
www.energy-review.bg

БРОЙ 2, МАЙ 2012 ЦЕНА 6.00 ЛВ.

®

ISSN: 1314-0671

Референтен обект: ФЕЦ Бест СОЛАР

ЯДРЕНА
БЕЗОПАСНОСТ
NUCLEAR SAFETY

МОЩНИ
ПОЛУПРОВОДНИЦИ
В ЕНЕРГЕТИКАТА
POWER SEMICONDUCTORS

КОЛЕБАНИЯ В
РАБОТАТА НА ВЯЕЦ
VARIABILITY IN WIND POWER
PRODUCTION



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 1/2010 1





2 брой 2/2012  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

в броя

in this issue

www.energy-review.bg

®

www.energy-review.bg

администрация и финанси

Таня Терзиева
% (02) 818 3858

 0888 335 881
tanya@tllmedia.bg

издава Ти Ел Ел Медиа ООД

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

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

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

редакционен екип
editors@tllmedia.bg

Петя Накова
% (02) 8183828

 0889919256

Стоянка Стоянова
% (02) 818 3822

 0885816541

Дарена Мартинова
% (02) 818 3842

 0888 335 882

компютърен дизайн
prepress@tllmedia.bg
Иванка Янева

Теодора Бахарова
Камелия Кирилова

% (02) 818 3830

маркетинг и
разпространение

abonament@tllmedia.bg

Мирена Русева
m.russeva@tllmedia.bg

% (02)8183812    0889717562

Николай Илиев
% (02)8183841    0887543464

Емилия Христова
% (02)8183848    0887662547

Петър Пенчев
% (02)8183848    0888395928

рекламeн отдел

Петя Найденова

Мариета Кръстева

Анна Николова

Галина Петкова

reklama@tllmedia.bg

% (02) 818 3810     0888 414 831

% (02) 818 3820     0888 956 150

% (02) 818 3811     0887 306 841

% (02) 818 3815     0889 919 253

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

®

®

ISSN: 1314-0671

май 2012

4 Накратко

8 Проведе се ежегодният форум

и изложба за енергийна

ефективност, възобновяема

енергия и управление на

отпадъци
The annual Forum and Exhibition
for energy efficiency, renewable
energy and waste management

8 Успешно второ издание на

форум Соларни Балкани
The second edition of Solar
Balkans

9 Състоя се уъркшоп за зеления

бизнес
A workshop for green business
was held in Sofia

10 BG energy news

12 Интервю с Керстин Шмит,

мениджър за региона в

Renewable Energy Corporation

(REC)
Interview with Kerstin Schmidt,
Senior Sales Manager DACH
Projects and Eastern Europe, REC
Solar

16 Интервю с проф. Андреас

Ройтер, директор на Fraunhofer

IWES
Interview with Prof. Andreas
Reuter, CEO and head of
Fraunhofer IWES

17 Предстои традиционната

международна конференция на

Булатом
The traditional international
conference Bulatom

18 Тенденции и технологични

новости на Intersolar Europe

2012
Trends and innovations at
Intersolar Europe 2012

20 Системи за защита на PV

паркове от атмосферни и

комутационни пренапрежения
Lightning and surge protection of
photovoltaic parks

28 Видове инвертори за

фотоволтаични системи
Inverter types for grid-connected,
stand-alone and hybrid photovoltaic
systems

38 Мощни полупроводникови

прибори в

електроенергетиката
Power Semiconductor Devices in
Electric Power Supply

48 Колебания в

производителността

на вятърните

електроцентрали
Variability in wind power
production

51 Ядрена безопасност
Nuclear Safety

54 Утилизация

на топлина в парогенераторни

системи
Heat utilization in steam generation
systems

58 Режимни характеристики

на ВЕЦ и ПАВЕЦ
Operational characteristics of HPP
and PSHP

63 Системи за сушене и

обезводняване на биомаса
Systems for drying and
dehydration of biomass

67 3D фотоволтаици
3D photovoltaic structures

68 Когенерационни системи за

центрове за данни
Cogeneration systems for data
centers

70 Предстоящи изложения,

конференции,
събития
Upcoming exhibitions, conferences
& events



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 2/2012 3

Уважаеми читатели,

Както знаете, между 30 май -1 юни 2012 г. във в.к.
„Ривиера“ край Варна ще се проведе Конференцията

„Българската атомна енергетика - национална,
регионална и световна енергийна сигурност“. Там

българската общност в областта на ядрената
енергетика ще се събере, за да обсъди проблемите в

бранша, както и да получи най-актуална информация за
най-новите технологии и тенденции в областта.

Включваме се и ние от сп. Енерджи ревю със статия-
та, озаглавена "Ядрена безопасност", която на стр. 17

разглежда методите за анализ на риска и нивата на
защита на системата от технически и организацион-

ни мерки.

Соларният бранш вече е отправил поглед към пред-
стоящото изложение Intersolar (13 - 15 юни), което

тази година – заради ред промени с играчите и
пазарите, ще бъде по-интересно отвсякога! Предста-
вяме ви най-важното от тазгодишния му сценарий на
стр. 18. На значимото събитие в Мюнхен посвещава-
ме две теми във фотоволтаиката – едната запозна-

ва със системите за мълниезащита в покривни
централи и фотоволтаични паркове в открити зони
(стр. 20), а другата с видовете инвертори за мрежо-

восвързани, автономни и хибридни фотоволтаични
системи (стр. 28).

В рубриката на списанието за вятърна енергетика
този път разглеждаме колебанията в производител-

ността на вятърните електроцентрали (стр. 48.)

Сред другите интересни теми са „Утилизация на
топлина в парогенераторни системи“ в рубрика

Топлоенергетика (виж стр. 54), „Режимни характерис-
тики на ВЕЦ и ПАВЕЦ“ в рубрика Хидроенергетика (на

стр. 58) и „Системи за сушене и обезводняване на
биомаса“ в рубриката за биомаса, биогаз - на стр 63.

Препоръчваме ви горещо темата за когенерационни
системи за центрове за данни, интересно приложе-

ние на технологията, което отговаря на изисквания-
та за надеждност и непрекъснатост на електро-

захранването.

Приятно четене!

Dear readers,

As you know the „Bulgarian Nuclear Energy - National,
Regional and World Energy Safety“ conference will take
place between the 30th of May and the 1st of June in
„Riviera“ holiday club, near Varna. The event will bring
together the Bulgarian nuclear energy community to discuss
the current issues in the branch and get the latest
information on new technologies and recent developments
(regulation policies and best practices) in the sector. With
reference to our participation in the event, the team of
Energy Review magazine has prepared an article entitled
"Nuclear Safety" (page 17), which is focused on the methods
of risk analysis and the security levels of a technical and
organizational measures system.

Meanwhile, professionals involved in all aspects of the solar
industry, eagerly await the upcoming Intersolar (13- 15 June,
2012), which is the main European event on solar energy.
Between the changes in the marketplace and among the
major players in the solar technology business the Intersolar
exhibition is expected to be more interesting than ever! We
have presented the highlights of this year’s program on pg.
18. Also, we have dedicated two articles to the upcoming
exhibition in Munich, both of them focused on photovoltaics –
the first one overviewing the lightning protection systems in
roof PV plants and PV plants in open areas (pg. 20), and the
other looking at Inverter types for grid-connected, stand-alone
and hybrid photovoltaic systems (pg. 28).

In the column focused on wind energy we explore the topic
of the „Variability in wind power production“ (pg. 48)

Other interesting subjects in this issue are a material on „Heat
utilization in steam generation systems“ in the column about
thermal power (pg. 54), as well as a publication describing
„Operational characteristics of HPP and PSHP“ in the
hydropower section, and a piece about „Systems for drying
and dehydration of biomass“ (pg. 63), in the biomass section.

We highly recommend the feature about Cogeneration
systems for data centers, which describes a very interesting
application of the technology, which meets the quality
requirements for reliable and uninterrupted electrical power
supply.

Enjoy!

2817 48 18
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Phoenix Contact печели наградата Hermes
Германската компания Phoenix Contact е новият носител на международната

награда Hermes, която всяка година се връчва по време на изложението Hannover
Messe. Компанията е отличена за своята система за мониторинг на устрой-
ства за мълниезащита и измерване на пренапреженията във вятърни турбини,

която разполага с възможност за предаване на данните през Интернет към
отдалечен център за контрол.

Системата използва електрооптичния ефект на Фарадей, за да измери пре-
напрежението, индуцирано от мълнии, както и влиянието върху всяка отделна
перка. Голяма част от инцидентите, които нанасят щети върху перките на

вятърните турбини се дължат на мълнии. Иновативната система осъществя-
ва непрекъснат мониторинг и гарантира надеждност на електрозахранването.

Системата позволява превантивен контрол на електрооборудването, както и
проследяване на всеки инцидент вследствие атмосферни пренапрежения.

Наградата Hermes бе връчена на Phoenix Contact при откриването на Hannover

Messe от германския министър на образованието и науката д-р Анет Шаван.
Другите номинирани компании бяха: ContiTech (Германия), Festo (Германия), Linz

Center of Mechatronics (Австрия) и Pepperl + Fuchs (Германия). Всички номинира-
ни продукти бяха представени в рамките на Hannover Messe 2012 на щандовете
на съответните компании.

BINOWA показа биогазовите инсталации CENTRIGAS
В рамките на изложението ЕЕ&ВЕИ, което се проведе от 28 до 30 март т.

г. в Интер Експо Център, София, бяха показани биогазовите инсталации

CENTRIGAS на немската фирма BINOWA.
„Интересът от страна на посетителите беше голям, бяха проведени мно-

жество разговори с потенциални клиенти“, коментираха от офиса на компа-

нията. „Повишеният интерес е в резултат на значително подобрените условия
и повишените изкупни цени за ел. енергията от биогаз, приети с решение на

ДКЕВР от м. юни 2011 г. В случай че тези цени бъдат потвърдени през т. г.,
това ще позволи реализирането на съответните проекти“, категорични са от
BINOWA. От компанията уточняват, че като проблем, въпреки повишените

изкупни цени, се очертава отпускането на кредити за изграждане на съоръже-
ния.

"Необходимо е банките да се информират относно този вид технологии, да
съобразят политиката си с актуалните тенденции и да проявят повече гъвка-

вост. Това ще позволи развитието на сектора и ще подпомогне решаването
на някои екологични проблеми като например складирането на големи количе-
ства тор или депонирането на биоразградими остатъци от селското стопан-

ство", заявяват в заключение от компанията.

GLB Bulgaria усвоява производството на поликристални PV панели
Отскоро GLB Bulgaria започна усвояването на производство на поликристал-

ни фотоволтаични панели в построената в края на 2011 година фабрика за
тази цел. Съоръжението е разположено на собствен терен с площ от 8000 кв.
м в с. Каленик, област Ловеч. Производствената инсталация е на италианска-

та компания P Energy, която провежда и обучението на персонала. Линията е
с годишен капацитет от 1 MWp и позволява лесна адаптивност към повиша-

ване на производствения капацитет. Изделието притежава сертификат за
качество по стандарта CEI EN 61 215 (2006), издаден от сертифициращата
лаборатория EUROTest. „Серийното производство започна в началото на м.

май т. г., като първите 230 kW фотоволтаични панели ще послужат за изграж-
дането на два собствени генератора“, информират от GLB. След приключва-

нето на този етап, компанията ще започне производство на цялостен продукт
- покривни и малки наземни соларни системи.

Пазарната ориентация на GLB Bulgaria от 2008 г. насам е насочена към

сегмента на маломерните покривни и фасадни системи за генериране на
електроенергия от слънцето – от асемблирането на панела до проектира-

нето, изграждането и поддръжката на инсталацията. За целта трима
членове на екипа на компанията са преминали обучение и са получили сер-
тификати за инсталатори на маломерни PV централи. През м. юни т. г. ще

се проведе обучение на екипа монтажници за монтаж и поддръжка на инвер-
тори SolarMax.

„Амбициите на производствения екип на GLB Bulgria са да бъде максимално
близо до клиента в развитието на неговите нови потребности от енергийна
ефективност и автономност“, заявяват в заключение от компанията.

накратко
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DEHN + SОЕHNE разработи нов продукт за защита на PV системи
Наскоро фирма DEHN + SОЕHNE, Германия разработи нов продукт - DEHNlimit

PV 1000 V2, който надеждно защитава фотоволтаичните системи срещу ин-
дуцирани пренапрежения, предизвикани от мълнии, съобщиха за сп. Енерджи
ревю от фирма Стимар, партньор на световния производител за България.

"Новият арестер, базиран на искрова междина, е специално разработен за
приложения във фотоволтаични системи", коментират от компанията. "DEHNlimit

PV 1000 V2 защитава генератори и инвертори на фотоволтаични системи
както от директно попадение на мълния, така и от пренапрежения. Загасява-
нето на постоянния ток с помощта на искрова междина е уникална черта на

арестера. Потенциално постояннотоково късо съединение до 100 A d.c., се
прекъсва без причиняване на повреда в рамките на части от секундата при

напрежение на фотоволтаици до 1000 V d.c.", допълват те.
От Стимар припомнят, че DEHN предлага иновативни продукти и решения,

както и комплексно обслужване в областта на защита от пренапрежения,

мълниезащита и оборудване за безопасност.
"DEHN + SОЕHNE се фокусира върху много сектори и ориентирани към бъде-

щето пазари като фотоволтаична, вятърна енергия, биогаз, транспорт, теле-
комуникации и сектор индустрия. Непрекъснатият растеж на компанията се
основава на повече от 100 години традиция и опит, както и най-високите

стандарти за качество и съответствие на клиентите и пазарната ориента-
ция на целия свят", заявяват в заключение от партньорската компания.

Ansaldo Sistemi Industriali скъси сроковете за доставка на инвертори
Фирмата успя да преодолее закъсненията с доставки на някои компоненти

и вече изпълнява поръчките в рамките на 2 седмици, съобщи за сп. Енерджи
ревю българският представител на компанията - Панимекс. „Италианската
Ansaldo Sistemi Industriali, която е един от водещите световни производители

на инвертори за фотоволтаични централи, вече предлага по-кратки срокове за
доставка“, коментират те.

Ansaldo Sistemi Industriali e специализирана в областта на индустриалните
системи и автоматизацията, електрическите компоненти (електро мотори,
генератори, силова електроника), техническите услуги и инженеринг. Нейното

дъщерно дружество Answer Drives предлага пълни решения за фотоволтаични
централи, свързани към електрическата мрежа.

Филкаб и Шнайдер Електрик със съвместен семинар в Пловдив
Шнайдер Електрик България и Филкаб проведоха съвместен семинар, на който

бяха разгледани решенията за енергийна ефективност в индустриалните си-

стеми. Сесиите на семинара бяха четири.
Първата от тях представи концепцията на Шнайдер Електрик за енергийна

ефективност. Неин лектор бе Светослав Станчев - мениджър бизнес развитие

направление Енергиен Мениджмънт. Следващата разгледа в детайли прекъсва-
чите от ново поколение Compact NSX, с акцент върху директната връзка към

енергийната ефективност, водена от Катина Александрова - продуктов ме-
ниджър ниско напрежение. Следващите две сесии представиха примерни при-
ложения за енергийна ефективност в индустриалните системи и демонстра-

ция на готови решения.

МС спря АЕЦ Белене, изграждат нова мощност в АЕЦ Козлодуй
Правителството прие решение, с което отменя три решения на Министер-

ския съвет (МС) от 2004 г. и 2005 г., свързани със строителството на ядрена
централа в Белене. Според първоначалните прогнози, държавата ще доплати
около 140 млн. евро за вече произведения от Росатом реактор, който ще бъде

монтиран на площадката на АЕЦ Козлодуй. Очаква се процесът да отнеме най-
малко 5-6 години. На площадката в Белене може да бъде построена газова цен-

трала, за която ще бъде търсен частен инвеститор, съобщиха от правител-
ството. Междувременно МС даде принципното си съгласие за предприемане на
действия, необходими за изграждането на нова ядрена мощност в АЕЦ Козлодуй.

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма трябва да изготви
доклад с оценка на ядрената безопасност и радиационната защита, въздей-

ствието върху околната среда и физическата защита; радиоактивните от-
падъци и отработеното ядрено гориво, които се получават в резултат на
дейността на ядрена централа и тяхното управление и да го представи на

правителството, припомнят от МС.

накратко
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Приеха окончателно промените в закона за ВЕИ
От 10 април т. г. са в сила окончателно приетите от парламента промени

в Закона за енергията от възобновяеми източници. Според направените корек-
ции, приоритет се дава на малките инсталации, които произвеждат електро-
енергия от слънцето, вятъра и биомаса. Те ще могат да се монтират в на-

селени места на покривите на сградите и в дворовете около тях.
Целта на промените е да се облекчи режимът, по който гражданите да

могат да монтират соларни панели или вятърни турбини в имотите си. Про-
мените предвиждат срокът за издаването на такива разрешения да е месец
и половина. Условието, което се поставя в текста, е малките инсталации за

възобновяеми енергийни източници в съответните сгради да бъдат свързани
с електроразпределителната мрежа. Освен това с промените се въвежда и

задължителен регистрационен режим към Държавната агенция за метрологи-
чен и технически надзор (ДАМТН) на фирмите за монтиране, поддръжка и
обслужване на ВЕИ инсталации. Те ще преминават проверки на всеки две години.

Bosch окончателно придоби voltwerk electronics
Групата Bosch приключи придобиването на voltwerk electronics, доставчик на

електронни компоненти и софтуерни решения за фотоволтаични панели, съоб-
щиха от компанията. Предвижда се до края на т. г. voltwerk electronics да стане
част от дъщерното дружество Bosch Power Tec, създадено през 2011 г. в

Германия, което ще даде допълнителен тласък на бизнеса с инвертори на
Bosch Group. В резултат на сливането на двете компании, в екипа на Bosch

Power Tec ще се присъединят нови 130 работници. От втората половина на
2012-та, компанията ще предлага иновативни хибридни решения и акумулатор-
ни батерии. Конструкторите на Bosch Power Tec в момента разработват ново

поколение стрингови инвертори. „Покупката на voltwerk electronics е много важно
за нас. Не само, че спечелихме допълнителни сътрудници с висок професиона-

лен опит и познания, но и придобиването ще ни позволи да разширим продук-
товото си портфолио по най-добрия възможен начин“, коментира д-р Андреас
Стратман, генерален мениджър на Bosch Power Tec.

Енергоремонт холдинг изгражда ВЕЦ-ове в Македония
Фирма Енергоремонт холдинг подписа договор с Министерството на иконо-

миката на Република Македония за строителството на 3 водноелектрически
централи, съобщиха от компанията.

„Съоръженията са с обща мощност до 2 MW и ще бъдат изградени в южната
част на страната“, разказват от Енергоремонт холдинг.“Проектирането на
централите ще продължи четири месеца, а работният проект ще бъде изгот-

вен в рамките на три“, допълват те. Финансирането на проекта се осъще-
ствява по кредитна линия за повече от 4 млн. евро от Европейската банка за

възстановяване и развитие, която е предоставена на македонски банки. Очак-
ва се строителството да започне през септември и да продължи 3 години.
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Успешно второ издание на форум Соларни Балкани

Организираният от Виа Експо
форум и изложба за Югоизточна Ев-
ропа се проведе от 28 до 30 март т.
г. в Интер Експо Център, София.
Събитието събра представители на
бизнеса, институциите и научните
институти, които представиха най-
новите зелени технологии и ноу-хау.
По време на официалното откриване
зам.-министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Валентин
Николов подчерта, че България ще
акцентира върху балансираното сти-
мулиране на навлизането на ВЕИ като
фактор за сигурност и диверсифика-
ция на енергийните доставки.

„552 специалисти взеха активно
участие в конгреса за EE & ВЕИ и
конференцията за управление на
отпадъците“, информират организа-
торите. „Дискутираха се теми като
финансиране на проекти, енергийна
ефективност, ресурси от биомаса и
биоенергия, енергия от отпадъци,
управление на отпадъци и рецикли-
ране“, допълват те.

Нови акценти бяха семинарът

„Aмериканският опит в областта на
възобновяемата енергия и енергий-
ната ефективност“, организиран от
Търговска служба към посолството
на САЩ и Американска търговска
камара в България, Кръглата маса с
представители на общините и Ин-
формационният ден по проекта
Install+RES на програма „Интелиген-
тна енергия за Европа, обучителни
курсове за инсталатори на маломощ-
ни системи от ВЕИ върху сгради.
Община Добрич беше отличена с
приза „Българска екообщина“ в кате-
гория „Енергийна ефективност“.

„Соларните системи бяха с най-
силно присъствие сред изложбените
експонати“, разказват от Виа Екс-
по. „Електрически скутери, автомо-
били и макет на соларен самолет
предизвикаха голям интерес от
страна на посетителите. Балканс-
кото бюро за подпомагане на сред-
ното съсловие представи единстве-
ната на Балканите соларна мобилна
лаборатория.“

От Виа Експо отчитат ръст от

20% в броя на изложителите и допъ-
лват, че и тази година е имало ав-
стрийски и американски павилиони,
а за първи път е организирано и
групово участие от Италия и Слове-
ния.

Диана Лесичка от Елпром Трафо
определя участието на фирмата като
изключително ползотворно. „Не само
имахме възможността да почерпим
повече информация в тази област, но
и за да си направим една реална оцен-
ка на нуждата от продуктите, кои-
то предлагаме.“ „Доволни сме от
нашето представяне и постигнахме
поставените цели“, сподели г-н Бу-
лионис, търговски директор на ЕТЕМ
България.

От Виа Експо споделят, че компа-
нията Global Wind Power вече е по-
твърдила участието си и в следващо-
то издание на изявата, което ще се
проведе от 29 до 31 май 2013 г.

Второто издание на форума за
бизнес и инвестиции - Соларни Бал-
кани 2012, се проведе между 28-30
март т. г. в Интер Експо Център,
София, по време на международно-
то изложение за ЕЕ и ВЕИ. Събити-
ето бе организирано от Българска-
та фотоволтаична асоциация в
партньорство със SolarPV Consul-
ting.

„Като част от своята програма
конференцията разгледа практичес-
ките аспекти от финансирането и
разработването на проекти, като
създаде връзка между инвеститори-
те и индустрията, надхвърляйки
възможностите за бизнес обмен и
контакти от миналата година“,
споделят организаторите. „Акцент
бе поставен върху развитието на

фотоволтаиката във водещите па-
зари от региона - България, Гърция,
Румъния и Турция, както и условия-
та за инвестиции на други страни
в региона като Словения, Хърватс-
ка и Сърбия“, допълват те.

Сред основните теми, по които
дискутираха участниците, бяха па-
зарното развитие и фотоволтаични
проекти в страните от региона,
законовата рамка и административ-
ни процедури; актуални промени в За-
кона за ВЕИ в България и пазарно
развитие през 2012/2013 г., както и
различните аспекти на финансиране
и изграждане на соларни системи в
отделните държави.

Участници във форума бяха Делян
Добрев, министър на икономиката,
енергетиката и туризма на Бълга-

рия, проф. Петко Витанов, ръково-
дител Централна лаборатория по
слънчева енергия и нови енергийни
източници при БАН; Alexander
Zachariou, председател на HELAPCO,
Гръцката асоциация на фотоволта-
ичната индустрия; Никола Газдов,
председател на Българската фото-
волтаична асоциация; проф. д-р Се-
нер Октик, GENSED, Турската асо-
циация за соларна енергия, предсе-
дател Научни изследвания и техно-
логично развитие, както и Мартин
Майер, ръководител на центъра на
УниКредит Лизинг за възобновяеми
енергийни източници.

Успешно второ издание на форум Соларни Балкани

The second edition of Solar Balkans
The second edition of the forum for business and investment - Solar Balkans 2012, was held from March
28 to 30 at the Inter Expo Center, Sofia, during the international exhibition for energy efficiency and RES.
The event was organized by the Bulgarian Photovoltaic Association in partnership with SolarPV Consulting.

Проведе се ежегодният форум и изложба за
енергийна ефективност, възобновяема енергия
и управление на отпадъци

Проведе се ежегодният форум и изложба за
енергийна ефективност, възобновяема енергия
и управление на отпадъци

The annual Forum and Exhibition for energy efficiency,
renewable energy and waste management
Organized by Via Expo Forum and Exhibition for South East Europe was held from 28 to 30 March 2012

at Inter Expo Center, Sofia. The event brought together business representatives, institutions and research

institutes who presented the latest green technologies and know-how.

бизнес
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бизнес

Уъркшоп, посветен на възможностите и предизвика-

телствата, които предлага зеленият бизнес в България

и в региона на Черно море, се проведе на 30 март т. г.

по време на изложението за енергийна ефективност и

възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в Интер Екс-

по Център, София.

Събитието бе организирано от Бизнес съвета на

Организацията за черноморско икономическо сътрудни-

чество (ОЧИС) съвместно с Българската търговско-

промишлена палата (БТТП) и с подкрепата на Виа Екс-

по.

„Инициативата на ОЧИС за мрежа на зеления биз-

нес с името Emporion има за цел да ангажира ключови-

те играчи в областта на зелената икономика (пред-

приемачи, финанисисти, политическата, акадамичната

общност и др.) от всички държави, членуващи в орга-

низацията - Албания, Армения, Азербайджан, България,

Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Турция,

Украйна, и да предостави платформа за обмяна на

знания“, информираха организаторите. „Мрежата ще

служи за място, в което зеленият бизнес ще може да

се свързва и да споделя идеи, технологии, добри прак-

тики, иновации и финансиране. Приоритетни сектори

са ВЕИ, производствени системи, управление и рецик-

лиране на отпадъци, устойчиво земеделие, органично

земеделие, зелен транспорт и зелено управление“,

допълниха те.

В програмата беше представена законовата рамка в

подкрепа на зеления бизнес в страната, както и реал-

ните инициативи, които българският бизнес е предпри-

ел в тази посока. Внимание бе отделено и на възможно-

стите, които банките у нас предоставят за финанси-

ране на зелени проекти.

TLL Media бе официален медиен партньор на инициа-

тивата и участва в програмата с презентация, която

запозна присъстващите с инициативите на издателство-

то в подкрепа на устойчивия бизнес и популяризирането

на успешно реализираните проекти в България.

Състоя се
уъркшоп за
зеления бизнес
TLL Media бе официален медиен
партньор на инициативата

A workshop for green business was held
in Sofia
The workshop entitled „Exploring green business in Bulgaria and wider Black

Sea area. Networking challenges & opportunities“ took place on 30 March in

Inter Expo Center, Sofia.

Състоя се
уъркшоп за
зеления бизнес
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BG energy news

BINOWA presented the biogas installations CENTRIGAS
During the EE&RES exhibition that took place from 28th to 30th March this year

at Inter Expo Center, Sofia, were presented the biogas installations CENTRIGAS of

the German company BINOWA.

„The visitors were very interested and a lot of conversations with potential

customers took place“, was commented by the office of the company. „The increased

interest is a result of the significantly improved conditions and the increased

purchasing prices for electrical power produced by biogas accepted with a decision

of SEWRC dated June 2011. In case that the prices are confirmed for this year,

this will allow the realization of the relevant projects“, representatives of BINOWA

were sure.

It was specified by the company that although the purchasing prices are higher,

there is going to be a problem with the credits for facilities construction. "It is

required the banks to be informed about this type of technologies, to accommodate

their policy to the actual tendencies and to be more flexible. This will allow the

sector development and will assist in solving some environmental problems like the

storage of large quantities of compost or the disposal of biodegradable wastes of

the agriculture", was stated as a conclusion by the company.

Phoenix Contact wins HERMES AWARD
Phoenix Contact, Germany, is this year’s winner of the internationally renowned

HERMES AWARD, which is given every year during HANNOVER MESSE.

The award has been bestowed on Phoenix Contact for a system which measures

lightning surges in lightning conductors and conveys operational status evaluations

via the Internet to the remote control center. Lightning strikes are responsible for

most incidents involving damage to wind turbine rotor blades. This system facilitates

continuous monitoring and ensures that maintenance work can be quickly initiated.

The system is based on the electrical-optical Faraday Effect and measures the full

course of the lightning surge as well as the impact on each of the individual rotor

blades. The system also helps to ensure that the plant continues to function and

it increases the reliability of the electric energy supply. Maintenance work can be

targeted more effectively and with greater cost-efficiency.

In addition to the winner, Phoenix Contact, Blomberg, the other companies

nominated for the award were: ContiTech (Hannover, Germany), Festo (Esslingen,

Germany), Linz Center of Mechatronics (Linz, Austria) and Pepperl + Fuchs

(Mannheim, Germany). The prize-winning product and all nominated products and

processes were exhibited during HANNOVER MESSE 2012 at the stands of the

respective companies.

DEHN + SOEHNE developed a new product for PV systems protection
Recently DEHN + SOEHNE, Germany developed a new product - DEHNlimit PV

1000 V2 which reliably protects PV systems against lightning-induced surges, was

announced for Energy Review Magazine by the company of Stimar, a partner of

the world-known producer for Bulgaria. The new spark-gap-based lightning current

arrester was specifically developed for use in PV systems. Its current carrying

capability, protective effect and follow current extinction ensure maximum availability

of photovoltaic systems“, the company commented.

„DEHNlimit PV 1000 V2 combined lightning current and surge arrester reliably

protects generators and inverters of PV systems even in case of direct lightning

impulse currents. The direct current extinction by means of a spark gap is a unique

feature of the arrester. Potential d.c. short-circuit currents up to 100 A d.c. caused

by a tripping spark gap are interrupted without destruction within a split of a second

in case of a photovoltaic voltage up to 1000 V d.c.“, they added. Stimar reminds,

that DEHN offers innovative products and solutions as well as comprehensive

service in the field of surge protection, lightning protection and safety equipment.

DEHN focuses on many sectors and future-oriented markets such as the

photovoltaic, wind energy, biogas, transportation, telecommunication and process

industry sector. The company’s continuous growth is based on more than 100 years

of tradition and experience as well as highest quality standards and consistent

customer and market orientation throughout the world.
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GLB Bulgaria started the implementation of polycrystalline photovoltaic
panels production

Recently, the company GLB Bulgaria started the implementation of polycrystalline

photovoltaic panels production in a factory that was constructed for that purpose

at the end of year 2011. The facility is located on an owned by the company

terrain with an area of 8000 square meters in village of Kalenik, Lovech municipality.

The production installation is manufactured by the Italian company P Energy that

is doing the personnel training. The production line is with annual capacity of 1

MWp and allows easy adaptation to increased production capacities. The product

has a CEI EN 61 215 (2006) quality certificate, issued by EUROTest certifying

laboratory. „The serial production started at the beginning of May this year and

the first 230 kW photovoltaic panels are going to be used for the construction

of two own generators“, was said by GLB. When this stage is completed, the

company is going to start the production of a complete product – roof and small

ground solar systems.

The market orientation of GLB Bulgaria, since 2008, is targeted to the segment

of small scaled roof and facade solar electrical power generation systems and

the portfolio of the company covers the panel assembly, design, construction and

maintenance of the installation. In order to achieve that purpose, three members

of the company team have been trained and got certificates for installers of small

scaled PV power plants. A training of the team for installation and maintenance

of SolarMax inverters will take place in June.

„The ambition of the production team of GLB Bulgaria is to be as close to the

customer as possible in the development of his needs for energy efficiency and

independence“, was stated as a conclusion by the company.

MC stopped the construction of Belene NPP, a new power facility is
to be constructed
at Kozloduy NPP

The government accepted a decision that cancels three decisions of Council

of Ministers (CM) from years 2004 and 2005, related to the construction of

nuclear power plant in Belene. According to the initial forecasts, the government

is going to pay additional 140 million Euros for the already manufactured by

Rosatom reactor that is going to be installed at the site of Kozloduy NPP. It is

expected the process to take at least 5-6 years. The government announced that

a gas power plant can be constructed at Belene site. For the implementation of

that project a private investor is going to be looked for.

Meanwhile, the CM announced its principal agreement the required actions for

the construction of a new nuclear power unit at Kozloduy NPP to be initiated.

It was reminded by the CM that the Minister of Economy, Energy and Tourism

should prepare a report with an assessment of the nuclear safety and radiation

protection, environmental impact and physical protection; radioactive wastes

and used nuclear fuel, that are produced as a result of the operation of a

Nuclear power plant and their management and to present this report to the

government.

Filkab and Schneider Electric organized a joint seminary in Plovdiv
Schneider Electric Bulgaria and Filkab organized a joint seminary, where energy

efficiency solutions for industrial systems were discussed. The seminary was organized

in four sessions.

During the first session, the conception for energy efficiency of Schneider Electric

was presented. The session was led by Svetoslav Stanchev – business development

manager, Energy Management Sector.

During the next session, the new generation Compact NSX breakers were

presented in details, and the focus was on the direct link to the energy efficiency.

The session was led by Katina Alexandrova – Low Voltage Products manager.

During the other two sessions exemplary applications of the energy efficiency

in industrial systems and ready solutions were presented.
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интервю

Бихте ли представили себе си

и позицията, която заемате в

REC, пред българските читате-

ли на сп. Енерджи Ревю?

Казвам се Керстин Шмит и ра-

ботя за REC от три години.

Oтговарям за проектите на компа-

нията в Германия и Източна Евро-

па, в това число и България, която

в момента е най-важният пазар за

нас в региона. Това е причината,

поради която сме се фокусирали

върху него и влагаме много усилия

тук.

Как бихте сравнили пазара и ре-

ализираните проекти на REC в

България с тези в съседна

слънчева Гърция, например?

Мога да кажа, че България е мно-

го по-привлекателна от Гърция, тъй

като там има много ограничения и

получаването на разрешителни за

даден проект е изключително труд-

но. Разбира се, в България беше не-

обходимо известно време, в което

Очакваме да
достигнем 50-60 MW
инсталирана
мощност в България
до края на годината

Керстин Шмит,
ръководител
проекти за
Германия и Източна
Европа
и мениджър
за региона в
Renewable Energy
Corporation (REC),
пред сп. Енерджи
ревю

Очакваме да
достигнем 50-60 MW
инсталирана
мощност в България
до края на годината

Kerstin Schmidt, Senior Sales Manager DACH Projects
and Eastern Europe, REC Solar
nnnnn Currently Bulgaria is the most important market for us in the region

We expect to reach 50-60 MW installed capacity in Bulgaria by the end of this year

nnnnn At the Bulgarian market we are working mainly with one partner - Elektrosolar Systems, which is our

representative for the local projects

nnnnn The investors’ interest in the market is still very strong and I think PV in Bulgaria will continue to evolve.
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интервю

всички да разберат как се случват

нещата на практика. Днес обаче

имам чувството, че хората са дос-

та добре осведомени и са напредна-

ли в своите знания за това как ус-

пешно да изграждат соларни проек-

ти.

Гърция беше част от страните,

които проучвахме, но намирането на

финансови източници там е много

трудно. Това е проблем и за Бълга-

рия, разбира се, но в много по-малка

степен. Затова, съдейки по пазарния

дял, който имаме като компания,

мога да кажа, че в България той е 10

пъти по-голям от този в Гърция и

поради тази причина сме съсредото-

чили усилията си именно тук. В този

контекст мога да определя и учас-

тието ни на тазгодишното издание

на изложението за ЕЕ и ВЕИ като

наистина полезно.

Очакванията ни са да достигнем

50-60 MW инсталирана мощност в

България до края на 2012 г.

Как е организирана дейността

и партньорската структура на

REC в България?

Както знаете, в структурата на

REC има отдел, който се занимава с

маркетинг и продажби, така че има-

ме вътрешни хора, които са отговор-

ни за този тип дейности, организа-

цията на участията ни на изложения,

като някои от тях отговарят за

Източна Европа. В екипа, който аз

оглавявам, работи мениджър ключо-

ви клиенти, който ежедневно

сътрудничи на клиентите ни в Бълга-

рия. На българския пазар работим

основно с един партньор – фирма

Електро-Соларни Системи, който е

наше лице за местните проекти. Той

подписва договори, оторизиран е да

работи сам по някои проекти и кли-

ентите купуват от него. В случай на

реализация на мащабен проект, ние

подпомагаме дейността му. В съвме-

стната си работа се радваме на

пълна прозрачност и си партнираме

във всяка стъпка от даден проект.

Нашият партньор е много силен като

ЕРС контрактор, така че предлага-

ме и този тип услуга.

Прилагате ли тази стратегия

на работа с клиентите на всич-

ки пазари в региона?

Стратегията много зависи от

пазара и партньорите, които може-

те да откриете на него. Бих каза-

ла, че в общия случай не разчитаме

на изключителни партньори. Така

например в Германия, в диструбуци-

ята работим със 7 компании, а при

реализацията на проекти - с 15-20

партньори, тъй като пазарът е

огромен. За източноевропейския

пазар, и по-специално за България,

предпочитаме да работим с мест-

на фирма, която е добре запозната

със законодателството и това,

което се случва на пазара, а освен

това познава добре хората, което

е важна част от бизнеса. Поради

тази причина ние предпочитаме

тази стратегия, но на други паза-

ри не действаме толкова екслузив-

но. Важно е да спомена, че и тук

имаме проекти с други клиенти, но

бих казала, че основният обем от

дейността ни се извършва съвмес-

тно с партньора ни Електро-Солар-

ни Системи. Работим успешно за-

едно вече 2 години и половина, така

че не бихме променили работеща си-

стема. Понастоящем обаче сме в

процес на подписване на договор за

мащабен 10-мегаватов проект с нов

клиент, директно.

Кой е проектът в България, с

който се гордеете най-много?

Има един, който е по-специален,

защото беше първи за нас. Спомням

си, че пътувах доста често до Бълга-

рия и шефът ми все ме попиташе

какво правя тук, защото по това

време не бяхме активни на местния

пазар. Уверявах го, че и това време

ще дойде. И тогава, през януари 2010

г., дойде отговорът на въпроса -

имахме реализиран 5-мегаватов про-

ект, всъщност първият голям парк,

изпълнен в страната, и ние бяхме

част от него. Наистина съм горда

от реализацията му и смятам, че

поради тази причина винаги сме

първи, тъй като когато нещата

започнат да се случват на даден

пазар, ние вече сме на него. Смятам,

че ако дадена компания навлезе на

даден пазар и нещата вече се случ-

ват, то тя е закъсняла. Това беше

много добро начало за нас, защото в

този бранш всички се познават, и ако

кажеш, че имаш успешно реализиран

толкова голям проект, това е добра

референция.

Как българските клиенти кон-

тактуват с Вас с оглед на

факта, че сте млада привлека-

телна дама, което не е типич-

но за мениджърите в този

бранш?

Мисля, че освен това, притежа-

вам и доста дълъг опит от повече

от 10 години. Това, което клиенти-

те знаят добре и оценяват, е, че по-

лучават много добро обслужване от

REC. Опитваме се да използваме

нашата мрежа, като им помагаме в

различните етапи от реализацията,

за да могат да осъществят свои-

те проекти. Ние разполагаме с мно-

жество референции и когато хора-

та осъзнаят, че REC може да им

даде цялостен проектен пакет,

тогава те са убедени, че трябва да

работят с нас.

Какви са очаквания Ви в дълго-

срочен аспект за развитието на

местния пазар? Как виждате

своето бъдеще тук?

Аз съм оптимист и мисля, че преч-

ките, които изникват, са част от

работата, както и тяхното разре-

шаване. Очаква се в България пре-

ференциалната тарифа да бъде на-

малена, но поради понижените раз-

ходи на производители и доставчи-

ци през последните 12 месеца смя-

таме, че бизнесът е конкурентос-

пособен в сравнение с други облас-

ти. Така че интересът за инвести-

торите още е много силен и смята-

ме, че фотоволтаиката ще продъл-

жи да се развива. Разбира се, на-

всякъде е водещо желанието при

намаляването на преференциалната

тарифа вече започнатите проекти

да бъдат приключени преди влизане-

то им в сила. Това е факт и в Гер-

мания в момента, където въпреки

ежегодните намаления, бизнесът ни

продължава да се развива. Надявам

се в България да имаме същия шанс

и в момента съм с добри предчув-

ствия за това. България е единстве-

ната страна в Източна Европа, в

която участваме на изложения със

собствен щанд, защото ние наисти-

на вярваме в България и местния

пазар.
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Уважаеми проф. Ройтер, бихте ли

представили дейността на Инсти-

тута Фраунхофер за вятърна енер-

гетика и технологии за енергийни

системи?

Научноизследователската работа на

института е насочена към развитието

на вятърната енергетика и интегрира-

нето на системите за оползотворяване

на енергията от ВЕИ към електроснаб-

дителните мрежи. По-специално проучва-

ме технологиите за преобразуване на

вятърната енергия и възможностите за

оперативен мениджмънт на отделни

турбини и цели паркове; динамиката на

вятърните турбини и техните компонен-

ти, структурата на ротора, задвижва-

щите механизми и основите на турбини-

те. Разработваме и различни методи за

изпитване и оценка на вятърни генера-

тори; извършваме екологични анализи на

вятъра, условията за инсталиране на тур-

бини в морето и др. В сферата на дейност

на Института е и проучването на нови

методи за контрол и системна интегра-

ция на децентрализирани ВЕИ инстала-

ции и системи за съхранение на енергия;

управление на енергията и експлоатация

на електроразпределителните мрежи.

Вие ще бъдете модератор на меж-

дународната конференция „Под-

дръжка на вятърни турбини“. Кои

са участниците в конференцията?

В конференцията ще вземат участие

професионалисти от индустрията, зани-

маваща се с мениджмънт и поддръжка

на вятърни паркове. Форумът е адреси-

ран и към инвеститори във ВЕИ систе-

ми, доставчици на услуги в сферата на

експлоатацията и поддръжката на вет-

интервю

роенергийни системи, доставчиците на

енергия, операторите на ветроенергий-

ни паркове и др.

Кои са актуалните проблеми при

операционния мениджмънт и под-

дръжка на ветроенергийните сис-

теми?

Основната проблематика е концент-

рирана върху оценката на бъдещите

разходи по надежден начин, подобряване-

то на дейностите по оползотворяване

на вятърната енергия и изследване на

специфичните рискове, свързани с оф-

шорните вятърни паркове.

Кои са слабите точки в дизайна и

технологията на всяка вятърна

турбина, които подлежат на усъ-

вършенстване?

В момента забелязваме изместване

на фокуса от проблематиката, свърза-

на с механичните компоненти на турби-

ните към тяхната електрическа част.

Съвременните вятърни турбини разчи-

тат в голяма степен на силовата елек-

троника и изглежда, че в тази област

има много възможности за подобрение.

Кои са най-разпространените мето-

ди за мониторинг на оборудването

и идентификация на проблемните

части на вятърните турбини?

Наблюдението на състоянието на

задвижващите компоненти чрез изпол-

зване на вибрационни методи за анализ

е доста разпространено в днешно вре-

ме, докато мониторингът на композит-

ните материали и силовата електрони-

ка тепърва ще се развиват. В бъдеще

ще се използват по-често и технологии,

базирани на оптични сензори, както и

температурни и акустични анализи за

откриване на възможни неизправности

в оборудването.

Каква е обичайната практика в

Германия за обслужване и ремонт

на вятърните турбини? Има ли

фирми, специализирани в под-

дръжката на вятърни паркове или

това се прави от компанията из-

пълнител на проекта?

В Германия има различни бизнес моде-

ли за операционен мениджмънт и под-

дръжка на ветроенергийните съоръжения.

Класическият подход е услугата да се

извършва от производителите на оборуд-

ването в рамките на разширен гаранци-

онен пакет, но също така много разпро-

странен модел е предоставянето на този

тип дейност на независими външни фир-

ми, предлагащи широка гама от услуги,

включително гаранционни пакети.

В каква посока смятате, че ще се

променят изискванията по отноше-

ние на поддръжката на вятърните

системи в близко бъдеще?

По отношение на вятърните паркове,

инсталирани на сушата, очакваме все

повече независими компании да предос-

тавят персонализирани решения, в съот-

ветствие с индивидуалните нужди на

операторите, както и повече операто-

ри да включат в компетенциите си сер-

визни услуги.

Поддръжката на офшорните паркове,

според мен, засега ще остане функция

на производителите на оборудването

или ще се поеме от новосъздадени сер-

визни компании със сериозни финансови

възможности, тъй като този тип биз-

нес изисква големи първоначални инвес-

тиции и носи рискове.

проф. Андреас Ройтер, директор на Института
Фраунхофер за вятърна енергетика и технологии за
енергийни системи (Fraunhofer IWES) и модератор на
международната конференция "Поддръжка на
вятърни турбини", организирана от VDI на 8 и 9 май
т. г. в Хамбург, Германия, пред сп. Енерджи ревю

The main technical problem is related to the
improvement of power electronics in wind turbines
Professor Andreas Reuter CEO and head of the Fraunhofer Institute for Wind-Powered Energy and Energy
Systems Technology (IWES) and moderator of VDI Conference "Maintenance of Wind Turbines"

nnnnn The research activities of the Fraunhofer Institute for Wind Energy and Energy System Technology cover
wind energy and the integration of renewable energy into supply structures.

nnnnn Assessing future costs in a reliable way, improving operations and dealing with the specific risks of
offshore wind are the present problems in wind turbines operational management and maintenance.

Предстои усъвършенстване
на силовата електроника
във вятърните турбини

Предстои усъвършенстване
на силовата електроника
във вятърните турбини
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     т 30 май до 1 юни т. г. във Ва-

канционен клуб Ривиера, Варна ще се

проведе 11-ото издание на традици-

онната международна ядрена конфе-

ренция „Българската атомна енер-

гетика – национална, регионална и

световна енергийна сигурност“.

Събитието се организира от Българ-

ски Атомен Форум под патронажа на

Агенцията за ядрено регулиране

(АЯР).

„В първия ден се предвижда про-

веждането на кръгла маса, в която

ще вземат участие представители

на дипломатическия корпус в Репуб-

лика България, които ще представят

енергийните политики и ядрени пла-

нове на техните страни“, коменти-

рат организаторите.

Принцип
на работа
на конференцията

По вече установен ред, по време

на сутрешната (пленарна) сесия от

работата на конференцията през

първия ден, ще бъдат изслушани по-

здравленията на официалните гости,

както и едни от най-интересните

технически доклади. По време на сле-

добедната сесия на първия ден, как-

то и през втория и третия ден от

работата на конференцията, ще се

работи по секции в съответствие с

програмата.

Работата на секциите ще се осъ-

ществи на принципа на "кръглата

маса". По всяка от обявените в ра-

ботната програма секции ще има

предварително избран основен док-

ладчик и един или повече поддоклад-

чици.

бизнес

Предстои традиционната
международна
конференция на Булатом

Темите, посочени към момента са,

както следва:

n секция 1: Перспективи в развити-

ето на ядрените технологии и

изграждане на нови ядрени мощ-

ности;

n секция 2: Експлоатация и модер-

низация на ядрени съоръжения;

n секция 3: Технологии и практики

при извеждане от експлоатация

на ядрени съоръжения. Преработ-

ка и съхранение на РАО и ОЯГ.

Очаква се и провеждането на

кръгла маса на тема Анализ на рис-

ка и развиване на защитни механиз-

ми за критична инфраструктура

вследствие на сблъсък със самолет,

базирана на спечелен европейски

проект от организаторите.

Десетото
юбилейно издание
на мероприятието

В рамките на 10-ото юбилейно из-

дание на конференцията през 2011 г.

акцент в обсъжданията беше поста-

вен върху изграждането на ядрени

мощности - строителството на

АЕЦ Белене и 7-и и 8-и блок на АЕЦ

Козлодуй, както и 10-годишния план

за развитие на електроенергийната

система на България. Проведена бе

дискусия за възможните подходи за

финансиране на ядрени проекти. Сред

темите на форума бяха също така

технологиите и практиките при из-

веждане от експлоатация на ядрени

съоръжения и на първите четири

блока в АЕЦ Козлодуй.

Паралелно с това бяха обсъдени

въпросите, свързани с темата за

аварията в японската АЕЦ Фукуши-

ма 1 и последвалите я събития, как-

то и провелата се дискусия за бъде-

щето на ядрената енергетика и пред-

стоящите стрес тестове на атом-

ните централи в Европейския съюз.

Участие в международния ядрен

форум взеха извънредните и пълно-

мощни посланици на Франция, Русия,

Япония, Република Корея, Полша и

Унгария. На събитието пристъства-

ха още Петър Кънев, съветник на

президента на Република България

Георги Първанов, депутатът от

Европейския парламент Владимир

Уручев, зам. генералният директор

на Международната агенция за атом-

на енергия (МААЕ) Александър Бич-

ко, председателят на АЯР Сергей

Цочев, както и представители на

водещи български и чуждестранни

енергийни компании.

Тази година организаторите ще

дадат възможност за широка диску-

сия в контекста на решенията от

последните месеци, касаещи спира-

нето на проекта АЕЦ Белене и реше-

нието на Министерски съвет за

изграждане на нова ядрена мощност

на площадката на АЕЦ Козлодуй.

The traditional international conference Bulatom
From 30 May to 1 June 2012 in Riviera Holiday Club, Varna will be held 11th edition of the traditional

International Nuclear Conference "Bulgarian Nuclear Energy - National, Regional and World Energy

Safety." The event is organized by the Bulgarian Atomic Forum under the patronage of the Nuclear

Regulatory Agency.

Предстои традиционната
международна
конференция на Булатом

О

Източник на илюстративния материал: Български Атомен Форум
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   а 13 юни т. г. се открива най-го-

лямото международно изложение в

областта на соларните технологии

Intersolar Europe. И тази година посе-

тителите ще имат възможност да

получат информация за новите тен-

денции и разработки в соларната

индустрия от производители, дос-

тавчици и дистрибутори от цял свят.

На площ от над 170 000 кв. м в 15 зали

близо 2000 изложители ще предста-

вят своите продукти и услуги в об-

ластта на фотоволтаиците, техно-

логиите за производството им, как-

то и новостите в термосоларните

технологии. Към редакционното при-

ключване на броя – края на април, в

списъка със сигурните изложители са

две български компании – Интер-

нешънъл Пауър Съплай (IPS) и Солар-

про Холдинг. Очаква се

Тенденции
и технологични
новости на
Intersolar Europe 2012
Сред изложителите са две български компании -
Интернешънъл Пауър Съплай (IPS) и Соларпро Холдинг

над 80 000 специалисти
от 150 страни
да посетят изложбения център в

Мюнхен. За тези от тях, които се

интересуват от най-новите тенден-

ции и технологии, изложителите ще

демонстрират 15-минутни презента-

ции на иновативни разработки

(Innovation Exchange - зала B3, щанд

B3.450). На 13 юни организаторите

ще връчат и вече традиционната

награда за иновация, която през т. г.

ще отпразнува своя пети рожден ден.

Присъжда се награда
в нова категория

Независимо жури от експерти в

областта на науката, промишлено-

стта и медиите ще избере до три

победителя в категориите за фото-

волтаици, технологии за производ-

ство на термосоларни колектори и

фотоволтаични производствени

технологии. Награда тази година ще

се присъди и в нова категория - со-

ларни проекти в Северна Америка.

Победителите от нея ще бъдат

обявени на 12 юли т. г. в Intersolar

Северна Америка в Сан Франциско.

Форумът за работа и кариера (зала

B2, щанд B2.310) отново ще даде

възможност на търсещите заетост

да се срещнат директно с работода-

телите. Платформата ще предoста-

ви обяви за работа в соларната ин-

дустрия и лични консултации за по-

сетителите от опитни кариерни кон-

султанти. Отново чрез 15-минутни

презентации изложителите ще раз-

кажат за свободните места, своите

очаквания от кандидатите и услови-

ята за труд, които предлагат.

По време на форума за инстала-

ционни системи специалистите в

областта на термосоларните тех-

нологии, изграждането на покривни

инсталации, ОВК и електротехници-

те могат да научат най-новите про-

дукти за монтаж, както и за тенден-

Тенденции
и технологични
новости на
Intersolar Europe 2012
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Trends and innovations at Intersolar Europe 2012
On 13th June starts the largest international exhibition for the solar industry Intersolar Europe. Around

2000 exhibitors are showcasing their products and services in the fields of photovoltaics, PV production

technologies and solar thermal technologies in 15 exhibition halls and a large outdoor exhibition area.
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циите и разработките в тази област. Събитието, ко-

ето ще се проведе на 14 юни в зала B1, стая B13, ще

представи новите системи и технологии за различни ви-

дове покриви и ше разкрие на какво да се обърне внима-

ние при монтаж на соларни инсталации.

Второ издание на специализираната
изложба PV Energy World

След успешното миналогодишно издание, за втори път

ще се проведе специализираната изложба PV ENERGY

WORLD (C4.230). Там ще бъдат представени най-новите

технологии от двете тематични области - съхранение

на електричеството и интеграция към електрическата

мрежа, които ще предоставят поглед към бъдещето на

захранването. По време на изложбата ще се проведе и

форум с експертни презентации и тематични дискусии.

Нова изложба PV and E-Mobility
Тази година във външната изложбена част на Intersolar

Europe ще се проведе и новата изложба PV and E-Mobility.

Тя ще насочи вниманието към най-новите решения за

навеси, станции за зареждане и електромобили.

Немската асоциация на соларната индустрия (BSW-

Solar) отново организира изложба за извънградска елек-

трификация, в която повече от 20 компании в зала B5, щанд

B5.230 ще покажат своите продукти и услуги в област-

та на автономното електрозахранване. Експерти от

BSW-Solar и представители на компаниите-изложители

ще отговарят на въпроси по темата. По време на трид-

невната серия презентации компаниите ще предложат

своя опит в осигуряването на автономно ел. захранване

в различини региони на Африка, Азия и Южна Америка.

Традиционна конференция като част
от съпътстващата програма

От 11 до 14 юни като част от съпътстващата про-

грама на изложението отново ще се проведе конферен-

цията Intersolar Europe. В рамките й ще бъдат обсъдени

икономически и научни аспекти на соларната индустрия.

Около 400 лектори ще представят подробности относ-

но последните технологични и политически новости на

международните соларни пазари в областта на фотовол-

таиците, технологиите за тяхното производство, как-

то и развитието на термосоларните технологии. Акцен-

ти в програмата на тазгодишното издание са теми като

стабилност на мрежата, иновативни технологии за съхра-

нение и мащабни фотоволтаични централи.
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      иректните и индиректни по-

падения на мълнии върху фотоволта-

ична система могат да индуцират

атмосферни и комутационни пре-

напрежения, които да предизвикат

сериозни повреди на PV модулите, ин-

верторите и другите електрически

компоненти в централата.

Поради тази причина всички чув-

ствителни елементи в системата

трябва да бъдат надеждно обезопа-

сени. Изборът на тип защитно уст-

ройство зависи от спецификите на

самата фотоволтаична инсталация

и нейното разположение. За всички

видове защити е препоръчително да

се направи предварителна оценка на

риска от попадение на мълнии и ре-

зултатите да се вземат предвид при

проектирането на системата.

Защита на PV системи
върху покриви

За фотоволтаичните инсталации

върху покриви на сгради се използват

два вида взаимно допълващи се за-

щитни системи, които обезопася-

ват сградата и самата инсталация

– външна и вътрешна система.

Външната система защитава от

директни попадения на мълнии, като

използва един или повече мълниепри-

емници, които привличат мълниите

и ги отвеждат към земята чрез за-

щитни проводници. Вътрешната

мълниезащита намалява риска от

пренапрежения, индуцирани в инста-

лацията и се отнася до всички мер-

ки за защита против неблагоприят-

ни ефекти от удара и свързаните с

него електрически и магнитни поле-

та върху металните елементи и

компоненти на инсталацията.

При проектирането на системи-

те за защита на PV централата най-

напред се установява дали сградата

вече разполага с изградена мълние-

защита или не. Инсталацията на

самата PV система не повишава

Системи за защита
на PV паркове
от атмосферни
и комутационни
пренапрежения

Lightning and surge protection of photovoltaic parks
The direct and indirect lightning strikes can induce atmospheric and switching over-voltages that cause

damages to the PV modules, invertors and other electrical components of the plant. The article presents
the specifics in design and implementation of the lightning protection systems in roof PV plants and PV

plants in open areas.

Д

Системи за защита
на PV паркове
от атмосферни
и комутационни
пренапрежения
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риска от попадение на мълния, но е

възможно да създаде повишена опас-

ност за електрическите устрой-

ства в сградата. Причината е, че

кабелите на фотоволтаичните ин-

сталации се намират вътре в сгра-

дата и често са разположени близо

до други кабелни линии. При преми-

наване на част от тока на мълния

по фотоволтаичните линии съще-

ствува опасност от интерферент-

но излъчване и значително повише-

ние на напрежението в кабелните

линии, захранващи електроуредите.

Интеграция със
сградната
мълниезащитна система

Защитата на фотоволтаичната

система трябва да бъде проектира-

на в съответствие със съществу-

ващата мълниезащитна система на

сградата. Необходимо e мълниеп-

риемниците да бъдат инсталирани

така, че първо да предотвратят

директно попадение на мълния върху

фотоволтаиците и второ, да не

правят сянка върху модулите, което

би повлияло на тяхната производи-

телност. Друго основно правило при

инсталацията на фотоволтаична

система върху сграда със съществу-

ваща мълниезащита е фотоволтаич-

ните модули да се разположат в

защитната зона на мълниеприемни-

ка, за да се осигури защита от ди-

ректно попадение на мълния. Токоот-

водите се свързват със заземител-

ната система, като се използват

изводи. Поради опасността от коро-

зия в точката, където изводите

излизат от земята или бетона, те

трябва да бъдат направени от коро-

зоустойчив материал.

Също така, важно условие е спаз-

ването на определено разстояние

между носещата конструкция на

фотоволтаичните панели и външна-

та мълниезащитна система, което

може да бъде изчислено според IEC

62305-3. Ако панелите са разположе-

ни върху целия покрив на сградата и

това условие не може да бъде из-

пълнено, носещата конструкция

трябва да бъде интегрирана във

външната мълниезащитна система.

В тези случаи специалистите пре-

поръчват еквипотенциалното свърз-

ване за DC проводниците, провежда-

щи тока на мълниите. Изискваното

еквипотенциално свързване се осъ-

ществява с директно свързване на

всички метални системи и с индирек-

тно свързване на всички „живи“ си-

стеми през арестери. То трябва да

бъде осъществено близо до входа на

сградата, за да се предотврати

проникване на токове на мълния

вътре в нея. Еквипотенциално

свързване трябва да бъде изпълнено

също и за входа НН. Ако разстояни-

ето между инвертора и входа НН е

не по-голямо от 5 м, AC изходът на

инвертора също е защитен. Обикно-

вено фотоволтаичният инвертор се

инсталира на тавана, поради което

това условие често не е изпълнено.

По тази причина са необходими допъ-

лнителни устройства. При защита-

та на инвертора от пренапрежение,

от двете му страни (откъм посто-

яннотоковата част и от тази на

променливотоковата) се монтират

защитни устройства. Изборът на

тип защитно устройство зависи от

вида на външната мълниезащитна

уредба (изолирана или неизолирана);
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разстоянието между главното раз-

пределително табло и инвертора;

разстоянието между фотоволтаич-

ните панели и инвертора. При фото-

волтаични системи без външна

мълниезащитна уредба е необходи-

мо да се монтират два комплекта

защитни устройства - един след

инвертора и друг – в разпределител-

ното табло, ако разстоянието меж-

ду главното разпределително таб-

ло (АC) или панелите и инвертора е

по-голямо от 10 м.

В сгради без изградена външна

мълниезащита възможни места за

инсталиране на катодни отводите-

ли са: постояннотоковият вход на

инвертора; АС изходът на инверто-

ра и влизащата захранваща линия

ниско напрежение. Работното напре-

жение на избраната арестерна за-

щита трябва да бъде около 10% по-

високо от очакваното максимално

напрежение на фотоволтаичната

система.

Мълниезащита на PV
паркове в открити зони

За фотоволтаични инсталации по-

големи от 10 kW се изисква мълние-

защитна система от клас III и

вътрешна защита от пренапреже-

ние по препоръка на VdS (европейс-

ки стандарт за противопожарна за-

щита и сигурност). Системата на

мълниезащита от клас III отговаря

на обичайните изисквания за фото-

волтаични системи съгласно DIN EN

62305-3 5 (VDE 0185-305-3 5):2009. С

цел ограничаване на пренапрежени-

ята е необходимо да се избягват

затворени контури, разположени на

големи площи, както и съвпадащи

трасета за слаботокови и силното-

кови проводници. Добре би било да се

избягва и кръстосване на снопове

проводници, както и да се предвидят

достатъчно големи разстояния меж-

ду тях. Необходимо е, също така, да
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се отчита присъствието на уреди или инсталации, които

генерират пренапрежения. Важно е и да се анализира

местоположението им по отношение на чувствително-

то оборудване.

Възможните точки, в които могат да бъдат монти-

рани устройства за защита от пренапрежения, са раз-

пределителната кутия на фотоелектрическата систе-

ма, постояннотоковият вход на инвертора, изходът на

инвертора (230 V) и в главната захранваща мрежа. Ин-

верторът е най-важният блок на съоръжението и е

подложен на особена опасност вследствие на възниква-

не на импулсни пренапрежения. Те могат да се предот-

вратят с помощта на мълниезащита, заземяване, израв-

няване на потенциалите и екраниране, а така също и

посредством правилно кабеловодене. Кабелите за израв-

няване на потенциали трябва да се полагат плътно и

успоредно на кабелите за постоянен ток. Телекомуни-

кационните кабели също трябва да бъдат включени в

концепцията за защита от пренапрежение. Локалното

заземяване трябва да бъде свързано с главната систе-

ма за изравняване на потенциалите.

Мълниезащитната система се монтира на определена

в DIN EN 62305 дистанция от детайлите на фотоволта-

ичната инсталация. Като правило е достатъчно разсто-

яние от 0,5 м до 1 м.

Заземителната система
на фотоволтаични инсталации, разположени в открити

пространства, се проектира като затворен контур с

размери 20х20 м до 40х40 м. Носещите конструкции на

панелите се свързват със заземителната система на

всеки 10 м. Заземителите за дълбоко заземяване до

дълбочина на замръзване на почвата се считат за не-

ефикасни в при този тип инсталации. Повърхността на

заземителите се разполага на най-малко 0.5 м дълбочи-

на в почвата. Клетките се свързват помежду си с 4-

проводна връзка. Връзките, намиращи се в почвата

трябва да бъдат завити с антикорозионна лента. Пре-

поръчва се ниско заземително съпротивление (по-ниско

от 10 Щ, измерено при ниска честота).

Измервателните сензори за скоростта на вятъра и

температурата на модула също се инсталират в зона-

та, защитена от мълнии. По този начин се предотвра-

тява постъпването на ток от мълния в измервателна-

та линия. С цел да се осигури надеждност и непрекъс-

натост на предаването на измерванията, е необходимо

кабелите на сензорите, влизащи в сградата, също да

бъдат защитени със съответните устройства.

Нормативна рамка в областта
При изграждането на фотоволтаични инсталации

трябва да се съблюдават различни стандарти. Сред най-

важните европейски предписания са:

n DIN EN 62305-1 (IEC 62305-1:2006):2006-10 Мълниеза-

щита – Част 1: Основни принципи

n DIN EN 62305-2 (IEC 62305-2:2006):2006-10 Мълниеза-

щита – Част 2: Оценка. Управление на риска - про-

цедури и данни за изчисляване на рисковете от по-

падение на мълнии и избора на мълниезащитни сис-

теми.

n DIN EN 62305-3 (IEC 62305-3:2006):2006-10 Мълниеза-

щита – Част 3: Защита на строителни съоръжения

и хора

n DIN EN 62305-4 (IEC 62305-4:2006):2006 Мълниезащи-

та – Част 4: Електрически и електронни системи в

строителни съоръжения

n DIN EN 62305-3 Bbl 5 (VDE 0185-305-3 Bbl 5):2009-10

Мълниезащита – Част 3: Защита на строителни

съоръжения и хора – Приложение 5: Мълниезащита и

защита от пренапрежение за фотоволтаични системи

n DIN EN 61643-11 (IEC 61643-1) Устройства за защита

от пренапрежение за ниско напрежение – Част 11:

Устройства за защита от пренапрежение за изпол-

зване в съоръжения за ниско напрежение

n DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-534) Изграждане на

съоръжения за ниско напрежение – част 5-53: Избор

и въвеждане в действие на електрообзавеждане – изо-

лация, превключвания и контрол –раздел 534: Устрой-

ства за защита срещу пренапрежения

n DIN VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) Изграждане на

съоръжения за ниско напрежение – Част 4-44: Защи-

та за безопасност – Защита срещу смущения в зах-

ранващото напрежение и електромагнитни смущения

– Раздел 443: Защита срещу пренапрежения от ат-

мосферни явления или комутационни процеси

n VDE 0100-712 (IEC 60364-7-712):2006-06 Изисквания за

слънчеви фотоволтаични енергийни захранващи сис-

теми (PV).
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Инвертори за
мрежовосвързани PV
системи

Мрежовосвързаните инвертори,

познати още като синхронни, се пред-

лагат в различни размери и мощнос-

ти. Мощността на инвертора се

определя от пиковата мощност на

конкретната фотоволтаична група,

към която ще бъде свързан. Тя тряб-

ва да бъде по-голяма от 90% от пико-

вата мощност на панелите. Ако мощ-

ността на инвертора е с повече от

10% по-малка, добивът на енергия ще

бъде намален, а експлоатационният

му срок - съкратен. Изключения се

допускат в случаите, когато фото-

волтаичната инсталация няма да

достигне оптимална работа поради

неоптимално разположение или на-

клон.

Също така се предлагат различ-

ни видове инвертори за различните

фотоволтаични конфигурации –

стрингови инвертори (едностринго-

ви инвертори, които са свързани към

един стринг (група PV панели) и

мултистрингови инвертори, свърза-

ни към два или повече стрингови

модули; централни инвертори, които

обслужват цяла инсталация и инвер-

тори за отделен модул.

Едностринговите инвертори се

свързват с един стринг от последо-

вателно свързани модули. Мощност-

та им варира от 0,7 kW до 15 kW.

Подходящи са при фотоволтаични

инсталации, при които има частич-

Видове инвертори
за фотоволтаични
системи
с приложение в преобразуването на електроенергията в
мрежовосвързани, автономни и хибридни системи

но засенчване или стринговете са с

различни разположения. Този тип ин-

вертори не трябва да бъдат инста-

лирани на централно място и нямат

нужда от съединителна кутия. Могат

да бъдат инсталирани в близост до

стринговете, като така се намаля-

ва дължината на кабелите за посто-

янен ток. Всеки стринг трябва да се

състои от модули с приблизително

еднакви характеристики, мощност-

ни толеранси и да бъде изложен на

равномерна соларна радиация.

Мултистринговите инвертори

комбинират концепцията на еднос-

трингов инвертор и централен ин-

вертор. От страна на фотоволта-

ичната група те се състоят от

няколко еднострингови инвертора, а

от страна на мрежата са като цен-

трални инвертори. Прилагат се в

случаи, в които фотоволтаичните

модули в инсталацията са различен

вид, нямат еднаква ориентация и

наклон или се наблюдава засенчване.

Мултистринговите инвертори пред-

лагат възможността всеки инвер-

тор да бъде свързан към два или три

стринга, като всеки от тях може да

бъде с различна ориентация, наклон,

мощност или мощностен толеранс.

Освен това, един единствен инвер-

тор може да се използва с различни

стрингове, което е икономически по-

Видове инвертори
за фотоволтаични
системи
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изгодно в сравнение с инсталацията

на няколко еднострингови инверто-

ра. Допълнително предимство се

явява фактът, че работата на все-

ки отделен стринг се оптимизира

чрез отделна система за проследя-

ване на точката на максимална

мощност.

Взаимосвързани инвертори. В

случаите когато към фотоволтаич-

ната инсталация са включени някол-

ко инвертора, е удачно стрингове-

те на група да могат да бъдат пре-

включвани последователно. Причина-

та е, че при намалено натоварване,

например при изгряване на слънцето,

електрическата мрежа се захранва

не от всички инвертори едновремен-

но, а само от един. Когато слънче-

вата радиация достигне нива, при

които един инвертор работи с пълен

капацитет се включва друг инвер-

тор. В момента, в който и той до-

стигне пълната си ефективност, се

включва следващият и така, докато

всички инвертори бъдат въведени в

работен режим. По аналогичен начин,

когато слънчевото греене намалее

привечер, инверторите се изключ-

ват, докато остане само един рабо-

тещ. За да може да се осъществи

тази последователност, инвертори-

те трябва да бъдат свързани заед-

но и да могат да комуникират един

с друг. Този вид свързване също така

оказва влияние върху експлоатацион-

ния срок на инверторите, тъй като

те не се използват през цялото

време и повишава цялостната ефек-

тивност на фотоволтаичната ин-

сталация. Допълнителните разходи

за инверторното превключване са

особено оправдани при по-големите

инсталации, в които малък процент

увеличаване на мощностите води до

значителни изменения в производи-

телността.

Централни инвертори. Когато

енергията на една фотоволтаична

система се преобразува само от

един инвертор, той се нарича цент-

рален. Подходящ е за случаите, в

които фотоволтаичната централа

е под равномерна слънчева радиация,

няма засенчване, всички модули са

ориентирани в една и съща посока и

имат еднакви електрически характе-

ристики. Ако тези условия са из-

пълнени, централните инвертори са

по-ефективното и икономически из-

годно решение. Недостатък се явя-

ва, че при евентуална повреда на

инвертора се прекъсва подаването

на ток към мрежата на цялата фо-

товолтаична централа.

Централните инвертори най-чес-
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то обслужват инсталации с мощност по-голяма от 5 kW.

Сред основните им предимства специалистите посоч-

ват възможността за висока производителност, солид-

ната конструкция и лесния монтаж.

Както вече бе споменато, при този тип монтаж всич-

ки фотоволтаични модули в системата са свързани към

един единствен инвертор. Обикновено групата се състои

от няколко стринга, свързани заедно в съединителна

кутия, преди да бъдат вързани към инвертора. В случай

че стрингове с модули с различни мощности са свързани

паралелно в главната съединителна кутия, то те ще

произвеждат едно напрежение и ток. Ако се използва

еднострингов инвертор, то той ще измери общото на-

прежение и произведения ток от групата и ще проследи

точката на максимална мощност на групата, но няма да

направи разлика между отделните стрингове с различна

максимална мощност. Ето защо в някои случаи се налага

използването на многострингови инвертори, за да се

повишава ефективността на съоръжението.

Микроинвертори. Панелите в един стринг или група

от стрингове с общ изход не винаги са еднакво освете-

ни и алгоритъмът в инвертора осигурява тяхната МРР

на базата на осреднената интензивност на светлина-

та. Резултатът е, че всеки от панелите не работи в

оптималния си режим и съответно не осигурява макси-

мална електрическа мощност. Решението на този про-

блем е чрез използване на микроинвертори (microinverter)

на всеки панел с типична мощност 100-200 W. Микроин-

верторите са предназначени за по-малки инсталации и

са най-подходящи за модули с различни мощностни то-

леранси. Така всеки модул или двойка модули има свой

собствен инвертор, който е оптимално съвместим с

неговите характеристики и спецификации. Инверторът

може да бъде прикрепен към модула или фабрично мон-

тиран в свързващата кутия.

Инвертори за автономни PV системи
Инверторите, които се използват в автономните

системи са доста по-различни от тези при мрежовите

системи. Добре известно е, че мощността им се озна-

чава във ватове или волт-ампери. Стойността на озна-

чената номинална мощност трябва да бъде достатъчна

за захранване на всички АС уреди, включени едновремен-

но. Инверторът трябва да може да понесе и достатъчно

големи пускови токове при захранването на двигатели

или други товари, изискващи по-голям пусков ток.

Инверторите в автономните фотоволтаични систе-

ми е необходимо да отговарят на изискванията за на-

деждност и висока ефективност при пълно и частично

натоварване. Освен това, от тях се очаква да имат

малко потребление на енергия в режим на готовност и

да не създават значителни електромагнитни смущения.

Формата на напрежението, което произвеждат инвер-

торите, е за предпочитане да бъде чиста синусоида.

Също така, инверторите трябва да могат да осигуря-

ват постоянно достатъчна мощност за захранване на

всички уреди и при необходимост да могат да захранят

уреди, нуждаещи се от по-голям пусков ток. Сред оста-

налите им характеристики са стабилно АС напрежение
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и обхват по входно напрежение, съоб-

разен с напрежението на заряд на

батерията.

В случай че се използва повече от

един инвертор в дадена система, за

всеки от тях трябва да е осигурен

отделен токов кръг. Свързването на

АС изхода на един инвертор към АС

изхода на друг инвертор може да по-

вреди и двата уреда. Съществуват

и съвременни модели инвертори,

специално разработени за паралел-

на и синхронна работа един с друг в

режим главен-подчинен инвертор.

Тази схема на работа дава по-голя-

ма енергийна сигурност, а при по-

големите системи дори може да се

повиши ефективността, като се

избегне работата на двата инвер-

тора едновременно при частични на-

товарвания. Главният инвертор

обикновено захранва всички товари,

докато подчиненият се включва само

при необходимост.

Съществуват инвертори, които

обединяват и други компоненти на

автономните фотоволтаични сис-

теми като контролер за зареждане,

зарядно за батерии и контролер за

разпределение на товарите. Заряд-

ните инвертори обединяват инвер-

тор и зарядно устройство за бате-

рия. Използват се във фотоволтаич-

ни или хибридни системи при наличие

на допълнителен източник на АС

енергия – дизелов генератор или

мрежа. Освен да работят като за-

рядно за батерия и като инвертор,

този тип устройства могат да слу-

жат и като непрекъсваеми токозах-

ранващи устройства, свързани ди-

ректно едно с друго и с мрежата.

Инвертори за хибридни
ВЕИ системи

Хибридните ВЕИ системи използ-

Inverter types for grid-connected, stand-alone and hybrid
photovoltaic systems
The article presents the inverter types for different photovoltaic configurations – one string inverters, multi-

string inverters; central inverters, that serve the entire installation and inverters for single units.

ват различни по своето естество

начини за получаване на електрое-

нергия. По принцип представляват

автономни PV инсталации, които

освен акумулатор имат и дизелов

генератор и/или могат да се

свързват към ветрогенератор. През

лятото, когато вятърът е по-слаб,

доминиращият източник са фотовол-

таиците, а през зимата, когато

слънчевата светлина е по-ограниче-

на, водещият източник е ветрогене-

раторът. Поради различния интензи-

тет на вятърната и слънчевата

енергия в денонощието и през годи-

ната, хибридните системи са подхо-

дящи за производството на елект-

роенергия в множество приложения.

Предимствата спрямо автоном-

ните системи са възможността за

получаване на по-голяма максимална

изходна мощност (до стотина kWp)

и практически неограниченото вре-

ме за работа на товарите им без

слънчева светлина. Някои съвремен-

ни хибридни системи имат възмож-

ност и за свързване към електричес-

ката мрежа с цел доставяне на енер-

гия в нея.
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платена публикация

Компанията SMA Central & Eastern Europe тази година

за пръв път участва в изложението SEE SOLAR в Со-

фия. На експерти в областта на възобновяемите енер-

гийни източници тя представи преди всичко своите

стрингови инвертори, но в центъра на вниманието на

посетителите на щанда на SMA бяха също инвертори-

те за централни или островни РV системи. Най-много

запитвания бяха направени относно трифазния мулти-

стрингов инвертор Sunny Tripower.

Този безтрансформаторен инвертор с ефективност,

достигаща до 98,1% е прочут със своята универсална

приложимост и се използва успешно в целия свят за уп-

равление на РV инсталации с мощност от 8 kW до ни-

вото на мегавати. От своето въвеждане на пазара преди

две години, най-големият представител на инвертори

от серията TL - Sunny Tripower 17000TL, вече спечели

редица награди и в теста, проведен от списание Photon

Profi. Инверторът Sunny Tripower 17000TL беше оценен

като „апарат от върхов клас„ с обща оценка „едно плюс„.

Според посочената оценка, с този мултистрингов РV

инвертор компанията SMA успява да въведе „нови кри-

терии„ и произвежда „досега ненадминат инвертор„. За

специалисти беше убедителна между другото и негова-

та ефективност - досега най-високата, измерена от спи-

сание Photon.

Инверторът Sunny Tripower обединява даже 5 световни

иновации: изцяло новата концепция Optiflex подпомага за

гъвкавото конфигуриране на РV системи. Уникалната в

световен мащаб концепция Optiprotect за многократно

осигуряване на безопасността включва разпознаване на

спадане в стринга, електронен стрингов осигурител и

възможност за интегриране на защита от пренапреже-

ние от тип II, която гарантира максимална експлоата-

ционна безопасност на РV системата. И най-после - си-

стемата SUNCLIX за DC присъединяване значително оп-

ростява монтажа на инвертора.

Optiflex е изцяло нова концепция за гъвкаво конфигу-

риране на високоефективни РV системи. Давид Рехачек,

изпълнителен директор и управител на компания SMA

Central & Eastern Europe s.r.o., подчертава: „За конфигу-

риране на РV системите все по-често е определен кон-

кретният брой РV панели. Обикновените концепции обаче

не винаги позволяват представяне на изискваното пред-

ложение, включващо само един инвертор. В повечето та-

кива случаи се наложи използването на още един инвер-

тор за останалите‘ РV панели, в резултат на което

нарастват разходите, монтажът става по-сложен и

системната ефективност намалява. Концепцията

Optiflex напълно решава този проблем.„ Освен това, има

възможност за идеално съгласуване на напрежението на

РV генератора с кривата на ефективността на инвер-

тора. Дори при точно определен брой РV панели концеп-

цията Optiflex предлага възможност за варианти на

дължината на стринговете, така че през повечето време

инверторът работи с максимална ефективност. Благо-

дарение на двата независими тракъра на точки на мак-

симална мощност (MPP-trackers), инверторът е оптима-

лен за употреба с частично засенчени РV генератори.

Optiprotect е концепция за многократно осигуряване на

безопасността, използвана за пръв път с инвертор Sunny

Tripower: 3 иновационни обезопасителни съоръжения ком-

плексно наблюдават и предпазват РV системата и енер-

гийния добив.

В сравнение с обикновените предпазители със сто-

пяеми елементи, електронният стрингов предпазител

на инвертора Sunny Tripower работи на изцяло нова

основа: във всеки стрингов вход има датчик на елект-

рическия ток, който освен интензивността, отчита и

посоката на протичане на електрическия ток. В случай

отчитане на обратен ток, системата просто прави късо

съединение на РV генератора. По този начин всички

обратни токове се спират надеждно, появата на елек-

трични дъги е изключена от гледна точка на физиката

и се постига максимална експлоатационна безопасност.

Няма нужда от провеждане на дименсиониране и

продължителността на живота в сравнение с предпа-

зители със стопяеми елементи е значително по-голяма.

Други предимства: не възникват загуби на електричес-

ката енергия, нито допълнителни разходи.

Освен това, при нужда инверторът Sunny Tripower за

пръв път предлага възможност за вграждане на защи-

та от пренапрежение от тип II директно в инвертора.

В такъв случай инверторът може лесно да се включи в

системи за защита от атмосферно пренапрежение

съгласно наредбите за обществени сгради и изисквани-

ята на някои застрахователи. Чрез интегриране дирек-

тно в инвертора се опростява инсталирането и не се

Компанията SMA на изложението
SEE SOLAR в София
Компанията SMA на изложението
SEE SOLAR в София
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повишава сложността на монтажа, стига само елемен-

тите за защита от пренапрежение да се поставят в

определения за целта слот.

Електронното наблюдение на тока на стринговете

на компания SMA също е поразяващо със своята инте-

лигентна концепция: „Досега имаше възможност за раз-

познаване на спад в един стринг РV панели само чрез

децентрализирани съоръжения за наблюдение, което

особено при тънкопластови апликации с многобройни

стрингове представлява значителни разходи. От друга

гледна точка, неразпознатите, по-продължителни спа-

дове на стринговете могат да доведат до важни загу-

би на енергийния добив. Интелигентната електронна

детекция на тока на стринговете на компания SMA

решава този проблем: след само 2 седмици в експлоата-

ция, системата може сама да разпознае и идентифици-

ра надеждно спад във всеки от 6-те частични стринга.

По този начин операторът може да наблюдава дейнос-

тта на до 36 частични стринга директно във инверто-

ра без нужда от сложна, скъпа конфигурация, отнемаща

много време,„ обяснява Давид Рехачек.

Като става дума за „лесно инсталиране„, време е и

за 5-ата иновация: Sunny Tripower е пръв инвертор на SMA,

стандартно оборудван със системата SUNCLIX за DC

присъединяване на компания Phoenix Contact. Тази сис-

тема за присъединяване дава възможност за лесен и бърз

монтаж без нужда от адаптери или специални инстру-

менти. Монтажът на конектора към проводник без изо-

лация се провежда в 30стъпки и обикновено не отнема

повече от 15 секунди. Конекторите SUNCLIX за РV па-

нели са безплатно прибавени към всеки инвертор Sunny

Tripower.

„Не намаляваме усилията си да развиваме инвертора

Sunny Tripower. Приготвяме се да въведем 3 нови инова-

ции на пазара през 2012 г. - за по-малки РV системи ще

представим инвертори Sunny Tripower oт 5 kW дo 9 kW.

С инвертора Sunny Tripower 20000TLEE серията ще пре-

мине към по-високи мощностни класове. И с инвертора

Sunny Tripower 20000TLHE, през миналата година за пръв

път покорил световната граница от 99% за серийно

произвеждан инвертор, ще постигнем ново ниво макси-

мална мощност,„ добавя възхитено Давид Рехачек.

„Оценявам участието на SMA на изложението SEE

SOLAR като много полезно,„ констатира доволно Давид

Рехачек. „Нашият тим отговаря за българския пазар едва

от миналата есен, но въпреки това много от посети-

телите на изложението познаваха марката SMA. Беше

очевидно, че изложението наистина е подходящо място

за срещи на специалисти и професионалисти в област-

та на възобновяемите енергийни източници, които добре

познават своята специалност,„ заключва Давид Рехачек.

SMA Central & Eastern Europe s.r.o. е дъщерна компания

на немската SMA Solar Technology AG. Навлиза на чеш-

кия 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 полския,

българския, румънския и унгарския пазар. Освен търгов-

ското представителство за клиенти от региона на Цен-

трална и Източна Европа, компанията разполага с тим

сътрудници, осигуряващи технически, маркетингови,

сервизни и консултантски услуги. За професионалисти

и всички заинтересовани в областта на фотоволтаи-

ката SMA организира безплатни курсове в рамките на

Solar Academy.

За компанията SMA
Компанията SMA Solar Technology AG е водещ свето-

вен производител на фотоволтаични инвертори и изве-

стен доставчик на трансформатори и дросели. Също така

предлага иновативни решения за захранване на желе-

зопътни транспортни средства използвани в транспор-

та на къси и дълги разстояния. През 2011 година групата

SMA постига оборот от 1,7 млрд. евро. Компанията SMA

е базирана в Нистетал до немския град Касел и има пред-

ставителства в 19 страни на четири континенти. Като

цяло концернът е работодател за 5500 служители (вклю-

чително сезонни работници). Многократно награждава-

ната гама продукти включва фотоволтаични инвертори

за покривни фотоволтаични системи, големи фотоволта-

ични електроцентрали и островни системи. Благодаре-

ние на това компанията SMA успява да предлага опти-

мални инвертори за фотоволтаични системи от всички

размери и типове. От 2008 година компанията SMA се

котира на борсата на ценни книжа във Франкфурт и е

включена в индекс TecDAX. През изминалите години ком-

панията SMA е многократно награждавана за отлични-

те й постижения в качеството на работодател и спече-

ли първо място в националния немски конкурс „Great Place

to Work„ за 2011 и 2012 години.

Заповядайте на InterSOLAR, Германия

Мюнхен, 13-15 юни 2012,

зала С3, щанд №210 и 230
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    лагодарение на полупроводни-

ковите прибори надеждността на

много изделия се подобрява и се удъ-

лжава експлоатационният им срок.

В последните години подобно явле-

ние се наблюдава и в силовите уст-

ройства на електроенергетиката

поради усъвършенстването на кла-

сическите мощни полупроводникови

прибори и появата на нови видове. На

тях се разчита за създаването на

усъвършенствани индустриални и

медицински апаратури, както и на

устройства със специално предназ-

начение. Възлагат се и големи надеж-

ди на тяхната роля за масовото

използване на слънчевите и вятър-

ните електроцентрали и за развити-

ето на постояннотокови мрежи с

високо напрежение - едно от перс-

пективните направления на съвре-

менната енергетика.

В статията се разглеждат дей-

ствието, основните параметри и

приложения на мощните полупровод-

никови прибори с три и повече изво-

да. Многобройните техни подобрения

през последните две десетилетия

резултират в намаляване на разсей-

ваната мощност върху тях, което е

едно от условията за създаване на

все по-компактни устройства.

Създаването и овладяването на

Мощни
полупроводникови
прибори в електро-
енергетиката

масовото производство на прибори-

те включва множество технологич-

ни нововъведения, но те представ-

ляват основно интерес за специа-

листите по разработката им и за-

това тук не са отразени.

Мощни MOS
транзистори

Поради естеството на материа-

ла само ще бъде спомената важно-

стта на съвременните нисковолто-

ви разновидности на мощните MOS

транзистори (например Trench

MOSFET и NexFET) за захранването

на компютърни и комуникационни

съоръжения и за предавателите на

съвременните безжични мрежи

(LDMOS).

В електроенергетиката обикно-

вено се работи с по-високи напреже-

ния и затова използваните в нея

мощни MOS транзистори работят

с напрежения не по-малки от 100 V.

Действие.  Символичното означе-

ние на най-често използваните в

електроенергетиката NMOS тран-

зистори е дадено на фиг. 1а, като

трите им електрода са дрейн D, сорс

S и гейт G. Диодът между D и S се

дължи на тяхната структура, а не е

прибавен допълнително. Съществу-

ващият полупроводвиков слой меж-

ду D и S (с прекъсната линия в озна-

чението), наречен канал, позволява

преминаването през него на поток

от електрони, чийто отрицателен

електрически заряд определя допъл-

Фиг. 1.

б

a

в г

Мощни
полупроводникови
прибори в електро-
енергетиката

Б
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нителната буква N в означението.

Този поток е токът между D и S,

наричан дрейнов ток ID, който про-

тича и през свързания към някой от

тези два електрода външен товар.

Практически винаги при свързва-

нето на NMOS транзисторите на D

се подава положително напрежение

спрямо S и ID влиза в D и излиза от S.

За да работи транзисторът, тряб-

ва на G да се подаде положително

напрежение спрямо S (минималната

му стойност се нарича прагово на-

прежение VGS(th) или напрежение на

отпушване Vp) с типични стойнос-

ти между 1 V и 8 V, но ток между

двата електрода не протича пора-

ди структурата на транзистора.

Това е едно от големите предимства

на MOS транзисторите, тъй като

схемата (обикновено наричана драй-

вер DR), която осигурява напрежени-

ето гейт-сорс VGS е твърде проста.

При VGS достатъчно по-голямо от

VGS(th) транзисторът не само е от-

пушен, но поведението му е на зат-

ворен ключ със съпротивление RDSon

(означава се и като ron, rds и rdson), с

което се осигурява протичането на

ID през товара. Така между D и S се

получава напрежение дрейн-сорс VDS,

което в случая е равно на ID x RDSon и

типичните му стойности рядко над-

хвърлят 5 V. Когато VGS е по-малко

от VGS(th) (най-просто е да се осигу-

ри VGS=0), транзисторът е запушен

и представлява отворен ключ – ток

през него и товара няма. Но тъй като

транзисторът остава свързан в

електрическата верига, нейното

захранване определя напрежение VDS,

чиято стойност по принцип е по-

голяма от тази върху отпушения

транзистор. Следователно, чрез VGS

товарът на транзистора може да се

включва и изключва, което изяснява

начина на използване на MOS тран-

зисторите не само в електроенер-

гетиката, но и на много други мес-

та.

Съществуват PMOS транзисто-

ри със същите, но значително по-

редки приложения. Символичното им

означение се различава от дадено-

то на фиг.1а само по обратната по-

сока на стрелката. Токът през ка-

нала им е от положително заредени

частици (оттук е буквата Р в озна-

чението), обикновено D е с отрица-

телно напрежение спрямо S, токът

влиза в S и излиза от D, а за отпуш-

ване на транзистора е необходимо

отрицателно VGS в същите граници,

както при NMOS транзисторите.

Основни параметри.  Първият па-

раметър, който е в основата на

избора на транзистор за дадено

приложение, е максималното безо-

пасно напрежение дрейн-сорс в запу-

шено състояние VDSS със стойности

в най-масово използваните транзи-

стори до 600-650 V и най-голяма

засега съществуваща стойност

1500 V. В някои каталози вместо VDSS

се дава по-голямото (обикновено с

около 20%) напрежение на пробив

BVDSS между D и S, което е недопу-

стимо да се прилага при експлоата-

цията на транзистора. Като макси-

мално допустим ток на дрейна обик-

новено се дават две стойности.

Едната е при непрекъснато проти-

чане на този ток с означение ID и

стойности между 3 А и 100 А. Тъй

като твърде често поради есте-

ството на товара токът му пред-

ставлява серия от правоъгълни им-

пулси, като допълнителен параметър

е максималният импулсен ток IDM,

който е няколко пъти по-голям от ID
и стойността му в каталога е в сила

при импулси с определена продължи-

телност. Когато тя е по-малка,

максималната стойност на тока

нараства.

Максималната мощност PD, която

може да се разсее върху транзисто-

ра без опасност да го прегрее (тя

се превръща в топлина) и повреди е

типично между 100 W и 600 W, а най-

голямата засега стойност е 2500 W.

Към тези стойности трябва да се

подхожда много внимателно, тъй

като те са в сила само до определе-

на температура ТС на корпуса на

транзистора (обикновено 25 °С) –

при по-висока температура PD нама-

лява. Нещо повече, често ТС може да

се осигури само чрез монтиране на

транзистора върху подходящ радиа-

тор, за което производителите

обикновено дават препоръки. Също-

то се отнася и за тока ID – стойно-

стта му в каталога е при дадена ТС

и намалява с увеличаването й.

Съпротивлението RDSon по прин-

цип трябва да е колкото е възможно

по-малко, защото съпротивленето

на идеалния затворен ключ е 0. Ти-

пичните му стойности са между 1

mW и няколко W, като са толкова по-

малки, колкото по-голям е ID. Обясне-

нието е просто – основната част от

Фиг. 2. Източник: IXYS Semiconductor
Фиг. 3. б

a

в
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разсейваната мощност е равна на ID
x ID x RDSon.

При работа на транзистора с

импулси съществено значене има

входният му капацитет Ciss (между

G и S) със стойности между няколко

десетки pF и няколко nF. Причината

за това е, че драйверът има вътреш-

но съпротивление R, поради което

продължителността на предния и

задния фронт на входните импулси

е 2,2 RCiss. За намаляването й, т. е.,

за да могат транзисторът и то-

варът да работят с по-къси импул-

си, драйверът трябва да е с малко R

– съществуват специални интеграл-

ни схеми на драйвери за мощни MOS

транзистори. Например при R=1 Ω и

Ciss=1 nF фронтовете са по 2,2 ns и

товарът може да работи с импулси

с продължителност над 10 ns.

Примери за приложение. Основ-

ните приложения на мощните MOS

транзистори са за управление на

товари с резистивен и индуктивен

характер, като последните могат да

са електродвигатели, дросели, кон-

тактори и др. под. Като пример на

фиг. 1б е дадено свързването на

резистивен товар към постоянно

напрежение U. Например при напре-

жение и мощност на товара съот-

ветно 400 V и 2 kW, т. е. негово

съпротивление 80 Ω и транзистор с

RDSon =10 mΩ ще протече ток ID = 400

V / (80 Ω + 10 mΩ)=4,999 A, докато

при непосредствено свързване на

товара към напрежението токът е

5 А. Разсейваната мощност върху

транзистора е PD=4,999 A x 4,999 A

x 10 mΩ=0,25 W, което е нищожно

малко спрямо мощността на това-

ра. Това допълнително подчертава

големите предимства на MOS тран-

зисторите като мощни ключове.

Типичната схема на свързване на

индуктивен товар е дадена на фиг.

1в. При прекъсване на веригата на ID

полярността на напрежението върху

L се сменя (показаната в скоби), D

се отпушва и токът през него оси-

гурява разсейване на натрупаната

върху L магнитна енергия. Без диод

напрежението върху L (практически

равно на U) се сумира със захранва-

щото напрежение и се получава

VDS=2 U, което може да повреди

транзистора.

Идея за мостова схема за захран-

ване на променливотоков електрод-

вигател М с постоянно напрежение

е дадена на фиг. 1г. Когато то е

положително и са отпушени горни-

ят ляв и долният десен транзистор,

токът през М протича отляво надяс-

но. За ток в обратната посока тряб-

ва да се отпушат горният десен и

долният ляв транзистор.

MOS модули. Те съдържат обик-

новено 2 или 6 еднакви транзистора

и са сравнително слабо разпростра-

нени. На фиг. 2 е дадена схемата на

троен полумост с транзистори с

VDSS=150 V, ID=57 A и RDSon=17 mΩ. Ос-

новните приложения са за захранва-

не на променливотокови товари, най-

вече трифазни електродвигатели в

индустрията и автомобилостроене-

то.

Биполярни транзистори
с изолиран гейт (IGBT)

Те съчетават предимството на

простото управление на MOS

транзисторите с по-големия макси-

мален ток и по-малкото напрежение

и съответно загуби на енергия (до

около 2 пъти) в отпушено състояние,

характерни за биполярните транзи-

стори. Същевременно, допускат по-

голяма плътност на тока, което

означава осигуряване на желана

стойност с по-малка и евтина

структура. От приложна гледна

точка е особено важно, че IGBT мо-

гат да управляват по-високоволто-

ви и по-мощни товари в сравнение с

мощните MOS транзистори. Извес-

тен недостатък е, че не могат да

работят до толкова високи често-

ти.

Символичните означения на фиг.

3а са очевидно съчетание на тези на

MOS и биполярен транзистор, като

трите електрода са: гейт G, колек-

тор С и емитер Е. Твърде често в

корпуса се прибавя антипаралелен

диод (фиг. 3б) със същото предназ-

начение, както при мощните MOS

транзистори.

електроенергетика
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Действие. Тези транзистори

също работят като ключове и имат

твърде сложна структура, предста-

ва за която може да се добие от фиг.

4. Независимо от това, за изяснява-

не на действието на IGBT може да

се използва опростената еквивален-

тна схема на фиг. 3в. Ключът е меж-

ду изводи С и Е и при положително

напрежение между гейта и емитера

VGE, по-голямо от праговото напре-

жение VGE(th) с типични стойности

между 2 V и 8 V се получава достатъ-

чно голям дрейнов ток, който същев-

ременно е базов на биполярния тран-

зистор. Последният се насища и

ключът се затваря, като през него

и съответно през товара протича

колекторният ток IC. Важна разлика

от MOS транзисторите е, че токът

е само в посока от С към Е, което е

отразено и със стрелките в симво-

личните означения и означава поло-

жително напрежение VCE на колекто-

ра спрямо емитера. При VGE<VGE(th)

няма дрейнов и базов ток, транзис-

торът се запушва, т. е. ключът се

отваря и токът през товара се

прекъсва.

Дискретни IGBT. Те са със само-

стоятелен корпус и първият основен

параметър, с който започва изборът

за дадено приложение, е максимално-

то безопасно напрежение колектор-

емитер VCES на запушения IGBT, ко-

ето най-често е в границите 250 -

1200 V. И тук вместо него някои

производители дават напрежението

на пробив BVCES със стойности 300

- 1500 V. Максимално допустимият

постоянен колекторен ток IC обик-

новено е между 2,5 А и 300 А, но освен

него задължителен параметър е

максималният импулсен ток ICM с 3-

4 пъти по-големи стойности. При

наличие на вграден диод за него се

дават максималното обратно напре-

жение и максималният ток в права

посока. Максималната разсейвана

мощност PD е при температура на

корпуса ТС≤25 °С най-често е между

30 W и 500 W, а най-голямата засега

достигната стойност е 1150 W.

Задължително трябва да се взима

предвид и максималната мощност

при температура ТС=100 °С, която

е 2-3 пъти по-малка и обикновено е

по-меродавна, тъй като практичес-

ки е твърде трудно да се осигури ТС

до 25 °С. Разсейваната мощност

върху наситения транзистор е само

част от общата и представлява про-

изведение на колекторния ток и па-

раметъра напрежение на насищане

VCEon или VCE(sat) (между 1 V и 5 V),

което от своя страна е правопропор-

ционално на тока. Освен нея при от-

рицателно напрежение колектор-

емитер се отпушва антипаралелни-

ят диод и върху него също се отделя

мощност.

Сред последните новости е изпол-

зването на диод от SiC, с което

загубите върху него намаляват над

2 пъти. Освен това вече има таки-

ва диоди с обратно напрежение 1200

V, което позволява използването им

и във високоволтови IGBT.

Чрез подходящо комбиниране на

IGBT (например както в схемата на

фиг. 1г), те се използват и за управ-

ление на променливотокови товари,

което е едно от основните им при-

ложения. В такива случаи трябва да

се има предвид максималната често-

та на превключване fmax (обикновено

между 1 kHz и 150 kHz), която показ-

ва най-много колко цикъла запушва-

не-насищане в секунда може да из-

върши IGBT. За практиката е важно

да се знае, че всяка смяна на състо-

янието на IGBT е свързана с отделя-

не на определена мощност (т. нар.

загуби от превключване), т. е. с уве-

личаване на честотата на превключ-

ване нараства и разсейваната мощ-

ност.

За всеки IGBT особено важни са

областите на безопасна работа

(Safe Operating Area), границите на

които са максималното напрежение

колектор-емитер и максималният

колекторен ток. За отпушения тран-

зистор се използва FBSOA, пример за

каквато е даден на фиг. 5а. Тя показ-

ва VCES = 1000 V, а максималният

постоянен ток е 100 А (най-долната

характеристика) до VСЕ = 6 V, след

което започва да намалява, тъй като

IGBT е с PD = 600 W. При импулсен

колекторен ток (следващите харак-

теристики) неговата амплитуда

може да е до 200 А и тя е в сила за

различни VСЕ в зависимост от

продължителността на импулсите –

например при 100 µs транзисторът

може да работи до VСЕ = 300 V. Обик-

новено FBSOA са в сила при ТС = 25

°С.

В процеса на запушване на тран-

зистора върху него се получават

импулси на VСЕ и IC, чиито максимал-

Фиг. 4. Източник: Toshiba

Фиг. 5.

б

a



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 2/2012 43

електроенергетика

ни стойности се определят от границите на RBSOA, при-

мер за каквато е на фиг. 5б. Полезно е да се има пред-

вид, че тези характеристики са особено важни при

управляване на индуктивни товари и, че максималният

импулсен колекторен ток обикновено е 2 пъти по-голям

от максималния постоянен ток през отпушения тран-

зистор (характеристиката на фиг. 5б е за модул с IC =

3600 A).

Реално IBGT са най-масово използваните полупровод-

никови прибори за управление на мощни товари и зато-

ва непрекъснато се правят видоизменения в тяхната

структура с цел подобряване на параметрите. Един от

новите типове са SPT-IGBT (от Soft Punch Through) с 20%

по-малко напрежение VCE(sat), намалени загуби при пре-

включване поради плавното (а не рязко, както при дру-

гите IGBT) преминаване от запушено в наситено състо-

яние и обратно, съчетано с по-малки отскоци на напре-

жението VСЕ при тези смени. Последното е предпоставка

за по-сигурна работа, използването на по-прости схеми

за защита и по-малки електромагнитни смущения (EMI).

Типичен транзистор от този тип е за 1200 V / 300 А, но

вече има модели до 6500 V.

По-нататъшно намаляване на PD върху наситения

транзистор с още около 20% е постигнато при по-но-

вите транзистори SPT+ IGBT, които имат разновидно-

сти 1200 V/100 А, 1700 V/100 А и 3300 V/50 А.

Модули с IGBT. В зависимост от предназначението

си те съдържат между 1 и 7 IGBT, обикновено с анти-

паралелни диоди и в немалко случаи и допълнителни

елементи. Двата основни параметъра на техните IGBT

са в следните граници:

n Напрежение VCES – типично между 600 V и 1700 V, като

най-високоволтовите са с 2500, 3300, 4000 и 6500 V.

n Максимален постоянен ток – типично между 5 и 300

А и най-големи стойности от 1200 до 3600 А.

Съчетаването в един модул на максималните стой-

ности на двата параметъра засега не е възможно – най-

големите постигнати стойности са 1700 V / 3600 А и

6500 V / 750 А, което дава възможност за управление на

товари с мощност до 6 MW.

На фиг. 6а е даден пример за схемата и външния вид

на един от най-простите модули. Пример за сложен модул

е показан на фиг. 6б, като неговите IGBT са с VCES = 1200

V, IC = 17 A и VCE(sat) = 1,8 V. Приложението му е за три-

фазни инвертори и електродвигатели, като за всяка от

фазите е предназначен един от полумостовете (изводи

U, V и W). Другият IGBT е за реализация на електромаг-

нитна спирачка, а диодите са трифазен изправителен

мост. Вграден е и термистор за измерване на темпе-

ратурата във вътрешността на модула с изводи на

корпуса за свързване към подходяща електронна схема.

Външният вид на подобен модул, но с 3300 V/1200 А е

даден на фиг. 6в.

Специално за управление на маломощни трифазни

електродвигатели в битови уреди съществуват интег-

рални мощни модули със съкращение IPM. Те съдържат

три полумоста с дискретни IGBT и интегрална схема на

драйвер за управлението им, чрез чиито входове се

Източник: Mitsubishi Electric

Фиг. 6.бa

в

Източник Fuji Electric Източник: IXYS Semiconductor
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задава режимът на работа на елек-

тродвигателя. Конструктивното

оформление на IPM е като хибридна

интегрална схема или печатна плат-

ка. За гарантиране на сигурната им

работа модулите имат вградена

температурна и максималнотокова

защита, поради което понякога се

наричат „интелигентни“ мощни

модули със същото съкращение.

Аналогични модули съществуват

и за индустриални приложения, напри-

мер за управление на електродвига-

тели с мощност до 80 kW. Поради по-

големите си мощност и необходими

размери, те се монтират в малка

кутия, а пример за устройството на

такъв модул е даден на фиг. 7.

Транзистори CSTBT
Съкращението CSTBT означава

Carrier Stored Trench gate Bipolar

Transistor, като по своята същност

те са IGBT с подобрени параметри

благодарение на изменения в струк-

турата им и се приемат за 6-то

поколение IGBT. Те са патентовани

и се произвеждат от Mitsubishi

Electric. Напрежението VCE(sat) е нама-

лено с 0,4 V в сравнение с класичес-

ките IGBT със същия ток IC и загуби-

те на мощност при превключване на

IGBT и вградения диод са с 20% по-

малки. Предлагат се транзистор 600

V/50 А с VCE(sat) = 1,15 V и серия от 6

транзистора 1200 V/150 А с VCE(sat) =

1,95 V.

На основата на тези транзисто-

ри са създадени IPM с разновиднос-

ти 600 V/300 А, 600 V/900 А, 1200 V/

150 А, 1200 V/450 А и 1200 V/600 А.

Три са основните им предимства.

Сензорите за температура са мон-

тирани непосредствено върху всеки

IGBT, т. е. контролирането й е по-

бързо и точно, и при прегряване той

се запушва. Защитата от късо съе-

динение се прави чрез следене на

малка част от колекторния ток (а

не на целия), с което рязко се нама-

лява разсейваната мощност върху

транзистора и се удължава експло-

атационният срок. При задействане

на защитата се получава съответ-

ното логическо ниво на специален

извод на модула. Третото предим-

ство е наличието на защита срещу

ниско захранващо напрежение, задей-

стването на която изключва моду-

ла.

Транзистори BIGT
За управление на променливото-

кови товари с IGBT успоредно на тях

задължително се свързва диод (вж.

например фиг. 6 а, б), който е основ-

ният фактор за ограничаване на

максималния ток на модулите с

IGBT. Логичната възможност за уве-

личаване на тока на диода чрез по-

голяма площ на неговия чип и съот-

ветно по-големи негови размери

среща технологични ограничения,

които не позволяват площта на

диода в модула да е повече от 50%

от тази на IGBT. Първата стъпка в

разрешаване на този проблем мон-

тиране на диода върху чипа на IGBT,

което е довело до реализацията на

IGBT с обратна проводимост

(Reverse Conducting IGBT) RC-IGBT. В

лабораторни условия са били реали-

зирани такива транзистори за на-

прежения 600 - 1200 V и неголеми

токове, но процесът е бил свързан

със сериозни технологични пробле-

ми. Ефективен начин за решаване-

то им се е оказала полупроводнико-

ва структура, представляваща ус-

поредно свързани IGBT и RC-IGBT и

наречена двоен транзистор с изо-

лиран гейт (Bi-Mode Insulated Gate

Transistor) BIGT със символично оз-

начение на фиг. 8. Освен споменато-

то увеличаване на максималния ток,

предимство на BIGT са по-малките

отскоци на напрежението и тока

при смяна на състоянието им и по-

голямата издръжливост на къси съе-

динения.

Засега се предвижда използване на

BIGT само за реализация на модули.

Експериментално е създаден модул

3300 V/62,5 А с площ на чипа около 1

cm2. Друг модул 3300 V/1500 А с

външни размери 140x130 mm и

съдържащ 4 полупроводникови плас-

тинки всяка с по 6 BIGT е заместил

по-големия по размери SPT+ IGBT

модул, съдържащ 6 пластинки с по 4

IGBT и 12 дискретни диода и имащ

същите напрежение и ток.

Очаква се серийното производ-

ство на модули с BIGT да започне

през настоящата година.

Тиристори
Тези най-стари мощни полупровод-

никови прибори продължават да

имат важно място в най-различни об-

ласти на съвременната електрое-

нергетика – управление на електрод-

вигатели и осветителни тела (осо-

бено такива с промяна на силата на

светлината), електрически уреди,

системи за разреждане на конденза-

тори, мощни захранвания, запалител-

ни системи.

Класически тиристори. Симво-

личното означение на най-простия

от тях, който е прието да се нари-

ча тиристор (Silicon Controlled

Rectifier) SCR е дадено на фиг. 9а. При

достатъчен влизащ ток (типично

между 50 mA и 80 mA) в управлява-

щия електрод (Gate) G приборът се

отпушва и от анода А към катода

му К протича аноден ток IA (типич-

ни максимални стойности между 5

Фиг. 7.
Източник: Mitsubishi Electric
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А и 700 А), при което между двата електрода се полу-

чава напрежение VTM, обикновено 1,5 - 2 V. Най-големи-

те засега стойности на IA са 4,4 kA. Не е възможно про-

тичането на аноден ток от К към А, т. е. SCR са ед-

нопосочни прибори. За запушване на SCR трябва анод-

ният ток да намалее под тока на удържане IH (типично

5 - 100 mA). Изборът на тиристор за дадено приложе-

ние се прави основно по максималната стойност на IA
и максимално допустимото обратно напрежение (А от-

рицателен спрямо К) VRRM, с най-често използвани стой-

ности 200 - 1200 V, а най-голямото засега е 8 kV.

За пропускане на ток през прибора в двете посоки се

използват симетрични тиристори (Triac) със символич-

но означение на фиг. 9б. Действието им е подобно, но

максималните стойности на VRRM и IA са по-малки.

Основните класически приложения на двата типа са

за пропускане на ток през SCR и симетричния тирис-

тор само за част от полупериодите на мрежовото

напрежение, което означава изменение на средната

стойност на напрежението върху свързания към тях

товар и неговата мощност. На фиг. 10 по-ранното

отпушване (вляво) определя по-голяма средна стойност

на напрежението върху товара и тока през него. Това

е известно като фазово управление, а времето между

началото на всеки полупериод и отпушването се нари-

ча ъгъл на отпушване ϕ (например ϕ=90° означава от-

пушване при максимума на напрежението).

Сравнително рядко се използват Reverse Conducting

SCR, които представляват паралелно и противопосоч-

но свързване на SCR и диод, при което може да се про-

меня само напрежението през отпушения SCR, докато

диодът пропуска изцяло другия полупериод.

На SCR се разчита особено много в развитието на

съвременните високоволтови постояннотокови мрежи

(HVDC Grid) и по-точно в съоръженията, създаващи тези

напрежения. За целта обикновено се използват SCR с

VRRM = 8 kV и IA до 4,5 kA, конструктивно реализирани

като цилиндри с диаметри 10 cm, 12,5 cm и 15 cm. С

тях се реализират специални модули (High Power Thyristor

Valve), съдържащи един или повече SCR, дросели, рези-

стори и кондензатори. За осигуряване на големи напре-

жения модулите се свързват последователно или в един

модул последователно се свързват повече SCR. Охлаж-

дането им се осигурява с вода, като идеята за свързва-

нето на няколко модула е дадена на фиг. 11 а, а външни-

ят вид на възел от модули е на фиг. 11б.

Подобен е случаят с изграждането на преобразува-

тел на променливо напрежение в постоянно 500 kV,

съдържащ 20 успоредно свързани модула (за достатъч-

но голям ток), а всеки модул се състои от 78 последо-

вателно свързани 8-киловолтови SCR.

Тиристори с изключване от управляващия електрод

(Gate Turn-Off Thyristor - GTO). Те са прибори със същите

три електрода (вкл. наименованията), както SCR и сим-

волични означения на фиг. 12. Включването става чрез

достатъчно голям влизащ ток в управляващия електрод

G (положителен импулс на G спрямо К), а изключването

– чрез няколко пъти по-голям излизащ ток (отрицате-

лен импулс). Предимствата им спрямо SCR са по-прости-

Фиг. 8. Фиг. 9. б

a

б

a

Фиг. 10.
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Power Semiconductor Devices in Electric Power Industry
The present article considers the operation, the basic parameters and applications of power semiconductor

devices with three or more terminals. Numerous technical improvements over the past two decades result

in reduced power dissipation, which is a prerequisite for creating ever more compact devices.

ят начин на изключване, генерирани-

те електромагнитни смущения са

по-малки, а смяната на състоянието

става за по-кратко време, т. е.

възможна е работа до по-високи

честоти. Тези предимства опреде-

лят някои области на приложение,

където не е възможно използването

на SCR. Важно е да се отбележи, че

се води изследователска работа за

създаването на GTO на основата на

силициев карбид (SiC).

От приложна гледна точка е по-

лезно да се знае, че GTO обикновено

са високоволтови прибори за мощни

товари – могат да управляват то-

вари с напрежение между 100 V и 4500

V и токове от 500 A до 4000 А. Има

серийно произвеждани модели 4500 V/

4000 А, които могат да управляват

товари до 20 МVА, например инвер-

тори за захранване на железопътни

мрежи.

Тиристори с подобрено изключ-

ване от управляващия електрод.  Те

не притежават недостатъците на

GTO от големи производствени то-

леранси на времето на запушване и

необходимостта от външни елемен-

ти за ограничаване на нежеланите

отскоци на напрежението при запуш-

ване. Освен това са с намалено на-

прежение в отпушено състояние и

намалени загуби при запушването им

и имат вграден антипаралелен диод

за осигуряване на много бързо нама-

ляване на тока на запушване. Чрез

последователно свързване на моду-

ли от такива тиристори за пръв път

е постигнато управление на това-

ри с мощност до 100 МVА.

Самите тиристори се наричат

Gate-Commutated Thyristor (GCT),

имат символичното означение на

фиг. 13а, напрежения VRRM между 4,5

kV и 10 kV и максимални анодни то-

кове от 3 kA до 5 kA. Съществена

особеност е значителният ток в

управляващия електрод при запушва-

не, който е около 20% от анодния

ток. Пример за външния вид на GCT

е показан на фиг. 13б.

За намаляване на размерите и

подобряване на надеждността елек-

тронната схема за управление се

монтира непосредствено до тирис-

тора, като така получената конст-

рукция се нарича Integrated Gate-

Commutated Thyristor (ICGT) с типи-

чен външен вид на фиг. 13в, като

б

a

Фиг. 11.

Източник Siemens
бa

Фиг. 12.

бa

Фиг. 13. в

б

a

Фиг. 14.

обикновено електрониката е покри-

та с предпазен корпус.

Тиристори с оптично управле-

ние (Light Triggered Thyristor, Direct-

Light Triggered Thyristor - LTT). Разра-

ботени са специално за устройства,

работещи с много високи постоян-

ни напрежения и управляващи много

мощни товари. Електрическите им-

пулси за управление на досега изпол-

званите за тези цели тиристори

също са били предавани чрез свето-

вод, тъй като управляващата част

е замасена, а тиристорът е под ви-

соко напрежение. Голямо улеснение

със сериозни предимства е, когато

в тиристора е вграден източникът

на оптичен импулс, въпреки че той

трябва да е с няколко пъти по-голя-

ма мощност и затова се генерира от

лазерен светодиод. Поради специал-

ната структура на управляващия

електрод (Amplifying Gate) импулсът

е с мощност около 40 mW и про-

дължителност около 10 µs при

дължина на вълната 940 nm. Предим-

ствата им са възможността за

много бързо превключване на тока,

издръжливостта на големи токови

импулси и неголямото напрежение в

отпушено състояние Von. Например

LTT на фиг. 14а е 8 kV/3,6 kA, издържа

импулси до 93 kA и има Von =2,75 V при

ток 5 kA. Освен това LTT имат вгра-

дени защити срещу отскоци на на-

прежението и много бързи негови

промени. Символичното означение на

LTT е на фиг. 14б. Едно от характер-

ните приложения е за HVDC елек-

трозахранващи мрежи (както висо-

коволтовите класически тиристо-

ри), например система с мощност

3000 MW е реализирана с 3750 броя

LTT 8 kV/4 kA.
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     роизводителността на вет-

роенергийните системи се променя

през целия им експлоатационен пе-

риод, най-вече под влияние на метео-

рологичните условия. Разбирането

на тези вариации и тяхната предви-

димост е от ключово значение за

оптималното използване на вятър-

ните електроцентрали и интеграци-

ята им в електроразпределителна-

та мрежа.

Краткотрайни колебания
в производителността

Краткосрочните колебания на

вятърната енергия в електроенер-

гийната система се определят от

вариациите в силата на вятъра и

географското разположение на вятъ-

рните турбини.

Анализът на наличната енергия и

измерванията на силата на вятъра

в еталонни локации позволяват ва-

риациите в очакваната нетна мощ-

ност за даден период от време (в

рамките на минути, на час или в

продължение на няколко часа) да се

определят количествено. Разграни-

чаването на времевите графици се

прави, тъй като този тип информа-

ция съответства на различните

видове електроцентрали за баланси-

Колебания в
производителността
на вятърните
електроцентрали
Специфики и прогнозни инструменти

ране. Така например, вариациите в

рамките на минута, получени след-

ствие на турбулентност и мимолет-

ни спирания на вятъра, нямат забе-

лежимо въздействие върху произве-

деното електричество и не се усе-

щат от системата за разпределе-

ние на електроенергията. Вариаци-

ите в рамките на един час вече са

осезаеми за системата. Колебания-

та в рамките на 10 – 30 минути не

са лесни за предсказване и главно

зависят от географското разпреде-

ление на вятърните електроцентра-

ли. Като цяло те остават в рамки-

те на ±10% от инсталираната вятъ-

рна мощност. Най-значителните

вариации са свързани с измененията

в скоростта на вятъра в интервала

от 25 - 75% от номиналната мощ-

ност. Промените в рамките на един

час са значими за електроенергийна-

та система и влияят на балансира-

щите мощности, когато тяхната

величина стане сравнима с колеба-

нията в производителността на

ВяЕЦ.

Дългосрочна
променливост в
производителността

По-бавните или дългосрочни коле-

бания в производителността на

вятърната енергия, които влияят на

това как ВяЕЦ се интегрира в енер-

гийната система, включват сезон-

ни и годишни променливи, предизви-

кани от климатичните влияния. Те не

са от изключителна важност за

ежедневната експлоатация и управ-

ление на мрежата, но играят роля в

стратегическото планиране на

енергийната система.

Месечни и сезонни променливи:

Тези променливи са важни за търгов-

ците на електроенергия, които

трябва да работят с форуърдни

договори, при които обемът на вятъ-

рна енергия влияе върху цената. Те

са също толкова важни за планира-

нето на енергийната система.

Годишни променливи: Тези про-

менливи имат отношение към

дългосрочното системно планиране,

а не към ежедневната експлоатация

на енергийната система. Годишна-

та променливост на средните ско-

рости на вятъра в парковете в

Европа е почти еднаква и логично

може да се характеризира от оби-

чайно разпределение със стандар-

тно отклонение от 6%. На ниво

енергийна система годишните про-

менливи се влияят от растежа на

пазара на вятърна енергия и от

предвижданото съотношение на

вятърна енергия от паркове на бре-

га спрямо паркове в морето.

Колебания в
производителността
на вятърните
електроцентрали

П
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Балансиране на
вариациите чрез
обединение на
отдалечени ВяЕЦ

При широкото регионално разпре-

деление на вятърни турбини има

ниска корелация между краткосроч-

ните и местните вариации на вятъ-

ра и те взаимно се балансират. Този

феномен е изследван в много стра-

ни и наскоро е включен в Европейс-

ките интегрирани изследвания на

TradeWind, EWIS и OffshoreGrid. В

резултат на това, променливите във

вятърната енергия в енергийната

система са понижени.

Географското разпределение на

вятърни паркове в енергийната си-

стема е високоефективен начин за

справяне с проблема с краткосроч-

ните вариации. Казано по друг начин,

колкото повече вятърни паркове

работят, толкова по-малко влияние

ще окажат вариациите на работа-

та на системата.

В допълнение, ефектът от гео-

графското обединение на производи-

телността на вятърните централи

дава сигурност в прогнозирания ка-

пацитет на вятърна енергия в сис-

темата. Колкото е по-голяма интег-

рираната област, толкова по-изра-

зен е и споменатият ефект. Чрез

бъдещото обединение на вятърната

енергия в Европа и изграждането на

интелигентни електроразпредели-

телни мрежи, системата ще може

да се възползва от балансирането на

областите с високо и ниско наляга-

не.

Прогнозируемост на
производството на
вятърна енергия

Точните прогнози на производи-

телността на ВяЕЦ във времеви

интервали, имащи отношение към

планирането на капацитета за ге-

нериране и разпределение, позволя-

ват на операторите да управляват

променливостта на вятърната енер-

гия в системата. Качеството на

прогнозата влияе и върху предвиж-

дането на необходимите резерви за

балансиране. Поради тази причина,

прогнозирането на вятърна енергия

е важно за рентабилната интегра-

ция в енергийната система.

Днес, при прогнозирането на

вятърна енергия се използват слож-

ни цифрови прогнози за времето,

модели за генериране на вятърна

енергия от централите и статис-

тически методи, с помощта на кои-

то се правят прогнози в интервали

от 5 минути до 1 час, за периоди от

48-72 часа, както и за сезонни и

годишни периоди.

Инструменти за
прогнозиране

Краткосрочната прогноза за

вятърна енергия се получава в някол-

ко стъпки. За прогноза в рамките на

6 часа напред се започва с цифрова

прогноза за времето (ЦПВ), която

предоставя прогноза за вятъра,

включваща очаквана скорост на

вятъра и посока в бъдеща точка във

времето. Следва прилагането на

резултатите от ЦПВ модела спря-

мо вятърната електроцентрала,

като се конвертира локалната ско-

рост на вятъра в енергия и прогно-

зата се прилага на целия регион. Има

различни подходи спрямо прогнозира-

нето на производството на вятър-
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на енергия. Обикновено има модели,

които разчитат повече на физичес-

кото описание на вятърния фронт и

модели, които разчитат на стати-

стически методи. Както статисти-

ческите, така и физическите моде-

ли могат да се появят в оперативен

модел за краткосрочна прогноза.

Инструментите се различават от

ЦПВ модела и по входните данни.

Скоростта и посоката на вятъра във

вятърната електроцентрала се из-

ползват като минимум. Някои ста-

тистически и повечето физически

модели използват допълнителни па-

раметри от метеорологичния

модел като температурни градиен-

ти, скорост и посока на вятъра на

различна височина над земята и

атмосферно налягане. Всички моде-

ли умаляват резултатите от ниска-

та разделителна способност на ЦПВ

модела, който в Европа за настоя-

щите модели е между 3 и 15 км хо-

ризонтална резолюция. В някои обла-

сти с равнинен терен, като Дания

например, тази резолюция е дос-

татъчно добра за вятърна енергия.

При сложен терен (например Ис-

пания), подобна резолюция не улавя

всички локални ефекти около вятър-

ната електроцентрала. В тези слу-

чаи могат да се използват допълни-

телни модели, които включват цяло-

то метеорологично поле на ЦПВ

модела в радиус до 400 км около вятъ-

рната електроцентрала.

Вероятност от грешки в
етапа на прогнозиране

При възникване на извънредни

ситуации винаги съществува веро-

ятност от грешни прогнози, послед-

ствията от които влияят на рабо-

тата на електроразпределителната

система. Екстремните случаи, кои-

то оказват влияние на експлоатаци-

ята на системата се отнасят до

големи вариации на производително-

стта, които са прогнозирани непра-

вилно, например прогноза за вятърен

фронт, която съдържа несигурност

до каква степен ще бъде понижено

генерирането на вятърна енергия в

резултат от него. Освен това,

съществуват технически възможно-

сти за управление на производител-

ността на вятърните турбини, ко-

ито дават възможност за пониже-

ние на изходната мощност при пре-

минаването на вятърен фронт през

вятърния парк – например използва-

нето на вятърни турбини, оборудва-

ни с режим „управление при буря“. В

по-големи географски зони е възмож-

но задаването на временно ограни-

чение на производителността на

всички вятърни централи, например

чрез шахматно стартиране или спи-

ране на турбините в парка. В това

отношение вятърните паркове пред-

лагат голяма степен на контролиру-

емост. Ограничаването на произво-

дителността обаче води до загуби

на „свободна“ енергия за централа-

та и трябва да се прилага само,

когато всички останали мерки са

изчерпани.

Точност на прогнозните
инструменти

Два основни фактора оказват

сериозно влияние върху представяне-

то и точността на използваните за

прогноза инструменти - размерът на

проучваната област и времевият

интервал. Независимо от използва-

ния метод, грешката на прогнозата

за една вятърна централа е между

10% и 20% от инсталирания капаци-

тет, за прогнозен интервал от 36

часа. След увеличаване на географ-

ския мащаб, грешката пада под 10%

поради ефектите на изравняване.

Колкото по-голяма е областта, тол-

кова по-добра е цялостната прогно-

за.

Точността на прогнозата се по-

нижава за по-дълги прогнозни интер-

вали. Поради тази причина, намаля-

ването на времето от планираното

подаване към мрежата до реалната

доставка на електроенергията дра-

стично ще понижи непрогнозирана-

та променливост и по този начин ще

доведе до по-ефективна експлоата-

ция на системата.

От началото на века има доста

голямо подобрение при представяне-

то на инструментите за прогнози-

ране чрез използване на съвкупни

прогнози, базирани на входни данни

от различни метеорологични моде-

ли в един инструмент и комбинира-

но прогнозиране чрез използването

на различни инструменти за прогно-

за. Резултатът от това е по-точна

прогноза в сравнение с използване-

то само на един модел.

Variability in wind power production - specifics and
forecasting instruments
The output of the wind power systems vary during their entire operational life, mostly due to the influence

of the meteorological conditions. The understanding of these variations and their forecasting ability has

a key significance for the optimal operation of the wind power plants and their integration in the electrical

power distribution network.
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       бластта на ядрената енергетика винаги е била

обект на дебат относно правилния баланс между полза

и риск. Първото се изразява в осигуряването на евтина

и екологично чиста електроенергия. Необходимостта от

ограничаване на рисковете се осъществява посредством

регулиране и управление, целящи предотвратяването на

негативни влияния върху обществото като цяло, а кон-

тролът се осъществява чрез регулярно провеждани

стрес тестове.

В технологичен аспект безопасността на ядрените

централи се осигурява посредством разполагането на

система от физически бариери по пътя на разпростра-

нението на йонизиращите лъчения и радиоактивните

вещества при нормална експлоатация, както и при очак-

вани експлоатационни, проектни и надпроектни събития;

изграждане на нива на защита на оборудването и дей-

ности за поддържане на целостта на физическите ба-

риери, както и гаранция, че защитните функции се из-

пълняват надеждно и са с достатъчен резерв за ком-

пенсиране на откази на оборудването и човешки греш-

ки.

През 2004 г. Агенцията за ядрена безопасност (АЯР)

приема Наредба за осигуряване безопасността на ядре-

ните централи, чрез която се определят основните

критерии и правила за ядрена безопасност и радиацион-

на защита (безопасност) на ядрените централи, както

и организационните мерки и техническите изисквания

за осигуряване на безопасността про избор на площад-

ка, проектиране, строителство, въвеждане в експлоа-

тация и експлоатация.

Методи за анализ на риска
Според текста на наредбата, за да бъдат доказани

проектните основи и ефективността на защитата в

дълбочина, безопасността в ядрените централи задъл-

жително се оценява с детерминистични и вероятност-

ни методи, посочени в нормативния документ.

Детерминистичните методи включват: потвържда-

Ядрена
безопасност
Методи за анализ на риска и нива на защита

Ядрена
безопасност

О
ване на съответствието на пределите и условията за

експлоатация с проектните допускания за нормална

експлоатация; определяне на зададените изходни съби-

тия, включително характерните за площадката, които

трябва да бъдат отчетени в проектните основи; ана-

лиз на граничните сценарии като резултат от опреде-

лените изходни събития; анализ на последствията и

верификация, че са изпълнени критериите за приемли-

вост, и други.

Вероятностните методи допълват детерминистич-

ните по отношение на т. нар. остатъчен риск (риск,
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България на:

който продължава да съществува,

независимо че са предприети всич-

ки технически и организационни мер-

ки). Вероятностният подход дава

възможност по-добре да се оценят

основните фактори, които доприна-

сят за този риск.

Вероятностният анализ на безо-

пасността трябва да анализира

систематично съответствието на

общата безопасност на ядрения блок

с основните критерии за безопас-

ност; демонстрира балансираност-

та на проекта, при който всяко за-

дадено изходно събитие има пропор-

ционанлно влияние върху общия риск

от ядрената централа и безопасно-

стта се осигурява основно с първи-

те две нива на защита в дълбочина;

доказва, че са предотвратени мал-

ки отклонения на експлоатационни-

те параметри, които могат да до-

ведат до негативни изменения в

енергийния блок; оцени честотата

за повреда на активната зона и за

големи радиоактивни изхвърляния в

околната среда; оцени честотата и

последствията от характерните за

площадката външни събития; класи-

фицира конструкции и оборудване, за

които са необходими проектни подо-

брения или изменение на експлоата-

ционните инструкции, водещи до на-

маляване на честотата на тежки-

те аварии или до ограничаване на по-

следствията от тях, както и да

оцени аварийните инструкции.

Според чл. 2 от споменатата

наредба, дадена ядрена централа се

смята за безопасна, ако нейното ра-

диационно въздействие при всички

експлоатационни състояния се под-

държа по-ниско от нормативно оп-

ределените дози за вътрешно и

външно облъчване на персонала и

населението и е на разумно дости-

жимо ниско ниво, както и ако при

всички аварии, включително такива

с много ниска честота на поява,

радиационното въздействие може да

бъде ограничено.

Системата от физически барие-

ри на всеки енергиен блок на дадена

ядрена централа обхваща: горивна

таблетка, обвивката на топлоотде-

лящия елемент, границите на конту-

ра на топлоносителя на реактора и

херметичната конструкция на реак-

торната инсталация.

В наредбата е посочено и, че

системата от
технически и
организационни мерки
обхваща следните нива на защита:

Първо ниво – предотвратяване на

очакваните експлоатационни съби-

тия:

n оценка и избор на подходяща пло-

щадка;

n определяне на радиационнозащит-

на и наблюдавана зона около ядре-

ната централа за извършване на

необходимия за целите на радиа-

ционната защита контрол и за

осъществяване на планирани за-

щитни мерки;

n разработване на проекта на ядре-

ната централа на основата на

консервативен подход и осигуря-

ване на вътрешна самозащита на

реакторната инсталация;

n осигуряване на необходимото ка-

чество на конструкциите, систе-

мите и компонентите (КСК) на яд-

рената централа и на изпълнява-

ните дейности;

n експлоатация на ядрената цент-

рала в съответствие с норматив-

ните актове, пределите и услови-

ята за експлоатация и инструкци-

ите за това;

n поддържане в изправно състояние

на КСК, важни за безопасността,

чрез своевременно откриване на

дефектите, предприемане на про-

филактични мерки, замяна на от-

работилите ресурса си конструк-

ции и компоненти и организация на

ефективна система за документи-

ране на резултатите от изпълня-

ваните дейности и от експлоата-

ционния контрол;

n подбор и осигуряване на необходи-

мата квалификация и култура на

безопасност на персонала на яд-

рената централа за действия при

всички експлоатационни състоя-

ния и аварийни условия.

Второ ниво – предотвратяване на

възникването на проектните аварии

със системите за нормална експло-

атация:

n откриване на отклоненията от
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Nuclear Safety - methods of risk analysis and
protection levels

The article examines the nature of nuclear safety, the methods of risk analysis and the security levels

of a technical and organizational measures system.

нормалната експлоатация и тях-

ното отстраняване;

n експлоатация с отклонения.

Трето ниво – предотвратяване на

надпроектните аварии със системи-

те за безопасност:

n предотвратяване на превръщане-

то на изходните събития в проек-

тни аварии, а на проектните ава-

рии - в надпроектни, чрез използ-

ване на системите за безопасност;

n ограничаване на последствията

от авариите, които не са били

предотвратени, чрез локализира-

не на отделените радиоактивни

вещества.

Четвърто ниво – управление на

надпроектните аварии:

n предотвратяване на развитието

на надпроектните аварии и огра-

ничаване на техните послед-

ствия;

n защита на херметичната конст-

рукция на реакторната инстала-

ция от разрушаване при надпроек-

тни аварии и поддържане на ней-

ната работоспособност;

n възстановяване на ядрена цент-

рала в контролирано състояние,

при което се прекратява вериж-

ната реакция на делене, осигуря-

ва се постоянно охлаждане на

ядреното гориво и радиоактивни-

те вещества се локализират в

определените граници.

Пето ниво – подготовка и изпълне-

ние на вътрешни и външни аварийни

планове.
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топлоенергетика

      ротичането на голяма част

от технологичните процеси в раз-

лични отрасли на промишлеността

е съпроводено с отделянето на от-

падни газове, въздух, пара и други, чи-

ято висока температура позволява

те да бъдат използвани като енер-

гоносител в други процеси. За опол-

зотворяването на тази отпадна

топлина в практиката се използват

различни методи, като определящи

фактори при избора са от една стра-

на параметрите на отпадната топ-

лина - температура, количество и

химичен състав, а от друга - изиск-

ванията на енергоконсумиращата

система. В енергийните централи

първичните двигатели като газови

турбини и бутални двигатели гене-

рират голямо количество отпадна

топлина, чието оползотворяване

често е свързано с използването и

за производство на пара посред-

ством утилизационни парогенерато-

ри. Тези парогенератори представ-

ляват високоефективни съоръжения

за производство на водна пара с

високо качество. Те могат да бъдат

както с хоризонтална, така и с вер-

тикална конструкция. Могат да ра-

ботят с газове в голям температу-

рен диапазон, но за производството

на технологична пара се използват

предимно средно- и високотемпера-

турни газове с температура около

450 – 650 оС. Водата обикновено се

Утилизация
на топлина в
парогенераторни
системи

загрява до и над 200 оС. Важно усло-

вие е да се използват чисти газове,

а не агресивни или газове с механич-

ни примеси.

Парогенераторите
Терминът парогенeратор се из-

ползва за определен клас парни кот-

ли, отличаващи се от моделите

стандартно изпълнение по някои

конструктивни специфики. Най-чес-

то различията се отнасят до нали-

чието на набор от допълнителни

съоръжения в конструкцията на па-

рогенератора като паропрегрева-

тел, економайзер, въздухоподгрева-

тел, междинен паропрегревател,

както и спомагателно оборудване,

необходимо за нормалната работа на

съоръжението. Също така, най-чес-

то парогенераторите са правото-

кови, а основният им елемент е из-

парителна тръбна серпентина, в

началото на която се подава вода, а

в края й се генерира пара. Горивна-

та камера и димоходите в парогене-

ратора се образуват посредством

конфигуриране на серпентината. На

практика тя играе роля на нагревна

повърхност на парогенератора.

Усложнената конструкция на па-

рогенераторите в сравнение с пар-

ните котли осигурява висока експ-

лоатационна надеждност, производ-

ство на пара с постоянно качество,

висока ефективност и възможност

за автоматизиране на почти всич-

ки процеси. Конструкцията им също

така позволява да се постигнат

високи работни налягания и бързо да

се достига до работните парамет-

ри на съоръжението, което се дължи

на малкия воден обем.

Използваните парогенератори за

оползотворяване на топлината от

високотемпературни технически или

димни газове често биват наричани

утилизационни.

Утилизационните
парогенератори

могат да бъдат използвани за

производство на пара за отопление

или за производствени процеси, за

задвижване на парна турбина за

производство на допълнително елек-

тричество. Използването на утили-

зационни парогенератори в когене-

рационни системи допринася за по-

вишаване на общата ефективност

на централата до 85-95%.

Независимо от типа на парогене-

ратора, при всички се използват

снопове тръби, монтирани на пътя

на изхвърляните газове. Целта на

утилизационните парогенератори е

да отнемат топлината от изхвърля-

ните отпадни газове. Обикновено

това се случва чрез конвективен

топлообмен, но в някои участъци

топлината освен чрез конвекция, се

предава и чрез излъчване.

Конструкцията на парогенерато-

рите най-често включва 4 основни

компонента – изпарител, прегрева-

тел, економайзер и паросъбирател.

Утилизация
на топлина в
парогенераторни
системи

П
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Изпарителната система в парогенераторите се

формира от тръби, които служат за изпаряване на во-

дата. Тази тръбна система се обединява от паросъби-

рател, в който нивото на водата се поддържа посто-

янно до определена височина. По тръбите водата пре-

минава към колектори, от които са изведени екранните

тръби, в които протича изпарението. Получената паро-

водна смес постъпва в паросъбирател, в горната част

на който получената наситена пара се отделя. Цялата

система от паросъбирател, външни тръби, колектори

и тръби, в които става изпаряването образуват изпа-

рителната система. В зависимост от разположението

на тръбите, изпарителите биват разделяни на такива

с D, I, O форма на тръбите или с хоризонтално разполо-

жени тръби. Парата, получена от изпарителната сис-

тема, се прегрява в паропрегревателя.  След паропрег-

ревателя, газовете все още съдържат значително ко-

личество топлина. За да бъде използвана, те премина-

ват през следващите нагревни повърхности - економай-

зер и въздухоподгревател.

В економайзера топлината на все още горещите

отпадни газове се използва за подгряване на водата, с

която непрекъснато се подхранва парогенераторът.

Естествена или принудителна
циркулация?

В зависимост от начина на движение на водата и паро-

водната смес в изпарителната част, парогенератори-

те биват с естествена и принудителна циркулация.

Широко използвани са и двата начина, но тенденцията

е естествената циркулация да бъде предпочитана по-

ради икономическата ефективност и надеждната кон-

струкция.

При парогенераторите с естествена циркулация, по-

знати още като възходящи, водата от барабана постъпва

през външните тръби, наречени подводящи, в долните

колектори на изпарителната система. Движейки се през

екранните тръби, тя се изпарява. Паро-водната смес

постъпва в паросъбирателя, където водата се отделя и

отново изминава същия път, а парата се отправя към

паропрегревателя или направо към консуматора.

При парогенераторите с принудителна циркулация в

подводящите тръби е монтирана помпа, с помощта на

която се движат водата и паро-водната смес, наричат

се още парогенератори с многократна принудителна

циркулация.

Предимствата на принудителната циркулация са по-

бързото стартиране, по-голямата гъвкавост в отговор

на промените в състоянието на парата, по-малкото

съдържание на вода и други. Като техни недостатъци

могат да се посочат консумирането на електроенер-

гия от циркулационните помпи, опасността хоризонтал-

но разположените тръби от изпарителната система да

"изсъхнат", което да доведе до локално прегряване или

корозия и други.

Предимства на естествената циркулация са по-нис-

ката консумация на енергия поради липсата на циркула-

ционна помпа, по-лесното осигуряване на водноохлажа-

даема горивна зона или пещ и други.



56 брой 2/2012  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

топлоенергетика

Недостатъците са свързани с

необходимостта от повече време за

стартиране и с факта, че дренира-

нето на прегревателя може да се

окаже по-трудно и други.

Когенерация и
комбиниран паро-газов
цикъл

В немалко индустриални производ-

ства често срещано решение е ком-

бинирането на газова турбина с

парогенератор утилизатор. Съот-

ветно сред най-често предлаганите

конструкции парогенератори, пред-

назначени за утилизация на топли-

на, са парогенераторите, констру-

ирани за работа с газови турбини.

Обикновено те са предназначени за

работа с газова турбина с мощност

в диапазона от 5 до 250 MW, произ-

водство на пара с параметри до

около 500 тона/час и налягане до

около 135 kg/cm2g при температура

от порядъка на около 540 оС.

Газовите турбини, използвани

като енергиен източник, се характе-

ризират с редица предимства. Сред

тях са възможността за бърз старт

на турбината, компактността в

съчетание с немалка изходна мощ-

ност, обикновено варираща в диапа-

зона от около 3 MW докъм 100 MW,

сравнително лесният и бърз монтаж,

необходимостта от малко или никак-

во охлаждане с вода и други. После-

дните достижения в областта включ-

ват турбини с големи мощности до

около 250 MW с ниски емисионни ха-

рактеристики, както и високи тем-

ператури на горене от порядъка на

около 1200 оС, което рефлектира и в

постигането на ефективност по-

висока от 35%. Изходящите газове са

с по-висока температура, което под-

помага генерирането на пара с висо-

ко налягане и температура.

При комбинирането на парогене-

ратор с газова турбина могат да се

реализират два цикъла на работа  -

когенерационен и комбиниран паро-

газов цикъл. При работа в когенера-

ционен режим, парата, произведена

от парогенератора, основно се из-

ползва за производствени нужди,

докато при комбинирания цикъл про-

изведената пара от парогенерато-

ра се използва за производство на

енергия чрез парна турбина.

При комбинирания паро-газов

цикъл ефективността на комбинаци-

ята газова турбина – парогенератор

може да достигне 55-60%, докато в

когенарционните приложения може

да се постигне и по-висока ефектив-

ност  от порядъка на 75-85%.

Принципно утилизационните паро-

генератори произвеждат пара, из-

ползвайки енергията на изходящите

горещи газове от газовата турби-

на. В някои случаи обаче се предвиж-

да и възможност за работа на паро-

генератора при неработеща газова

турбина. Подобно решение е използ-

ването на горелка и нагнетателен

вентилатор за генериране на топли

газове. За да се предотврати при

работеща турбина тези газове да се

насочат към вентилатора, обикно-

вено се използва байпас.

Сред последните тенденции в

конструктивното изпълнение на

парогенераторите са използването

на високотемпературни прегревате-

ли или подгреватели в централите

с комбиниран паро-газов цикъл, как-

то и допълнително горене. При допъ-
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лнителното горене горещите газо-

ве от газовата турбина се използ-

ват като допълнителен източник на

кислород, с което да се осигури допъ-

лнителна енергия за генерирането на

повече пара, ако е необходимо. При-

ема се, че това е атрактивен от

икономическа гладна точка начин за

повишаване на изходящата мощност

и гъвкавостта на системата. Така

може да се осигури допълнителна

електрическа мощност при по-нис-

ки капитални разходи, а също така

е добра възможност за покриване на

върхови натоварвания.

Възможности за
повишаване на
ефективността

В практиката намират приложе-

ние различни решения за повишава-

не на ефективността на утилизация

на топлината. Сред тях са загрява-

не на кондензата или обработената

вода в самия парогенератор. По този

начин се постига намаляване на ко-

личеството пара, необходимо за

деаерацията и се повишава общата

ефективност на системата. Тук е

добре да се има предвид, че при на-

личието на пари сярна киселина в

отпадните газове е необходимо

температурата на кондензация да

бъде по-висока от точката на оро-

сяване на киселината, за да се пре-

дотврати кондензация на киселинни

пари върху тръбите. В системи, в

които има опасност от кондензация

на киселнни пари, като подходяща

възможност за повишаване на ефек-

тивността се приема производство-

то на наситена пара ниско налягане

в самия парогенератор посредством

изпарител ниско налягане. Друга

възможност е подгряването на об-

работената вода в топлообменник

преди тя да постъпи в деаератора

и същевременно охлаждане на пита-

телната вода преди да постъпи в

економайзера.

Поддръжка
Предприемането на превантивни

мерки и редовната поддръжка са от

решаващо значение за постигането

на висока ефективност, надеждност

и дълъг експлоатационен срок на

утилизационните парогенератори.

Използването на различни системи

за автоматично проследяване и про-

гнозиране на възможните слаби ме-

ста значително подпомагат проце-

са. Добре е да се има предвид, че при

малко натоварване на газовата

турбина това може да рефлектира

негативно върху економайзера. От

особена важност е предварително-

то третиране на водата и предпри-

емането на мерки за предотвратя-

ване на възможностите за възниква-

не на корозия.

Heat utilization in steam generation systems
A lot of the technological processes in the different branches of the industry are accompanied by the

liberation of waste gases, air, steam etc. and the high temperature of these gases allow them to be used

as energy carriers. The article presents the opportunities for utilization of the waste heat generated in

the energy plants by the primary engines, like gas turbines and piston engines, for steam production with

the help of utilization steam generators.
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Нивопоказателна техника:
- Рефлекционни, транспарантни, магнитни  и нивопоказателни
  колонки за вода, пара и процеси
- Наблюдателни стъкла комплект с гарнитури на склад

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

Безазбестови клингерити:
- Листи, голямо разнообразие на склад
- Готови гарнитури
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ПОЛИМАТ ООД KLINGER Quantum
НОВО ПОКОЛЕНИЕ КЛИНГЕРИТ

Нова ера за еластичността на безазбестовите материали.

-  KLINGER Quantum е уникален уплътнителен материал, който

остава еластичен и при високи температури;

-  KLINGER Quantum се доближава до параметрите на

уплътнителните материали от чист графит;

- KLINGER Quantum се изрязва лесно с подръчни инструменти.

   дна от най-важните задачи в

съвременната хидроенергетика е

оптимизирането на режимите на

работа на хидроагрегатите с оглед

повишаване на тяхната ефектив-

ност при работата им в енергийни-

те системи. Оптималната работа

на хидроагрегатите в енергийните

системи може да бъде осигурена

само ако се познават характерис-

тиките им за всички режими, в ко-

ито те се експлоатират. Следва да

се има предвид, че тези характери-

стики се изменят във времето и е

необходима актуализация през опре-

делен период от време. Друг важен

въпрос, непосредствено свързан с

ефективността на работата на

хидроагрегатите, е определянето

на реалните водни количества, из-

Режимни
характеристики
на ВЕЦ и ПАВЕЦ

разходвани при производството на

електроенергия. Тези проблеми мо-

гат да бъдат решени, ако се позна-

ват реалните характеристики на

хидроагрегатите.

Основната задача при оптимизи-

рането на режимите на работа на

хидроагрегатите е определянето на

характеристиките им за всички

режими на работа в експлоатаци-

онния диапазон на основата на ре-

зултати от опитни изследвания. Ре-

жимите на работа се дефинират от

диапазона на натоварванията и на

напорите, при които се експлоати-

рат турбините. Основният проблем

се състои в това, че измервания

обикновено се провеждат само за

определени стойности на напора.

Това налага да бъдат използвани

изчислителни процедури за пресмя-

тане на характеристиките за дру-

ги стойности на напора.

Изчислителна схема
Режимната таблица на една ВЕЦ

представлява съвкупност от зависи-

мости на основни външни парамет-

ри, характеризиращи работата на

хидроагрегатите:

n геодезичен напор Hg;

n напор H на турбините;

n активна (генераторна) мощност

Pg ;

n дебит Q;

n специфичен разход (обемът вода,

необходим за производството на

един киловатчас електроенергия)

qs;

n обем на горния изравнител;

n кота на горното водно ниво (ГВН).

Тези зависимости се представят

в табличен вид, като независима

променлива е котата на ГВН. Режим-

Режимни
характеристики
на ВЕЦ и ПАВЕЦ

Е
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ната таблица включва още най-важ-

ните условия за работа на хидроаг-

регатите, които се определят от

техните експлоатационни характе-

ристики, а също и от характеристи-

ките на хидротехническите съоръ-

жения, работещи в системата. Тя е

основен документ, в съответствие

с който се експлоатират хидроагре-

гатите във водноелектрическите

централи (ВЕЦ).

Изготвянето на режимната таб-

лица може да се извърши на основа-

та на проектните характеристики

на хидроагрегатите и хидротехни-

ческите съоръжения (основно водни

турбини, генератори, водохранилища

и напорен тръбопровод). В редица

случаи обаче реалните характерис-

тики на тези съоръжения се разли-

чават в една или друга степен от

проектните, а след известен срок на

експлоатация различията в характе-

ристиките са неизбежни. От тази

гледна точка необходимостта от

периодична актуализация на данни-

те в режимната таблица изглежда

очевидна. За тази цел е необходимо

провеждането на натурни изследва-

ния, които да покажат реалните

характеристики на експлоатирани-

те машини и съоръжения. Ясно е

също така, че след извършването на

основни ремонти или рехабилитация

на турбините, генераторите или

напорния тръбопровод се налага да

бъдат коригирани данните в режим-

ната таблица в съответствие с

новите характеристики на машини-

те и съоръженията, включени в хид-

роенергийната турбосистема. Изме-

нения в режимната таблица се на-

лагат и при промяна на условията на

работа на енергийните обекти,

включени в националната енергийна

система.

Разработването на реална режим-

на таблица е възможно само на ос-

новата на резултатите от проведе-

ни натурни (полеви) изпитвания на

хидроагрегатите във ВЕЦ. Тези из-

мервания трябва да бъдат направе-

ни за няколко стойности на напора

в границите, в които се експлоати-

рат хидроагрегатите. Ясно е, че

такива измервания могат да бъдат

направени в един продължителен

период от време (понякога в рамки-

те на няколко години), което обезс-

мисля задачата, тъй като в този

период характеристиките на сами-

те машини и съоръжения се изменят.

Затова се прилага следният подход:

използват се резултати от натур-

ни изследвания, както и резултати

от преизчисляване на характеристи-

ките на водните турбини за други

стойности на напора в диапазона, в

който се експлоатират хидроагре-

гатите. Получената база данни се

използва за извършване на изчисле-

нията по режимната таблица. Раз-

работен е алгоритъм за изчисление,

отделните етапи на който са изло-

жени по-долу:

1. Създават се едномерни маси-

ви от данни според резултатите от

измерванията и преизчисляването

на характеристиките. Масивите са

от вида Pmax=f(H); η=f(H) при Pmax и

qs=f(H) при Pmax. При формирането на

тези масиви следва да се имат

предвид ограниченията, наложени

от универсалната характеристика

хидроенергетика
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на всяка турбина (минималното и

максимално натоварване, ограниче-

нията по мощност на генератора и

др.).

2. Задават се стойностите на

минималната и максималната кота

на ГВН, максималната стойност на

геодезичния напор (за Q=0), броят

на хидроагрегатите в централата,

както и стъпката на нарастване на

геодезичния напор при изчисленията

(според вариацията на ГВН). Зада-

ват се също така стойностите на

котата на долното водно ниво

(ДВН) при работа на една, две и т.

нар. хидрогрупи в централата.

3. Определя се стойността на

напора в първо приближение, като се

задава начална стойност на хидрав-

личните загуби в тръбопровода h'v:

опитът от многобройните (над 50

ВЕЦ) опитни изследвания показва

обикновено 4-5% от стойността на

геодезичния напор.

4. Последователно се извършват

изчисленията при работа на 1, 2, 3 и

т. н. хидрогрупи (организира се

външен цикъл).

Изчисленията за всеки хидроагре-

гат се организират във вътрешен

цикъл със следната последовател-

ност:

n Определят се стойностите на

Pmax, η и qs за всяка стойност на

геодезичния напор, респ. нето-на-

пора (започва се с минималната му

стойност). За целта се използва

интерполационна формула (кубич-

на интерполация) по масивите от

данни, формирани в т. 1;

n Определя се стойността на к. п.

д. на генератора, като за целта

предварително се намира (според

паспортните данни) апроксимира-

щата зависимост ng=f(Pg);

n Определя се стойността на деби-

та: Q=Pg/(ρ gHηηg), където Н е

стойността на напора, а η е к. п.

д. на турбината;

n Определя се стойността на хид-

равличните загуби в напорния

тръбопровод, като за целта се из-

ползва намерената преди това

съпротивителна характеристика

на тръбопровода hv=f(Q). Тази за-

висимост се получава посред-

ством апроксимация на данни от

натурните изпитвания на хидро-

агрегатите;

n Сравнява се получената стой-

ност на хидравличните загуби със

зададената (т. 3). Ако ∆hv=|hv -

h'v|=0.1 m изчисленията продължа-

ват за следващата стойност на

напора. В случай че ∆hv=|hv - h'v|>0.1

m, се коригира стойността на

напора с ∆H (стойността на ко-

рекцията ∆H зависи от стойнос-

тта на напора, а знакът й – от

знака на ∆hv).

При едновременна работа на две

и повече машини се сумират стой-

ностите на дебита и мощността.

Ако няма данни за всички еднотипни

машини, параметрите се усредняват

Фиг. 1. ВЕЦ “Батак“ – работа на четири хидроагрегата Фиг. 2. ПАВЕЦ “Чаира“ – работа на два хидроагрегата

Фиг. 3. ПАВЕЦ“Орфей“ – работа на три хидроагрегата Фиг. 4. ВЕЦ “Жребчево“ – работа на два хидроагрегата
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на основата на данните от изпита-

ните машини.

5. Формират се масиви с данни,

получени в резултат на направени-

те изчисления.

Аналогична е изчислителната схе-

ма и за случаите на работа на обра-

тима турбомашина в помпен режим

(в ПАВЕЦ). В този случай трябва да

бъдат съобразени особеностите на

процеса на енергопреобразуване,

както и на системата, в която ра-

боти хидроагрегатът.

За ВЕЦ, които се експлоатират

в широк диапазон от режими е ва-

жен и въпросът за ефективната

работа на хидроагрегатите в този

диапазон. За тази цел описаният по-

горе алгоритъм и изчислителната

програма се модифицират. Задава

се минималната мощност и стъпка-

та за нарастване на мощността

(според стойностите на минимал-

ната и максималната мощност за

един хидроагрегат). Организира се

цикъл, аналогичен на описания по-

горе, като в този случай стойнос-

тите на външните параметри на

турбината се определят според

зададената стойност на мощност-

та.

Важно е да се отбележи, че режим-

ните таблици дават възможност за

оптимизиране работата на хидроаг-

регатите, когато те работят в

паралел.

Данните от режимните таблици

в съвременните ВЕЦ и ПАВЕЦ се

използват за разработване на со-

фтуера на системите за управление

на централите.

Примери
В съответствие с изложения по-

горе алгоритъм е разработена ком-

пютърна програма REGTAB за пре-

смятане на основните параметри на

режимните таблици на ВЕЦ. Програ-

мата дава възможност за бързи из-

числения на режимните таблици. По

този начин са разработени режим-

ните таблици на всички ВЕЦ от

каскадите Арда, Въча, Баташки вод-

носилов път, Белмекен-Сестримо и

др. Програмата генерира файлове с

данни и може да бъде използвана за

автоматизирано управление на ре-

жимите на работа на хидроагрега-

тите във ВЕЦ и ПАВЕЦ.

На фиг.1, 2, 3 и 4 са представени

графични зависимости за някои ха-

рактерни параметри на хидроагре-

Operational characteristics of HPP and PSHP
One of the most important tasks of the modern hydropower is the optimization of hydro-units operation in order

to improve their efficiency in the energy systems. This is the reason why their characteristics for all operational

modes in the operational range need to be determined based on the results of test studies. The article presents

detailed calculating pattern and actual examples, realized based on the presented algorithms.

гатите във ВЕЦ Батак, ПАВЕЦ Чаи-

ра (кота ДВН 1248 m; турбинен ре-

жим), ПАВЕЦ Орфей и ВЕЦ Жребче-

во:

n активна мощност на генератора

Pg;

n напор на турбината H;

n дебит на турбината Q;

n специфичния разход qs.

Независима променлива е геоде-

зичният напор Hg (респ. котите на

горното и долното водно ниво).

Заключение
Разработените метод и софту-

ер за пресмятане на режимните ха-

рактеристики на хидроагрегатите

във ВЕЦ е ПАВЕЦ дават възможност

за ефективната им експлоатация

при самостоятелна работа и рабо-

та в паралел. На тази основа се раз-

работват т. нар. режимни таблици

на ВЕЦ.

Осигуряването на ефективна ек-

сплоатация на хидроагрегатите във

ВЕЦ и ПАВЕЦ изисква разработване

на режимни таблици на основата на

реални данни от опитни изследвания.

Това налага провеждането на сис-

темни натурни (полеви) изпитвания

на хидроагрегатите в тези ВЕЦ и

ПАВЕЦ.

Забележка: Представените резултати

са част от изследвания, направени по

научната програма на проекта ДУНК-01/

3, финансиран от МОМН.

Източник: доц. В.С. Обретенов, ТУ-София
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    иомасата е сред широко дос-

тъпните и лесно използваеми възоб-

новяеми източници на енергия. Счи-

та се за екологично чисто гориво,

допринасящо за намаляване на из-

хвърляните в атмосферата емисии

от парникови газове. Също така, го-

ляма част от използваната като

енергиен източник биомаса пред-

ставлява отпадъчен продукт от друг

вид производство - отпадни продук-

ти от дървообработващата про-

мишленост като талаш и дървесни

стърготини, отпадна биомаса от

хранително-вкусовата промишле-

ност, селското стопанство и т. н.

Повторното използване решава про-

блема с необходимостта от депони-

ране на тези отпадъци. Освен от-

падъци, за получаване на биомаса се

използват и бързо растящи дървес-

ни видове с твърда дървесина и

маслодайни култури. Към биомасата

се включват и някои твърди промиш-

лени отпадъци като масла и мазни-

ни от растителен и животински

произход, както и част от битови-

те отпадъци, които съдържат зна-

чителна част от добивания от рас-

тения органичен материал, който е

ресурс за добив на възобновяема

енергия.

Съдържанието на влага
определя качеството на
биогоривата

В зависимост от вида и характе-

ристиките на биомасата тя може да

се използва директно като гориво или

като суровина за производството на

друг вид твърди, течни или газообраз-

ни горива като пелети, етанол, био-

дизел и т. н. Сред факторите, опре-

делящи до голяма степен качество-

то на горивата, получени при прера-

ботването на биомасата, както и на

директно използваната суровина, е

нейната влажност. Обикновено влаж-

ността на изходната суровина зна-

чително превишава допустимата,

поради което се препоръчва подлага-

нето й на предварително равномер-

но изсушаване. Наличието на излиш-

на влага в изходната суровина може

да е причина за възникването на ня-

кои проблеми в процеса на преработ-

ка на биомасата. При използването

на биомаса за котелни инсталации

предварителното й изсушаване подо-

брява ефективността на горенето,

повишава производството на пара,

обикновено намалява емисиите от

вредни вещества и подобрява рабо-

тата на котела. Например при изга-

рянето на дървесен чипс със съдържа-

ние на влага от около 45%, максимал-

ната ефективност на стандартен

котел е около 74%. Ако в този котел

се изгаря суха дървесина с влагосъ-

държание в границите от около 10

докъм 15%, ефективността може да

се повиши до около 80%. От друга

страна при използването на биома-

са с голямо съдържание на влага може

да се окаже трудно поддържането на

горенето. Съдържанието на влага в

биомасата е от решаващо значение

и за протичането на процесите,

свързани с преработката на биома-

сата като процеса на газификация на

биомасата и при производството на

пелети.

Влиянието на влажността на

биомасата върху процесите на ди-

ректно изгаряне или преработка

налага предварително обработване

на биомасата и намаляване на

съдържанието на влага в нея до

подходящи нива. Обикновено макси-

малното процентно съдържание на

влага се определя в зависимост от

процеса на последваща обработка.

Например при обработването на

биомасата в газификатори с низхо-

дящ поток (downdraft fixed bed

gasifiers) процентното съдържание

на влага в биомасата е необходимо

да не превишава 20 - 30%. При изпол-

зването на газификатори с възхо-

дящ поток (updraft fixed bed gasifiers)

биомасата може да е с влажност до

около 50%. При използването на

биомасата за производство на пе-

лети обикновено се изисква влажно-

стта на суровината да не превиша-

ва 15%.

Сушилни инсталации за
биомаса

За сушенето на биомасата се из-

ползват различни по конструкция

сушилни. Сред често използваните са:

барабанните сушилни, еднолентови-

те и многолентовите сушилни, пнев-

матичните сушилни, сушилните, ра-

ботещи с прегрята пара, микровълно-

вите сушилни. Изборът на подходяща

сушилна инсталация зависи от мно-

го фактори включително размера и

характеристиките на изходната су-

ровина, капиталовите разходи, изис-

кванията, свързани с работата на

инсталацията и поддръжката, енер-

гийната ефективност, наличието на

Системи за сушене
и обезводняване на
биомаса

Системи за сушене
и обезводняване на
биомаса

Б
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отпадна топлина и т. н.

Сушилните инсталации могат да

се класифицират по различни при-

знаци. Сред най-често използвани-

те са налягането на сушилния

агент, състоянието на влажния

материал, формата на твърдите

материали, начинът на подаване на

топлина.

В зависимост от налягането на

сушилния агент сушилните инста-

лации обикновено се делят на сушил-

ни с атмосферно налягане и вакуум

сушилни. Предимство на сушенето

на биомаса във вакуум сушилни е, че

поради по-ниската точка на кипене

на водата се намалява и необходи-

мата за сушенето температура,

което позволява използването на

отпадна топлина. От друга стра-

на капиталовите разходи са по-ви-

соки.

В зависимост от състоянието на

влажния материал сушилните инста-

лации обикновено се делят на сушил-

ни, предназначени за сушене на

твърди материали, за сушене на

разтвори, пасти и суспензии. В за-

висимост от формата на твърдите

материали биват сушилни за прахо-

образни и зърнести материали, за

листови материали. В зависимост

от начина, по който се изпълнява

сушилният процес във времето се

различават сушилни с непрекъснато

действие и сушилни с прекъснато

периодично действие. В зависимост

от начина на подаване на топлина

към материала сушилните инстала-

ции се делят на

конвективни, контактни
и радиационни

Конвективните сушилни са сред

най-разпространените в практика-

та. Сушилният агент при тях се

загрява преди да постъпи в сушилна-

та камера и по конвективен път

пренася топлинната енергия до

влажния материал. По този начин

сушилният агент се явява и енерго-

носител, поради което този вид

сушилни са предпочитани. Обикнове-

но като сушилни агенти се използ-

ват различни газове, тъй като кога-

то сушенето протича в газова сре-

да, едновременно се създават усло-

вия за пренасяне на топлинна енер-

гия до влажния материал и за отвеж-

дане на влагата. Като сушилни аген-

ти могат да се използват атмосфе-

рен въздух, инертни газове, прегря-

та пара, горивни газове и други. Сред

най-често използваните е атмос-

ферният въздух, тъй като той е

безвреден, леснодостъпен, може да

бъде загряван до много високи тем-

ператури и т. н. В случаите, в кои-

то не се допуска съприкосновение на

влажния материал с кислорода от

въздуха или се отделят огнеопасни

пари при сушенето, като сушилен

агент се препоръчва използването

на инертни газове или прегрята

водна пара.

Контактните сушилни се използ-

ват за сушене на материали, които

имат удобни контактни повърхнос-

ти, тъй като при тях топлинната

енергия се подава на материала

посредством нагрята повърхност, с

която той контактува.

При радиационните сушилни пре-

насянето на топлинната енергия до

материала е чрез лъчист поток. За

тази цел сушилната камера е оборуд-

вана с излъчватели, които се нагря-

ват до висока температура и об-

лъчват влажния материал. Към гру-

пата на радиационните сушилни се

включват високочестотните и аку-

стичните сушилни.

Освен сушенето в специални су-

шилни инсталации, част от биома-

сата може да бъде изсушавана и на

открито. След изсушаването

съдържанието на влага обикновено

варира в границите от около 15 до

35% в зависимост от размера и ха-

рактеристиките на материала и

атмосферните условия. Сушенето

на открито е бавен процес и зави-

си от метеорологичните условия.

Счита се за подходящо за сушене на

биомаса с невисоко съдържание на

влага.

При малки количества на биомаса-

та могат да се използват силози с

перфорирани подове, където биома-

сата се суши на купчини. За сушене-

то се използват горещи газове, ко-

ито се подават през перфорирания

под към биомасата. След изсушава-

нето се препоръчва разбъркване на

суровината за достигане на равно-

мерна влажност.

Камерни и лентови
сушилни

Често използвани сушилни инста-

лации са камерните и лентовите,

които се причисляват към групата

на конвективните сушилни.

Камерните сушилни инсталации

са периодично действащи. При тях

материалът от началото на сушил-

ния процес до края е разположен

неподвижно в камерата върху транс-

портни устройства. За транспорти-

ране на влажния материал обикнове-

но се използват колички, стелажи и

други. Основен конструктивен еле-

мент на тези сушилни е камерата,

която може да бъде метална (сгло-

бяема или неразглобяема) или неме-

тални (тухлна, панелна и други). При

този вид сушилни камерата изпълня-

ва функциите на топлоизолирно заг-

раждение и на носеща конструкция.

Основен показател за работата на

сушилнята е равномерното изсушава-

не на материала. За да се постигне,

е необходимо да се осигури равномер-

на циркулация на сушилния агент и

периодична промяна на посоката му,

както и изсушаваният материал да

бъде подреден по подходящ начин. В

някои случаи по различни причини се

получава голяма неравномерност на

изсушаване, която може да доведе до

висок процент брак.

Камерните сушилни са подходящи

да се използват за сушене на него-

леми количества влажен материал.

В тях могат да се реализират слож-

ни режими на сушене, изискващи

честа промяна на температура, ско-

ростта и влагосъдържанието на

сушилния агент.

Лентовите сушилни са другият

вид сушилни, намиращи широко при-

ложение. Главна особеност на тези

сушилни е удълженото сушилно про-

странство (тунел), в което изсуша-

ваният материал чрез транспорти-

ращи устройства, най-често лентов

транспортьор, се премества с пери-

одични прекъсвания. Обикновено се

изграждат с монолитна конструк-

ция. Дължината им може да достига

до 100 m. С цел намаляване на топ-
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линните загуби, при многотонажните производства се

оформят в блокове с общи междинни стени.

В зависимост от броя на лентите, сушилните често

се подразделят на еднолентови и многолентови, които

освен по броя на лентите се различават и по конструк-

ция. При еднолентовите сушилни, сушилното простран-

ство е оформено като дълъг коридор, разделен на от-

делни зони, разположени по направление на движение на

материала. Влажният материал се подава от единия край

на лентовия транспортьор, а изсушеният се събира в

другия край. За осигуряването на по-голяма равномер-

ност на изсушаване може да се използват различни

начини за подаване на въздух, като например първона-

чално въздухът може да се подава под слоя от матери-

ал, а след това да се пропуска над него. Обикновено

отделните междинни зони могат да се различават по

посоката на движение на въздуха, неговата темпера-

тура, влажност и скорост, като във всяка зона е възмож-

но самостоятелно да се променят зададените парамет-

ри на въздуха. Осигуряването на циркулацията на възду-

ха е чрез отделен за всяка зона вентилатор. Нагряване

на въздуха обикновено е посредством калорифер.

В еднолентовите сушилни изсъхването на материа-

ла е много неравномерно, като в някои случаи част от

него може да остане и влажен. От друга страна този

тип сушилни се характеризират и с по-голяма дължина.

За да се осигури по-добро изсушаване на материала или

когато е необходимо да се намали сушилното простран-

ство, се препоръчва използването на многолентови

сушилни. При тях в сушилното пространство се разпо-

лагат няколко ленти една над друга, а материалът

преминава от една лента върху друга. По този начин се

осъществява много по-добро обтичане на влажния ма-

териал от въздуха, при което процесът на изсушаване

се ускорява и се намаляват енергийните разходи за

топлина в сравнение с еднолентовите.

Конструкции барабанни сушилни
Характерна особеност на барабанните сушилни е

конструкцията на сушилното пространство, което

представлява въртящ се барабан. Барабанните сушил-

ни могат да бъдат с различно конструктивно изпълне-

ние като например с движение на сушилния агент в

правоток или противоток с определен ъгъл на наклон на

барабана. В зависимост от използвания топлоносител

барабанните сушилни, използвани в пелетните производ-

ства, могат да бъдат разделени на сушилни, използва-

щи като сушилен агент горещи димни газове и сушилни,

работещи с топлоносител пара, вода, масло.

Конструкцията на барабанните сушилни включва

цилиндричен корпус и опори, на които той е закрепен.

Обикновено корпусът е с наклон към страната за раз-

товарване на изсушения материал.

Като сушилна камера се използва барабан, които

представлява кух стоманен цилиндър. Във вътрешнос-

тта му е разположена лопатъчна система, чрез която

изсушаваният материал се размесва непрекъснато. По
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този начин се осъществява интен-

зивен сушилен процес и равномерно

разпределение на материала върху

барабана, което осигурява равномер-

ното му нагряване и изсушаване.

При използването на барабанни

сушилни, работещи с димни газове,

в определени ситуации може да се

получи прекомерно загряване на из-

сушаваната биомаса. Причината

обикновено е в прекъсване на захран-

ването на барабана с биомаса при

продължаващо подаване на горещи

димни газове, както и наличието на

зони с прекомерно изсушени или дори

овъглени частици. Опасна ситуация

може да възникне и при нарушаване

режима на работа на пещта след-

ствие от получените продукти от

непълно горене.

Барабанните сушилни с индирект-

но загряване (топлоносителят цирку-

лира в топлообменник) са лишени от

тези недостатъци. Тяхно предимство

е и по-ниският разход на топлинна

енергия. Те са с около 20% по-иконо-

мични по отношение на разхода на

топлина, което се дължи на органи-

зираната рециркулация на топлоноси-

теля. В качеството на топлоносител

можа да се използва пара, гореща вода

или термомасло. Използването на

такъв тип сушилни позволява да се

избегнат проблемите, свързани с

овъгляването на дървесния матери-

ал в процеса на сушене, тъй като

температурата на сушене не преви-

шава 140 оС, а екзотермичният раз-

пад на дървесината започва при тем-

пература в порядъка от 270 – 280 оС.

Също така процесът на сушене про-

тича в противоток, при което се

достига по-равномерно изсушаване на

материала.

Пневмотранспортни,
флуидизационни и
аерофонтанни сушилни

За сушенето на биомаса могат да

се използват и пневмотранспортни,

флуидизационни и аерофонтанни су-

шилни инсталации.

Сушилното пространство при

пневмотранспортните сушилни

обикновено е вертикална тръба с

дължина до 20 m и диаметър до 1 m,

през която преминават изсушавани-

ят материал и сушилният агент.

Скоростта на газа в тръбата зави-

си от едрината и масата на части-

ците и достига до 35 m/s, а процесът

продължава няколко секунди. Нагря-

ването на въздуха се осъществява

чрез калорифер или в случаите, при

които се предвижда използването на

димен газ към сушилната тръба се

присъединява горивна камера. Пода-

ването на влажния материал обик-

новено е в долната част на тръба-

та, а отвеждането на изсушения

материал се осъществява в горна-

та й част.

От своя страна флуидизационни-

те сушилни инсталации като конст-

руктивно изпълнение се срещат в

различни варианти. При една от

често срещаните конструкции, су-

шилното пространство се оформя

от камера, в долната част на която

се намира решетка. Предназначени-

ето й е както правилно да разпреде-

ля въздушния поток по цялото сече-

ние на камерата, така и да поддържа

слоя при работеща или спряна сушил-

ня. В някои случаи решетките се

оформят като сито, което създава

възможност при спиране на въздуха

дребни частици от материала да

пропаднат през отворите. Ако се

изсушават материали, склонни към

слепване, върху решетката се раз-

полага механична бъркачка за разби-

ване на агломерати. При необходи-

мост от охлаждане на изсушения

материал, в края на решетката се

подава студен въздух.

Флуидизационните сушилни се

характеризират с висока надежд-

ност и кратък период на сушене,

който се постига поради усиленото

разбъркване на материала в сушил-

ната камера. Подходящи са не само

за сушене, но и за загряване, охлаж-

дане, замразяване, гранулиране и др.

В случаите, при които матери-

алът е с нееднородна структура, т.

е. съдържа частици с различна голе-

мина, се препоръчва използването на

аерофонтанни сушилни. Основното

тяхно предимство е възможността

да се осигури различно време за об-

работка на отделните частици.

Сушилното им пространство е офор-

мено като конус, а скоростта на

въздуха намалява от входа към изхо-

да. По този начин по-едрите и съот-

ветно по-влажни частици не могат

да напуснат веднага пространство-

то, тъй като са и по-тежки. Това е

възможно едва тогава, когато те

изсъхнат и масата им стане дос-

татъчно малка. По време на сушил-

ния процес движението на частици-

те наподобява фонтан, което е дало

и името на метода - аерофонтанен.

Добре е да се има предвид, че вре-

мето, необходимо за изсушаване на

материала, е значително по-голямо

в сравнение с пневмосушилните и на

практика не може да се регулира.

Обезводняване на
биомасата

Общата ефективност на сушене-

то може да бъде повишена чрез пред-

варително обезводняване на сурови-

ната. От друга страна обаче изпол-

званото за тази цел оборудване кон-

сумира значително количество енер-

гия и има високи изисквания по отно-

шение на поддръжката. Обикновено

използваното оборудване за обезвод-

няване включва изсушителни полета,

филтри, преси, центрофуги. В зависи-

мост от материала и вида на оборуд-

ването механичното обезводняващо

оборудване принципно може да нама-

ли съдържанието на влага с около 50%.

На практика обаче това трудно може

да се постигне. Пасивните методи за

обезводняване като използването на

филтърни чували, които са непрони-

цаеми по отношение на дъжда, но

позволяват отделяне на влагата,

могат да постигнат съдържание на

влага по-ниска от 30% при ниски раз-

ходи, но процесът изисква дълъг пе-

риод от време от порядъка на около

два-три месеца.

Systems for drying and dehydration of biomass
The biomass is among the most easily accessible and usable renewable energy sources. The moisture

content in the biomass is one of the factors determining its quality. The article presents different drying

constructions used for biomass dehydration. Among the constructions presented are: drum dryers, single

and multi belt dryers, pneumatic dryers, dryers using overheated steam, microwave dryers.
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  зследователи от цял свят про-

учват възможностите за подобрява-

не на производителността на фото-

волтаичните панели и намаляването

на цената им. Малко внимание оба-

че се обръща на начините за подреж-

дане на клетките, които обикнове-

но са поставени върху стационарни

носещи конструкции или позиционе-

ри. Група инженери от Масачузетс-

кия технологичен институт предла-

гат модулите да се разполагат по

друг начин - във вид на триизмерни

структури, например кубове и кули,

което би увеличило производството

на енергия с 20 пъти в сравнение с

плоските фотоволтаични панели.

За да намерят оптималната фор-

ма, инженерите първоначално създа-

ли няколко компютърни модела и след

това конструирали 3 различни струк-

тури от фотоелементи. Резултати-

те от тестваните структури изне-

надали дори изследователите - от 2

до 20 пъти увеличение на произведе-

ното електричество в сравнение с

фиксираните плоски панели със

същата базова площ. Според експер-

тите, откритието им може да ста-

не важна част от бъдещето на фо-

товолтаичната индустрия.

Учените използвали компютърен

алгоритъм, за да проучат разнооб-

разните възможности за конфигура-

ции, а след това разработили софту-

ер за анализ, който може да тества

всяка конфигурация в широк диапазон

от географски ширини, годишни вре-

мена и климатични условия. За да

потвърдят прогнозите си, те пост-

роили и тествали 3 различни конфи-

гурации на покрива на университет-

ската лаборатория в продължение на

няколко седмици.

Въпреки че цената на дадено ко-

личество енергия, произведена от

подобни тризмерни модули, надвиша-

ва тази на енергията, генерирана от

конвенционалните PV панели, разли-

ката се балансира в по-дългосрочен

план, благодарение на това, че 3D

модулите произвеждат еднородно

количество електроенергия през

целия ден и през всички сезони. Ос-

вен това, те не се влияят от небла-

гоприятните експлоатационни усло-

вия, създавани от сенки или облаци.

Тези подобрения могат да направят

изходната мощност по-прогнозиру-

ема и стабилна, което би улеснило

интеграцията с електроразпредели-

телната мрежа, твърдят експерти-

те.

„Основната причина за подобре-

нието в изходната мощност, а от-

там и за по-голямата стабилност

на произведената енергия като цяло

е, че вертикалните повърхности на

триизмерните структури могат да

съберат повече слънчева светлина

през сутринта, вечерта и през зи-

мата, когато Слънцето е по-близо

до хоризонта. Времето вече е узря-

ло за подобни иновации, защото со-

ларните клетки станаха по-евтини

в сравнение с придружаващите ги

поддържащи структури, окабелява-

не и инсталации. Предимствата на

3D системите ще се увеличават все

повече, тъй като цената на сами-

те клетки ще продължава да нама-

лява в сравнение с останалите ча-

сти“, смятат изследователите от

MIT.

„Преди 10 години тази идея няма-

ше да бъде оправдана от икономичес-

ка гледна точка, защото модулите

бяха много скъпи. Сега обаче цена-

та на силициевите клетки е част от

общата стойност - тенденция, ко-

ято ще намалява в близко бъдеще. В

момента до 65% от разходите на

фотоволтаичната енергия са

свързани с инсталация, разрешения

за използване на земя и други стра-

нични фактори“, допълват те.

Екипът, който работи върху про-

екта, е анализирал както по-прости

форми на кубове, така и сложни фор-

ми тип акордеон. Структурата с

форма на акордеон, която е била най-

висока сред тестваните, може да

бъде пренасяна в плосък вид и да се

разгъне на място. Такъв тип инста-

лация може да бъде подходяща за

паркинг, в който има зарядни стан-

ции за електромобили.

Досега 3D модулите са били те-

ствани индивидуално. На следващ

етап ще бъде изследвано комбинира-

ното им използване, като местопо-

ложението им отчита сенките, ко-

ито всеки от тях хвърля върху дру-

гите в различните части на деня.

Триизмерните решения могат да

бъдат полезни преди всичко в огра-

ничените градски пространства, но

биха могли да се използват и при

мащабни проекти като соларни пар-

кове, ако влиянието на сенките меж-

ду отделните модули бъде сведено

до минимум.

3D фотоволтаици увеличават
до 20 пъти производството
на електрическа енергия
Подходящи са за мащабни PV паркове, градски пространства и паркинги
със зарядни станции за електромобили

3D photovoltaics
In the Innovations column of this issue we present new 3D photovoltaic structures, which, according to
their inventors, can offer 20 times higher energy production, compared to the flat photovoltaic panels.

3D фотоволтаици увеличават
до 20 пъти производството
на електрическа енергия

Източник: engadget.com
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когенерация

       ролята си на специализира-

ни помещения за съхранение на голе-

ми обеми от информация, едно от ос-

новните изисквания към дейта цен-

тровете е да гарантират сигурно-

стта на съхраняваната информация.

Това до голяма степен е свързано с

осигуряване на надеждно и непрекъ-

снато електрическо захранване, по-

ради което то обикновено е от ня-

колко независими енергийни източ-

ника. Спецификата на работа на дей-

та центровете определя и значител-

ните количества енергия, които из-

разходват, както и приноса им към

изхвърляните в атмосферата емисии

от вредни газове. Голяма част от из-

разходваната енергия е следствие

от работата на климатичната ин-

сталация, благодарение на която це-

логодишно параметри на микрокли-

мата се поддържат в тесни грани-

ци.

Също така, тенденцията за уве-

личаване на компактността на

сървърите с оглед постигането на

по-голяма мощност в по-малко про-

странство също води до значител-

но нарастване на количеството

енергия, консумирана от един

сървърен шкаф. В същото време

изискванията към сигурността и

енергийната ефективност на дей-

та центровете значително се по-

вишиха, което обяснява нараства-

щата нужда от надежден и сигурен,

но също така и достатъчно иконо-

мически ефективен начин за осигу-

ряване на необходимата енергия.

Когенерационните
системи

Използването на децентрализира-

ни източници на енергия за центро-

вете за данни се счита за един от

начините да се намалят енергийни-

те разходи и съответно да се пови-

ши тяхната ефективност, като в

същото време се подобрят и еколо-

гичните им характеристики. Пред-

лагат се различни възможности,

сред които са и когенерационните

системи.

Както е добре известно, когене-

рацията представлява процес на

едновременно производство на елек-

трическа и топлинна енергия. Обик-

новено основната цел е производ-

ството на електроенергия, а гене-

рираната от процеса отпадна топ-

лина се използва за отопление или

охлаждане. В практиката се изпол-

зват различни решения за реализа-

цията на когенерационни инстала-

ции, в които най-често като основ-

ни двигатели се използват парни и

газови турбини, бутални двигате-

ли, горивни клетки, микротурбини и

т. н.

Според специалисти, по отноше-

ние на дейта центровете когенера-

ционните системи могат да осигу-

рят изпълнението на три важни

изисквания - икономическа ефектив-

ност, екологосъобразност и надеж-

дност. Използването на когенераци-

онни системи за осигуряване на

енергийното захранване на дейта

центровете се счита за добро ре-

шение и поради факта, че топлин-

ните товари и необходимата елек-

троенергия са взаимно свързани и

относително постоянни през цяла-

та година.

Когенерационни
системи за
центрове за данни

Когенерационни
системи за
центрове за данни

В
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За постигане на
оптимална ефективност
когенерационните системи често са

проектирани и оразмерени в зависи-

мост от топлинните нужди на кон-

суматора. Сред използваните реше-

ния в дейта центровете е когенера-

ционна инсталация, при която гене-

рираната отпадна топлина от про-

изводството на електроенергия се

използва за работата на абсорбци-

онен чилър, който произвежда сту-

дена вода за охлаждане. С използва-

нето на когенерационна система с

абсорбционно охлаждане се осигуря-

ва от една страна локално производ-

ство на електроенергия за работа-

та на центъра, а от друга, чрез

използването на отпадната топли-

на от производството на електро-

енергия за работата на абсорбцион-

ни чилъри се редуцират и енергийни-

те разходи, необходими за климати-

зация. Допълнително отпадната

топлина от генератора може да

бъде използвана за отопление на

сградата, за производството на

топла вода или за други цели, увели-

чавайки общата ефективност на

системата.

Като основен двигател в когене-

рационната инсталация могат да

бъдат използвани газови турбини,

бутални двигатели, микротурбини,

високотемпературни горивни клет-

ки като твърдооксидни горивни

клетки или такива със стопен кар-

бонат.

От различните видове горивни

клетки фосфорно-киселинните да-

ват възможност за висока темпе-

ратурна рекуперация на топлина, с

която може да се произвежда горе-

ща вода за захранване на абсорбци-

онните чилъри. От друга страна, го-

ривните клетки с протонно-обмен-

на мембрана се счита за неподходя-

щи, тъй като не успяват да осигу-

рят гореща вода с достатъчно ви-

сока температура, за да може да се

използва в абсорбционни чилъри.

Принципно горивните клетки се

считат за не особено подходящ

енергиен източник поради сравни-

телно ниската им ефективност и

недостатъчната надеждност на

захранването. Техни предимства са

малките размери и тегло, в сравне-

ние с дизел генераторите например,

както и отсъствието на шум при

работа. Характеризират се със

стабилна мощност, не изискват

презареждане след употреба, а по-

ради липсата на движещи се части

поддръжката е сравнително лесна.

Като възможно тяхно приложение в

дейта центровете обикновено се

разглежда възможността да бъдат

използвани като резервен източник

на енергия. Към момента горивни-

те клетки са със сравнително ви-

сока себестойност, а продължител-

ността им на живот се оценява на

около 15 години.

Друго решение, считано за иконо-

мически ефективно, е използването

на газови турбини. При използване-

то им в когенерационни приложения,

газовите турбини биха могли да

постигнат ефективност до около

90%. Въпреки че самостоятелно раз-

положените дейта центрове обикно-

вено не разполагат с големи възмож-

ности за оползотворяване на отпад-

на топлина, използването на подоб-

ни когенерационни инсталации може

да се окаже икономически ефектив-

но решение, ако се осигури възмож-

ност отпадната топлина да се из-

ползва за производство на пара,

топла вода или за отопление на бол-

ници или офис паркове. Добре е да се

има предвид, че при подобни систе-

ми е необходимо и осигуряване на

значителни количества природен газ

с високо налягане.

Микротурбините също се считат

за подходяща алтернатива. С тях би

могло да се произвежда пара, която

да може да бъде използвана в абсор-

бционни чилъри.

Развитието на подобни решения

за алтернативно захранване на дей-

та центровете дава възможност за

по-голяма гъвкавост по отношение

на разширяването на съществуващи

когенерация

мощности и проектирането на нови.

Ъпгрейдването на по-стари и по-

малки дейта центрове с ново оборуд-

ване може да изисква значително

повишаване на количеството необ-

ходима енергия, която да не може да

се осигури от мрежата в кратки

срокове.

Използването на индивидуална

система за производство на енергия

може да улесни разширяването и

развитието на дейта центъра с по-

бързи темпове в сравнение с изпол-

зването на енергия от мрежата.

Минимизирането на количествата

доставяна енергия от мрежата също

така намалява допълнителните ин-

фраструктурни разходи и свързани-

те с тях при необходимост от раз-

ширяване.

Системите за
децентрализирано
производство на енергия
като когенерационните системи,

използващи отпадна топлина за оси-

гуряване на охлаждане могат да

осигурят немалко ползи и да се ока-

жат много подходящи за осигурява-

не на стабилно енергийно захранва-

не и охлаждане за центровете за

данни.

Например, в когенерационни при-

ложения срокът на откупуване на

системите с горивни клетки може

да бъде около 10 години, при наличие

и на допълнително държавно подпо-

магане, срокът на откупуване на

газовите турбини и микротурбини-

те може да е и по-малък от 5 годи-

ни. Използването на подобни алтер-

нативни източници на енергия има

и екологичен ефект, подпомагайки

намаляването на емисиите от вред-

ни парникови газове. В допълнение

към екологичните и икономическите

ползи, подобни системи могат зна-

чително да повишат сигурността по

отношение на захранването на дей-

та центровете.

Важно е да се отбележи, че опти-

мално използване на подобни децен-

трализирани системи в дейта цен-

тровете предполага, че всички по-

добрения, свързани с повишаване на

икономическата ефективност в

сървърите и работата на сградата

ще бъдат изпълнени преди да се

предвиди подобна инвестиция.

Cogeneration systems for data centers
Being special rooms for storage of large volumes of information, one of the main requirements for the data

centers is to guarantee the security of the information stored. This is related to the provision of reliable

and uninterrupted electrical power supply. The article discusses the opportunities for provision of autonomous

electrical power supply with the help of cogeneration systems.
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Предстоящи изложения, конференции, събития
МАЙ - СЕПТЕМВРИ 2012

Upcoming exhibitions, conferences & events
MAY - SEPTEMBER 2012

Източник: Виа Експо

предстоящо/events

МАЙ 2012
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

Българската атомна енергетика - национал-

на, регионална и световна енергийна сигур-

ност, 30 Май - 1 Юни 2012

Type: Международна конференция за ядрена енер-

гетика

Venue: България, Варна, в.к. Ривиера

Organizer: Български Атомен Форум (БУЛАТОМ)

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

ЕНЕРГЕТИКА

Български Енергиен Форум, 13 - 17 June 2012

Type: Международна конференция, посветена на

стратегическите и структурните проблеми в енер-

гетиката

Venue: България, Варна, Св.Св. Константин и Елена

Organizer: Научно-Технически съюз на енергетицие

в България

БИОМАСА

European Biomass Conference & Exhibition, 18 -

22 June 2012

Type: the European Biomass Conference and Exhibition

has combined an international Scientific Conference with

an Industry Exhibition. The event constitutes one of the

world’s leading science-to-science, business-to-business

and science-to-industry fora for the biomass sector.

Venue: Italy, Milano

Organizer: ETA-Florence Renewable Energies

СЕПТЕМВРИ 2012
ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА

ZeroEmission Rome, 5 - 7 September 2012

Type: Exhibitoin dedicated to renewable energies,

environmental sustainability, the fight against climate

change and emission trading

Venue: Italy, Rome

Organizer: Artenergy Publishing

ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА

ALL GREEN EXPO ISTANBUL, 6 - 9 September 2012

Type: International Green Economy Congress & Fair

Venue: Turkey, Istanbul, CNR EXPO

Organizer: ITF- Istanbul Trade Fairs

ВЯТЪРНА ЕНЕРГЕТИКА

HUSUM Wind Energy, 18 - 22 September 2012

Type: International wind energy trade fair

Venue: Germany, Husum

Organizer: Messe Husum & Congress

СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА

European Photovoltaic Solar Energy Conference

and Exhibition, 27th, 24 - 28 September 2012

Type: Exhibition and conference for the entire PV value

chain

Venue: Germany, Frankfurt

Organizer: WIP-Renewable Energies

ЕНЕРГЕТИКА

Енеко, 24 - 29 Септември 2012

Type: Международна изложба за енергетика и еко-

логия

Venue: България, Пловдив

Organizer: Международен Панаир Пловдив

Източник БУЛАТОМ
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