим газ може да се
използва в електроцентрали, в промишлени инсталации или превозни
средства – навсякъде и по всяко
време“, коментират учените.
С използването на най-новите
постижения в нанотехнологиите,
HyperSolar могат да спомогнат за избягването на неблагоприятните
аспекти при добива на природен газ,
като в същото време съществуващата инфраструктура продължи да
се използва чрез фундаментална
промяна на източника на газ.

В Станфорд разработват
безжична електрическа магистрала

Учени от Станфорд са разработили безжична технология за зареждане, която може да доведе до
създаването на безжична електрическа магистрала в близко бъдеще.
Безжичното презареждане вече се

използва при някои станции за зареждане на електрически превозни
средства, където батериите се
зареждат без кабели и без включване в контакта. Учени от MIT помогнаха за създаването на тази технология и създадоха нова фирма за
комерсиализирането й, наречена
WiTricity. Сега обаче експертите от
Станфорд са подобрили тази концепция и са измислили начин да прехвърлят 10 киловата електрическа
енергия на около 2 метра разстояние с минимална загуба на енергия.
Чрез възможността за предаване на
електричество на такова значително разстояние, изследователите ще
направят възможно построяването
на магистрала с безжични зарядни
компоненти, които могат да осигуряват мощност на електромобили-

Innovations
The Innovation column represents new technology for electro mobiles charging with wireless
electrical line, green new PV power storage media with hydrogen and new technology for
production of renewable hydrogen and natural gas using sunlight, water and carbon dioxide.
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те така, че да се движат неопределено време. „Теоретично в асфалтовите пътища биха могли да се
вградят бобини, свързани към електрическата мрежа и разположени
под определен ъгъл, за да осигуряват ток за автомобилите. Колите
пък ще бъдат оборудвани с подобни, прикрепени към дъното им бобини. Така ще се създаде магистрала
с магнитно поле, която ще зарежда
колите, докато се движат по нея“,
твърдят учените.
Новата стратегия за зареждане
е доказана само чрез симулационни
модели, разработени в Станфордския университет, но резултатите
са обещаващи. Компютърните симулации показват енергийната
ефективност на прехвърлянето в
размер на 97%. Въпреки това е необходимо да се направят допълнителни изследвания, за да се докаже,
че технологията е безвредна за
хората и няма да окаже негативен
ефект върху други електрически
системи.
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8 th South-Еast European Exhibition and Congress on
Energy Efficiency and Renewable Energy, 2830.03.2012
Type: Exhibition and Congress on Renewable Energy and
Related Systems, Energy Efficiency, Energy Efficient Construction,
Financing, Energy Certification, etc.
Venue: Bulgaria, Sofia, Inter Expo Center
Organizer: Via Expo
СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА

Solar Balkans 2012, 28-30.03.2012
Type:
The conference will focus on the development of
photovoltaics in the Balkans and this year will be highlighted the
leading markets in the region - Bulgaria, Greece, Romania and Turkey
Venue: Bulgaria, Sofia, Inter Expo Center
Organizer: Bulgarian Photovoltaic Association and Solar PV
Consulting
СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА

Impianti Solari Expo, 29 - 31 March 2012
Type: Photovoltaic solutions for industrial roofs
Venue: Italy, Parma
Organizer: Senaf - Milano

Източник: Виа Експо

СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА

PV Power Plants - EU, 29 - 30 March 2012
Type: PV conference
Venue: Austria, Vienna
Organizer: Solarpraxis

Източник: Solar Promotion GmbH

ЕНЕРГЕТИКА

АПРИЛ 2012
СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА

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

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
ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА

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

ENREG ENERGIA REGENERABILA, 25 - 27/04/2012
Type: International trade fair and conference for renewable
energy and energy efficiency in building and renovation
Venue: Romania, Arad
Organizer: REECO

МАЙ 2012
ЕНЕРГЕТИКА

PCIM Europe, 8 - 10 May 2012
Type: Exhibition and conference for specialists in Power
Electronics and its applications in Intelligent Motion, Renewable
Energy and Energy Management
Venue: Germany, Nuremberg
Organizer: Messago Messe Frankfurt
СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА

Solar Expo, 9 - 11 May 2012
Type: Solarexpo, the international exhibition and conference
on renewable energy and distributed generation
Venue: Italy, Verona (Verona Exhibition Center)
Organizer: Expoenergie
ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА

СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА

Thin Film Industry Forum, 19-20.04.2012
Type:
Dedicated to thin-film PV combining scientific and
technological workshops with a practice-oriented industry forum.
Venue: Germany, Berlin
Organizer: Solarpraxis
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Greenbuilding, 9 - 11 May 2012
Type: Greenbuilding International Conference and Exhibition
on Energy efficiency and sustainable architecture
Venue: Italy, Verona
Organizer: VERONAFIERE and SOLAREXPO

ЕНЕРГЕТИКА

All-Energy Exhibition & Conference, 23 - 24 May 2012
Type: The All-Energy Exhibition & Conference is the UK’s
largest renewables event devoted to all forms of clean and
renewable energy
Venue: Scotland, Aberdeen
Organizer: Reed Exhibitions
ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА

Bulgarian Nuclear Energy - National, Regional and World
Energy Safety, 30 May - 1 June 2012
Venue: Bulgaria, Varna
Organizer: Bulgarian Atomic Forum

ЮНИ 2012
ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА

Renewable Energy World, 12 - 14 June 2012
Venue: Germany, Cologne
Organizer: PennWell Corporation
Type: Renewable Energy World Europe offers unrivalled
networking opportunities connecting the utility-scale renewables
and general power industry
ЕНЕРГЕТИКА

POWER-GEN EUROPE, 12 - 14 June 2012
Type: POWER-GEN EUROPE offers the largest and most
comprehensive conference and exhibition for the European
electricity and power technology sector
Venue: Germany, Cologne
Organizer: PennWell Corporation
СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА

InterSolar Europe, 13 - 15 June 2012
Type: Exhibition and conference focused on the solar industry
Venue: Germany, Munich
Organizer: Solar Promotion and Freiburg Wirtschaft Touristik und
Messe
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