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Уважаеми читатели, Dear readers,

Лято е, време е за Intersolar. Тазгодишното издание на

най-авторитетния европейски форум за слънчева

енергетика отново демонстрира посока напред и

нагоре. Между 13 и 15 юни целият бранш, включително и
ние от екипа на сп. Енерджи ревю, ще проверим на

място в Мюнхен тенденциите и новостите от опреде-

лящите пазара играчи. А какви са посоките и насоките

на българския фотоволтаичен пазар ще научите още в

този брой от двама от най-изявените представители
на EPC гилдията у нас - Румен Христов, управител на

СънСЪРВИЗ, и Любомир Костов, управител на Електро-

Соларни системи, които поканихме за интервю.

Публикуваме разговори и с трима мениджъри от водещи

компании в соларния бизнес в световен мащаб - прези-
дента на Conergy Гърция д-р Стефанос Мелисопулос, с

Янг Хуаичин, зам.-председател, президент и изпълните-

лен директор на Hareon, както и с Томас Сматлох,

старши ръководител международни продажби за

Източна Европа и Русия в Dehn + Soehne.

Въпреки че заради засилената соларна тематика оста-

ват малко в сянка, темите в другите постоянни рубрики

са мощни и много интересни. Затова не пропускайте

„Индукционни генератори за малки ветроенергийни

системи“ в рубриката за вятърна енергетика, статията
„Газови термопомпи“ в секцията за топлоенергетика и

т.н. (вж. съдържанието на предишната страница).

Приятно четене!

It is summertime, it is Intersolar time. The most prestigious solar

forum in Europe will again demonstrate the forward and

upward direction of development. Between 13th and 15th of

June the entire Solar community – including Energy Review
Magazine representatives, will visit Munich to see the latest

developments and innovations from the trend-setting market

players.

You can find out what are the Bulgarian photovoltaic market
directions and future trends by the interviews we conducted

with two of the most prominent representatives of the EPC

sector in Bulgaria - Rumen Hristov, Manager of SunService,

and Lubomir Kostov, CEO of ElektroSolar Systems.

In addition we published interviews with three Managers

working for leading companies in the solar business – Dr.

Stefanos Melissopoulos - President of Conergy Greece, Yang

Huaijin - Vice Chairman, President and CEO of Hareon, and

Thomas Smatloch, International Sales Senior Executive EE and
Russia in Dehn+Soehne.

Although there is a strong accent on the solar editorial in the

issue, the articles in the other sections of the magazine are just

as interesting and informative. So, don’t miss the piece on
Induction generators for small wind power plants in Wind

Energy Section, the article about Gas heat pumps in the

section for Heat Energy, etc. (see all of the articles in the Table

of content at the previous page).

Enjoy!

776524
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Филикон построи 3-мегаватова соларна централа
Пловдивската компания за храни и напитки Филикон-97 е изградила и пуснала

в експлоатация нова слънчева електроцентрала. Съоръжението е било включе-

но към електрическата мрежа през февруари т. г., съобщи канадската фирма

Canadian Solar, която е доставила фотоволтаичните панели.

Централата се намира на индустриален терен край пловдивското село Труд

и е с мощност 3 MW. По думите на мениджъра на проекта Иван Калибацев от

Филикон още през първия месец добивът на енергия е бил с 15% по-висок от

очакванията.

От Canadian Solar обясняват, че централата в Пловдив е важна част от

стратегията им за растеж в Югоизточна Европа. Според публикувани данни,

компанията е шестата по обем на производството в соларния бранш по света.

В портфолиото й са включени соларни клетки, модули, силициеви подложки и

други компоненти. Заводите на компанията са произвели през 2011 г. монокри-

стални и поликристални модули с обща мощност 2 GW, а до клиентите са

доставени 1,3 GW.

Филкаб изгражда 5 фотоволтаични парка с обща мощност 11 MWp
Продължава да се разширява успешното сътрудничество между Филкаб и

немския производител Q.CELLS, съобщиха от офиса на компанията.

„Филкаб направи поръчка за доставка на 46 800 броя соларни модули до

края на м. май т. г. с обща мощност от 11 MWp“, разказаха те. „Фирмата

изгражда фотоволтаични инсталации с кристални соларни модули от серия-

та Q.PRO на територията на гр. Брезово, с. Старо Железаре, Сливен, Твърдица

и Нова Загора. Процентът на рекламациите за модулите Q.PRO през 2011 г.

е 0,0028%, което ги нарежда на първо място по надеждност и качество.

Планираните паркове ще произвеждат електроенергия около 15 000 MWh на

година, достатъчно да покрие нуждите на 4125 домакинства, като едновре-

менно с това ще спестяват 6,9 млн. т въглеродни емисии годишно“, допъл-

ват от Филкаб.

От компанията припомнят, че съвместната работа между Филкаб и

Q.CELLS е стартирала през 2011-та с доставката на модули на Q.CELLS по

изграждането на обект с обща мощност 1,1 MWp край с. Елшица. „Със сво-

ите 1472 kWh/kWp този парк постигна рекордно висок добив - 18% над сред-

ния добив за България - 1250 kWh/kWp“, информират с гордост те. „С из-

пълнението на тези проекти компанията се нарежда сред най-големите ЕРС

изпълнители в България в областта на възобновяемите енергийни източници.

Филкаб има вече натрупан значителен опит в изграждането на фотоволта-

ични паркове до ключ, осъществява последваща поддръжка и гаранционно

обслужване. Комплексно предлаганите доставки и инженерингови услуги пра-

вят Филкаб търсен партньор сред инвеститорите в сектора на ВЕИ у нас“,

заявяват в заключение от българската компания.

ЕVN стартира отново проекта си за вятърен парк край Каварна
ЕVN ще размрази проекта си за вятърен парк, който беше спрян за период

от няколко години. Това става ясно от подадено заявление до ДКЕВР за изда-

ване на лиценз за производство на електрическа енергия за проекта, който се

намира край каварненското село Българево.

Вятърният парк ще се реализира от специално създаденото дружество ЕВН-

Каварна, чийто едноличен собственик е дъщерното дружеството на ЕВН – ЕВН

Натуркрафт.

Според доклада на ДКЕВР, вятърният парк ще е с обща инсталирана мощ-

ност от 80 MW, които ще бъдат изградени на три етапа, като се очаква

съоръжението да достигне максималната си мощност в края на 2015 г.

Проектът за ветроенергийния парк беше купен от ЕVN през 2008 г. съвме-

стно с германската компания Еnertrag, която е специализирана в изграждането

на вятърни паркове. Идеята беше проектът да бъде завършен до средата на

2010 г., но впоследствие беше замразен.

За въвеждането на вятърния парк в експлоатация ЕVN ще изгради собстве-

на подстанция, както и временен електропровод до подстанция Каварна. Oт

компанията коментираха, че строителството на първия етап на проекта вече

е приключило, включително изграждането на подстанцията.

Приключването на следващите етапи от изграждането на съоръжението

в голяма степен зависи от изпълнението на инвестиционната програма на

НЕК и изграждането на нов електропровод в района, коментират специали-

сти.
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Регистрирана е проектната компания за 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй - Нови мощности е проектната компания, която ще изгражда

7-ми енергобрлок в АЕЦ Козлодуй. Дружеството е учредено на 3 май т. г.
Едни от първите задачи след създаването на компанията са изготвяне на

екооценка и обследване на възможните площадки за разполагането на новия блок.

Председател на борда на директорите е шефът на Българския енергиен
холдинг (БЕХ) Михаил Андонов. В него участват още зам.-финансовият ми-

нистър Владислав Горанов, както и Атанас Атанасов, който досега е ръково-
дил 5-ти и 6-ти блок в АЕЦ Козлодуй.

В началото на своята дейност проектната компания ще е 100% собстве-

ност на АЕЦ Козлодуй, а първоначалният й капитал е от няколко милиона лева,
необходими за всички предпроектни проучвания на площадката на 7-ми блок.

Проведе се 11-ото издание на международната конференция
на Булатом От 30 май до 1 юни т. г. във Ваканционен клуб Ривиера, Варна се проведе

11-тото издание на международната ядрена конференция „Българската атом-

на енергетика – национална, регионална и световна енергийна сигурност“. По
традиция събитието бе организирано от Български Атомен Форум под патро-

нажа на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР).
„Това, че държавата се отказа от проекта Белене, не го прави неизпълним.

АЕЦ Белене може да се реализира и без нейно участие“, заяви инж. Богомил

Манчев, председател на Български атомен форум по време на откриването.
„Никога не е имало противопоставяне на АЕЦ Белене и изграждането на 7-ми

и 8-ми блок на площадката на АЕЦ Козлодуй“, допълни Богомил Манчев и дек-
ларира, че енергийната независимост на страната минава през развитието на
ядрената енергетика.

В официалния старт на международното събитие участваха още новоназ-
наченият изпълнителен директор на АЕЦ Козлодуй Валентин Николов, Сергей

Цочев, председател на Агенцията за ядрено регулиране и Соломон Паси, пре-
зидент на Атлантическия клуб, който оповести, че площадката на АЕЦ Коз-
лодуй и проектът на централата Белене са покрили най-високите изисквания

при проведени стрес тестове във всички действащи централи и проекти в
света.

Работата по секциите се осъществи на принципа на „кръглата маса“. По
всяка от обявените в работната програма секции бяха изнесени лекции от

предварително избран основен докладчик и един или повече поддокладчици.

Народното събрание ратифицира законопроекта за изграждане
на Набуко Парламентът ратифицира споразумението за подкрепа на проекта за тръбо-

провода Набуко. Споразумението за подкрепа на проекта е между България и
Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл и Набуко Газ Пайплайн България. Вносител

на проекта е Министерски съвет.
Междуправителственото споразумение за оказване на политическа подкре-

па, създаване и поддържане на благоприятни правни и регулаторни условия за

осъществяване на проекта Набуко е подписано на 13 юли 2009 г. от България,
Австрия, Унгария, Румъния и Турция, е ратифицирано през 2010 г. Финансовата

стратегия Набуко предвижда 30% собствен капитал и 70% финансиране чрез
заеми. По първоначални разчети проектът е оценен на 7,9 млрд. евро.

ЧЕЗ подписа меморандум за дългосрочно сътрудничество с
общините На 31 май т. г. мениджъри на ЧЕЗ България се срещнаха с кметове и пред-

ставители на общините от област Плевен, за да ги запознаят с инвестици-

онната политика на компанията за региона. След края на работната дискусия
двете страни подписаха меморандум за дългосрочно сътрудничество.

На срещата присъстваха областният управител Иван Новкиришки и кметове

и зам.-кметове на общините Белене, Гулянци, Долни Дъбник, Долна Митрополия,
Левски, Никопол, Кнежа, Плевен, Пордим и Червен бряг. От страна на ЧЕЗ уча-

стие взеха Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България, Стефан
Апостолов, изпълнителен директор на ЧЕЗ Разпределение България и Цветомир
Ралчев, директор Управление на дружеството в ЧЕЗ Разпределение България.

"ЧЕЗ е компания, която поставя на първо място сигурността и удобството на
бизнеса и гражданите. Ето защо ние се стремим непрекъснато да подобряваме

качеството на електрозахранването в районите, които обслужваме. Убеден съм,
че можем да постигнем оптимални резултати в тази насока единствено с
активното сътрудничество на местните власти", каза Петър Докладал.
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Евгения Харитонова е новият зам.-министър с ресор енергетика
Министър-председателят Бойко Борисов назначи Евгения Харитонова за

заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма. Тя ще отгова-

ря за ресор енергетика на мястото на Валентин Николов, който стана из-

пълнителен директор на АЕЦ Козлодуй.

Евгения Харитонова е електроинженер, завършила е Техническия универси-

тет в София и притежава дългогодишен опит в сферата на енергетиката,

съобщават от пресцентъра на правителството.

Преди да заеме новия пост, тя е член на Държавната комисия за енергийно

и водно регулиране (ДКЕВР). Работила е в Електроенергийния системен опе-

ратор (ЕСО) и в Националната електрическа компания (НЕК).

PVB Power изгражда пет ВЕЦ-а покрай р. Марица
Проект на стойност над 150 млн. евро в участъка от река Марица между

Първомай и Любимец ще реализира PVB Power Bulgaria, съобщават от компани-

ята.

PVB Power Bulgaria обяви, че ще изгради 5 руслови водноелектрически цен-

трали в рамките на 3-4 години по революционна технология, която се предста-

вя за първи път в Европа.

„PVB Power Bulgaria вече има реализиран подобен проект на р. Искър в уча-

стъка между Своге и Мездра. Там са изградени три водноелектрически цент-

рали на принципа на публично-частното партньорство с община Своге“, съоб-

щиха от компанията.

Русловите централи ще бъдат изграждани в коритото на реката, а при

необходимост бреговете ще бъдат укрепени.

България получи висока оценка за ангажиментите по Единната
конвенция На 15 май т. г. в централния офис на Международната агенция за атомна

енергия (МААЕ) във Виена беше представен националният доклад на Република

България в изпълнение на задълженията по Единната конвенция за безопасност

при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на

радиоактивни отпадъци (Единната конвенция).

Страните по конвенцията отбелязаха няколко основни пункта - създадена

е нова стратегия за управление на отработено ядрено гориво и РАО, която

обхваща периода до 2030 г.; изменение в Закона за безопасно използване на

ядрената енергия; въведено е в експлоатация хранилище за сухо съхранение на

отработено гориво; взето е решение за избор на площадка, проектиране и

строеж на Национално хранилище за ниско- и средноактивни отпадъци; одоб-

рена е стратегия и са предприети действия за извеждане от експлоатация на

блокове 1-4 на АЕЦ Козлодуй; ДП РАО е новият оператор на 1 и 2 блок на АЕЦ

Козлодуй.

България бе поздравена за изчерпателното и качествено представяне както

на доклада, така и на отговорите на поставените към него въпроси. Страни-

те, участващи в дискусията дадоха висока оценка на страната ни по изпълне-

нието на изискванията по Единната конвенция.

БЕХ избра консултант за отделяне на ЕСО от НЕК
Българският енергиен холдинг (БЕХ) избра консултант за разделянето на

НЕК и ЕСО. Преструктурирането на двете компании включва пълното отделя-

не на собствеността на електропреносната мрежа от НЕК.

Избраният консултант е консорциум HoulihanLokey, White&Case, Entrea Capital

и Kambourov&Partners. Целта да се реализира промяната в структурата е

въвеждането на изискванията на Третия енергиен либерализационен пакет на

Европейския съюз.

След въвеждане на регулациите на либерализационния пакет и тяхното

прилагане в съответствие с най-добрите практики, електроенергийният си-

стемен оператор ще има пълна независимост от доставчика на електроенер-

гия.

ЕСО ще консолидира в своята структура всички дейности, свързвани с

изграждането, поддръжката и присъединяването към електропреносната мре-

жа, както и функциите по измерване и отчитане на електроенергия, които в

момента се администрират от НЕК.
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Нивопоказателна техника:
- Рефлекционни, транспарантни, магнитни  и нивопоказателни
  колонки за вода, пара и процеси
- Наблюдателни стъкла комплект с гарнитури на склад

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

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

1618 София, п.к. 109.

Бул. "Бр. Бъкстон" № 31А, вх. Б

тел./факс: 02/ 955 97 28, 955 95 76

е-mail: polymat@techno-link.com

www.polymat-bg.com

ПОЛИМАТ ООД KLINGER Quantum
НОВО ПОКОЛЕНИЕ КЛИНГЕРИТ

Нова ера за еластичността на безазбестовите материали.

-  KLINGER Quantum е уникален уплътнителен материал, който

остава еластичен и при високи температури;

-  KLINGER Quantum се доближава до параметрите на

уплътнителните материали от чист графит;

- KLINGER Quantum се изрязва лесно с подръчни инструменти.

Siemens разработи система за съхранение на слънчева енергия
Siemens разработи нова система за съхранение на енергия, която играе

ролята на буфер в електрическите мрежи. Системата осигурява намаляване на

колебанията в производството на електроенергия от ВЕИ, които обикновено

имат продължителност от няколко секунди до няколко минути, съобщават

производителите.

„Разработената от Siemens модулна Siestorage батерия се базира на пре-

зареждаема литиево-йонна технология и се побира в обикновен контейнер за

превоз“, разказват от компанията. „Батерията има възможност да съхранява

до 500 киловатчаса електроенергия - приблизително равняваща се на дневната

консумацията на енергия на 50 домакинства“, допълват те.

В рамките на проекта Siemens е работила съвместно с един от най-голе-

мите световни производители на литиево-йонни батерии. Благодарение на

модулния дизайн на системата нейният капацитет може да бъде разширен до

2 MWh при произведена мощност от 8 MW.

Италианската енергийна компания Enel наскоро пусна в експлоатация първа-

та Siestorage система, която е с капацитет от 1 MW. Новата технология за

съхранение на слънчева енергия е част от решенията на Siemens за интели-

гентните мрежи.

Провежда се Международен енергиен форум 2012
От 13 до 17 юни т. г. в Международния дом на учените Ф. Ж. Кюри, курорт

Св. Св. Константин и Елена, Варна, се провежда традиционният Международен

енергиен форум. Негови организатори са Научно-технически съюз на енергети-

ците в България, Национална електрическа компания, Технически университет

– София, Агенция по енергийна ефективност и Национален комитет по освет-

ление. В ежегодното мероприятие участват учени, специалисти и представи-

тели на държавата, на всички видове централи, включително и АЕЦ Козлодуй,

предприятия, фирми и организации, работещи в областта на енергетиката от

страната и чужбина.

„Сред основните теми на форума и тази година са стратегическите и

структурни проблеми на енергетиката; прогнозиране и оценка на риска; при-

ватизация и либерализация, маркетинг, законодателство, интеграция и интер-

национализация в енергийния сектор“, разказват организаторите. „В рамките

на програмата ще бъдат разгледани възможностите за ново строителство и

модернизация на централи, спецификите на конвенционалните и ядрени елек-

троцентрали, проблемите, касаещи газоснабдяването. Ще бъде отделено спе-

циално внимание и на проблемите по опазването на околната среда, ефектив-

ното използване на енергията и възобновяемите енергийни източници“, допъ-

лват те и споделят увереността си, че тазгодишното издание на форума ще

бъде също толкова успешно, както това през 2011-та.
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Капман Грийн Енерджи Фонд инвестира в покривни соларни
инсталации Капман Грийн Енерджи Фонд стартира процедура по увеличение на капи-

тала, свързана с набирането на средства за изграждане на малки соларни

проекти на покриви и фасади, съобщиха от компанията. Желаещите да уча-

стват в увеличението ще могат да подадат своите заявки за закупуване на

права в периода между 5 и 20 юни т. г. Размерът на емисията е 2 млн. лв.,

разпределени в 2 000 000 броя акции с право на глас и номинална стойност

1 лев всяка.

„Стремежът ни е да дадем на инвеститорите на БФБ-София един специа-

лизиран продукт, фокусиран върху инвестиции в зелена енергия със стабилна

дългосрочна възвръщаемост“, заяви Николай Ялъмов, изпълнителен член на

съвета на директорите на Капман Грийн Енерджи Фонд.

„Очакваме сериозен инвеститорски интерес, поради факта, че инсталаци-

ите върху покриви тепърва ще се развиват в България, а както разбрахме от

предварителните ни разговори с инвеститори – те са във фокуса на много от

тях. Вярваме, че секторът тепърва ще търпи силно развитие и сме убедени,

че след нас ще дойдат голям брой инвеститори“, допълни Ялъмов.

На 30 май т. г. в хотел Холидей Ин в София фирма DTS, в качеството

си на ексклузивен представител на SOCOMEC за България, организира се-

минар с  представяне на иновативни технологии в областта на системите

за превключване, контрол и защита в електрическите инсталации и не-

пркъсваеми токозахранващи устройства от фамилията Green power на

SOCOMEC.

В семинарната програма бяха включени представяне на френската ком-

пания от Реми Пицато, регионален директор на компанията за Бенелюкс,

Северна и Източна Европа. Присъстващите имаха възможността да чуят

лекции по темите „АВР системи за автоматично превключване на резерва

с критични приложения“, „Многофункционални устройства за електрически

измервания“ и „Системи за превключване, контрол и защита с приложение

във фотоволтаичните системи“ с лектор Джереми Вогт, инженер продаж-

би за Северна, Централна и Източна Европа. Сред акцентите в програмата

бе и лекцията „Високоефективни UPS-и от фамилията Green Power“ с лек-

тор Алеш Йенко, регионален мениджър за Източна Европа на SOCOMEC.

„Семинарът премина при много голям интерес с над 120 участници“, ко-

ментират организаторите. „Сред тях бяха проектанти и инсталатори, тех-

нически и търговски мениджъри, главни енергетици, специалисти, отговаря-

щи за ел. частта в техническото изграждане на обекти в информационния,

енергийния, телекомуникационния и финансовия сектори, както и в болници,

индустриални предприятия, офисни сгради, хипермаркети, хотели и в други

сектори на икономиката и услугите“, допълват те.

DTS организира семинар Иновативни технологии за SCP и UPS
на SOCOMEC

Е.ОН реконструира електроразпределителната мрежа във Варна
Проект за реконструкция на електроразпределителната мрежа средно на-

прежение стартира Е.ОН България Мрежи в централната градска част на

Варна. Реконструкцията обхваща поетапна подмяна на над 22 км кабелни ли-

нии, цялостно обновяване на оборудването на 21 трафопоста и инсталиране

на допълнителна мощност в трафопостовете. Целта на инвестицията, възли-

заща на над 1,5 млн. лв., е трайно да се подобри качеството и сигурността

на електрозахранването на важни административни, финансови и културни

институции, както и на над 10 хил. битови абонати.

Обновяването на техническите съоръжения и увеличаването на трансфор-

маторната мощност ще улесни процеса по присъединяване на бъдещи потре-

бители към мрежата, коментират от компанията.

„Предприехме тази реконструкция, за да подобрим значително капацитета

на мрежата и качеството на електрозахранване в една от най-населените

части на града. За да ограничим максимално прекъсванията и смущенията в

електрозахранването по време на ремонтните дейности, сме осигурили моби-

лен трафопост и сме предвидили резервни схеми на захранване“, заявиха от

Е.ОН.
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   омпанията Соларпро стартира серия от инициати-

ви за преструктуриране на производствените дейнос-

ти и развитие на гамата от услуги в сегмента на възоб-

новяемите енергийни източници. „Предприетите стъпки

са пряко свързани с приемането на последните промени

в Закона за възобновяемите енергийни източници, кои-

то доведоха до сериозно преориентиране на инвести-

циите във фотоволтаични паркове в страната от пре-

димно големи към основно малки проекти“, коментират

от Соларпро.

Холдингът значи-

телно разширява капа-

цитета и броя на зае-

тите лица в дейности-

те, свързани с изграж-

дане и поддръжка на фо-

товолтаични централи

и други ВЕИ съоръже-

ния. Компанията ще

предлага тези дейности и услуги на редица пазари и извън

България, като непосредствен приоритет са съседни-

те страни. Тя вече регистрира дъщерно дружество в

Македония и започва изграждането на първия си фото-

волтаичен проект в тази страна.

От началото на годината Соларпро произвежда по-

ликристални фотоволтаични модули по съвместен ли-

ценз с китайската компания BYD.

Предстоящото преструктуриране предвижда в бъде-

ще производствената дейност на компанията в Бълга-

рия да бъде преориентирана към производство на малки

и средни предварително асемблирани или подготвени за

асемблиране фотоволтаични системи за осигуряване на

автономно енергийно захранване. Друго производстве-

но направление ще бъде производство на панели и сис-

теми за вграждане във фасади и покриви. В производ-

ствената база в Силистра ще се развият и дейности

по тестване и контрол на фотоволтаични модули на

други производители на панели, разкриват детайли

относно предстоящите промени от компанията.

Соларпро
преструктурира
производството
си

Соларпро
преструктурира
производството
си

К
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Filkab constructs 5 PV parks with a total output of 11 MWp
The successful cooperation between Filkab and the German manufacturer

Q.CELLS continues to expand was reported by the office of Filkab.

„Filkab placed an order for delivery of 46 800 solar modules till the end of

May this year, with total output of 11 MWp“, was said by Filkab. „Filkab

constructs PV installations with crystal solar modules of the Q.PRO series at

the territory of town of Brezovo, village of Staro Jelezare, Sliven, Tvarditsa and

Nova Zagora. The percentage of complains for Q.PRO modules was 0.0028%

in the year 2011 which puts them on top place in terms of reliability and quality.

The planned parks are going to produce electrical energy of about 15 000

MWh per year, which is enough to cover the energy requirements of 4125

households and at the same time will save 6.9 million tons carbon emissions“,

was added by Filkab.

It was reminded by the company that the joint activities of Filkab and Q.CELLS

started in 2011 with the delivery of Q.CELLS modules into a FILKAB project with

an overall output of 1.1 MWp in the Bulgarian village Elshitsa. „With its 1472

kWh/kWp this park achieved extremely high yield – 18% above the average

yield for Bulgaria – 1250 kWh/kWp“, was proudly said by the company. „With

the implementation of these projects, the company joins the biggest EPC

contractors in the Bulgarian RES field. Filkab already has gained a lot of

experience in the complete construction of PV parks, the consequent maintenance

and guarantee services. The comprehensive deliveries and engineering services

offered made Filkab a requested partner among the RES investors in Bulgaria“,

said as a conclusion from the Bulgarian company.

Siemens developed a solar energy storage system
Siemens developed new energy storage system, which acts as a buffer in

the electrical distribution networks. The system ensures reduction in the deviations

in RES energy production, the duration of which is usually between several

seconds to several minutes, was announced by the manufacturer.

„The modular Siestorage battery developed by Siemens is based on

rechargeable Li-ion technology and can be placed in the common transport

container“, the company said. „The battery has a storage capacity of 500 kWh

of electrical power – approximately equal to the daily energy requirements of

50 households“, was added.

During the project, Siemens worked together with one of the biggest world

Li-ion batteries manufacturer. Thanks to the modular design of the system, its

capacity can be extended to 2 MWh with produced power of 8 MW.

The Italian energy company Enel recently commissioned the first Siestorage

system with a capacity of 1 MW. The new solar energy storage system is part

of Siemens solutions for smart networks.

Philicon constructed 3 megawatt solar plant
The food and beverages manufacturer, Philicon-97 from Plovdiv, built and

commissioned a new solar power plant. The unit was connected to the electrical

distribution grid in February this year, was announced by the Canadian company

Canadian Solar, a deliverer of the PV panels.

The power plant is located on industrial terrain close to village of Trud,

located close to Plovdiv and has an output of 3 MW. According to the project

manager Ivan Kalibacev from Philicon, the harvested energy for the first month

was 15% more than expected.

Canadian Solar said that the power plant in Plovdiv is important part from

their expansion strategy in South-Eastern Europe.

Canadian Solar holds the sixth place in production volumes worldwide. Its

portfolio includes solar cells, modules, silicon pads and other components. The

company had manufactured mono- and polycrystalline cells with total output of

2 GW for 2011 and 1.3 GW were delivered to end customers.
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BG energy news

The 11th edition of the international conference Bulatom was held
The 11

th
 edition of the international nuclear conference „Bulgarian nuclear

energy – national, regional and world energy security“ was held from 30
th
 May

to 1
st
 June in Holiday club Riviera, Varna. Traditionally, the event was organized

by the Bulgarian Atomic Forum under the patronage of Nuclear Regulatory

Agency (NRA).

„The fact that the government stopped the Belene project does not mean

it is impossible. NPP Belene can be build without the participation of the

government“, said eng. Bogomil Manchev, chairman of the Bulgarian Atomic

Forum during his opening speech. „There was no confrontation between NPP

Belene and the construction of 7
th
 and 8

th
 power units at NPP Kozloduy site“,

was added by Bogomil Manchev and he declared that the energy independence

of the country goes through the development of the nuclear power.

At the official opening of international event also took part the new CEO of

NPP Kozloduy Valentin Nikolov, Sergey Tsochev, chairman of the Nuclear

Regulation Agency and Solomon Pasi, president of the Atlantic Club, who

stated, that NPP Kozloduy and NPP Belene project fulfilled the highest

requirements in the stress tests carried out in all operating power plants and

projects worldwide.

The sectional work was carried out based on „round table“ principle. There

were lecturers and supporting lecturers for all of the sections included in the

working program of the event.

The National Assembly ratifies the bill for Nabucco pipeline construction
The Parliament ratified the agreement supporting the Nabucco pipeline. The

agreement is signed by Bulgaria and Nabucco Gas Pipeline International, and

Nabucco Gas Pipeline Bulgaria. The bill was introduced to the Parliament by

the Council of Ministers.

The intergovernmental agreement for political support, establishment and

maintenance of favorable legal and regulatory conditions for the implementation

of Nabucco project was signed on 13
th
 July 2009 by Bulgaria, Austria, Hungary,

Romania and Turkey, was ratified in 2010.

The Nabucco financial strategy foresees 30% own capital and 70% funding,

provided by credit lines. According to the initial agenda, the project is evaluated

to 7,9 billion Euro.

International Energy Forum 2012
The traditional International Energy forum is held from 13th to 17th June

2012 at the International House of Scientists „F. J. Curie“, seaside resort „St.

St. Constantine and Helena“, Varna. The forum is organized by the Scientific

and Technical Union of Power Engineers in Bulgaria, National Electricity

Company, Technical University of Sofia, Energy Efficiency Agency and National

Committee on Illumination. Scientists, specialist and representatives of the

government, all power plant types, including NPP Kozloduy, companies and

organizations working in the field of power engineering are participating in the

annual event.

„Some of the main topics of the forum this year also are going to be the

strategic and structural problems of power engineering; risk forecasting and

assessment; privatization and liberalization, marketing, legislation, integration

and internationalization in the power engineering sector“, say the organizers.

„During the event, we are going to discuss the opportunities for the

construction of new and modernization of existing power plants, specifics

of conventional and nuclear power plants, problems, related to gas supply.

We are going to pay special attention to the environmental protection, effective

energy utilization and RES“, was added and shared their confidence that

this year’s forum will be as successful as the previous one which took place

in 2011.
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интервю

Г-н Костов, представете накрат-
ко себе си и компанията Електро-
Соларни Системи пред читатели-
те на сп. Енерджи ревю.
Фирма Електро-Соларни Системи

е на пазара от 5 години, още по
времето, когато в България не се
говореше за фотоволтаика и по-ско-
ро на темата се гледаше като на
научна фантастика. Ние сме една от
първите компании в този бранш.
Като всяко начало и нашето не бе
леко. Фирмата ни работи основно с
утвърдени партньори от европейс-
кия пазар като REC, Fronius, SMA и
други големи играчи. По този начин
показваме, че държим на качество-
то в работата от началото до края
на целия EPC обсег.

Как успяхте да спечелите доверие-
то на REC за ексклузивно партньор-
ство на българския пазар, което не
е обичайна практика за компания-
та?
Така е, обикновено не се дават

ексклузивни права, но когато един
партньор е утвърден и защитава
интересите на своя контрагент,
нещата се случват. По този начин
те прехвърлят част от работата си
към нас, а ние с удоволствие я
вършим, за да съществуваме.

Кои са водещите проекти, които
си струва да споменете, които
демонстрират най-добре вашето
присъствие на българския пазар?
Основният пробив, който напра-

ви REC на българския пазар, беше
през миналата година – проектът
Солсбор, край Панагюрище (5 MW).
Той е и един от най-големите. Осо-
бено за това време беше един от
пионерите. Чрез този проект спече-
лихме доверието им, благодарение на
съвместната ни работа по него те
разбраха, че българският пазар има
бъдеще. С това си присъствие те
успяха да събудят интерес към про-
дукта на REC, който няма голяма

Очаквам процесът на
саморегулация на пазара
да започне до 1-2 години
Любомир Костов, управител на Електро-Соларни

системи, пред сп. Енерджи ревю

нужда от реклама, тъй като втора
година e на първо място в ранглис-
тата на сп. Фотон. Все пак е необ-
ходимо неговото представяне, тъй
като на пазара има голямо разнооб-
разие от продукти – само китайски-
те производители са над 800. Есте-
ствено той е по-скъп, тъй като е по-
висок клас. Ние вярваме в този про-
дукт, стоим зад него. От 30 прода-
дени мегавата REC в България, в
около 14-15 MW имаме участие, а
останалите мегавати, по-големите
сделки, са директно през REC.

Оптимистично настроен ли сте за
развитието на българския фото-
волтаичен пазар, както вашите
партньори от REC?
Моето мнение мина през няколко

етапа. Към момента съм умерен пе-
симист, тъй като смятам, че този
пазар е политически регулиран пазар,
който естествено поражда корупция
и проблеми. Очаква се процесът на
саморегулация да започне до 1-2 го-
дини. Световната тенденция е в по-
сока инсталиране на мощности върху
покриви на сгради. В тази връзка на
изложението Intersolar Europe в Мюн-
хен т. г. се представя новият модул
- 250-260, който ще бъде с много по-
голям добив, специално разработен
за покривни инсталации. Това е нова
форма на развитие, т. е. съвсем
друго ниво в развитието на пазара.
Следвайки пътя на компютрите и
телефоните, и фотоволтаиката се
движи в посока оптимизиране на
технологиите.

Как бихте коментирали българския
пазар като присъствие на играчи?
Най-сериозните производители

винаги са първи на даден пазар, напри-
мер Fronius бяха тук от самото му
начало. REC стъпи на пазара малко по-
късно, но с постоянство преследва
своите пазарни цели. Основните иг-
рачи имат ясно изградени концепции.
България е малък и незначителен

пазар в европейски и световен мащаб
и основното му предимство е, че има
слънце. Това подвежда, тъй като пък
от политическа и законова гледна
точка нещата са по-относителни.

Работите със световни производи-
тели на панели, инвертори. По
отношение на монтажните систе-
ми имате ли някои доставчици?
Работим само с български компа-

нии. Ние произвеждаме сами носещи-
те конструкции, а тракерите ги
внасяме от Германия. Макар че на-
последък те и тънкослойните моду-
ли намират по-малко приложение.
Скоро очаквам и носещите конструк-
ции да отпаднат, тъй като тенден-
цията, както казах, е в посока из-
граждането на покривни инсталации.

Виждате ли развитието на Елект-
ро-Соларни Системи в друга посо-
ка – добавяне на нова дейност или
разширяване на някоя от настоя-
щите?
Ние минахме през много дейности,

но очакванията ни са, че въпреки
понижаването на преференциалните
тарифи от 1 юли т. г. бизнесът ще
продължи да е рентабилен, тъй като
цените на техниката също падат.
Затова ще продължаваме да стро-
им и да се развиваме. Подкрепям
тезата на правителството да се
следва тенденция по раздробяване-
то на пазара на по-малки и повече на
брой инсталации, така че да може
всеки да инвестира. Това е пости-
жима цел, като основен проблем за
мен е финансирането.

Очаквам процесът на
саморегулация на пазара
да започне до 1-2 години

Lyubomir Kostov, Manager of Elektrosolar Systems
nnnnn I expect that the process of market self-regulation will start in few years.

nnnnn Our company works primarily with established European partners such as REC, Fronius, SMA and other

major players.

nnnnn We expect that despite the lowering of the feed-in tariff from July 1st the business will continue to be

profitable as prices of the equipment continue to drop.
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На тазгодишния международен

технически панаир в Хановер, Герма-

ния, един от акцентите на щанда на

HARTING бяха продуктите в секто-

ра промишлена IT автоматизация.

Представени бяха различни вариан-

ти на конектори RJ 45 и многообра-

зие от аксесоари за изграждане на

високоскоростни промишлени инфор-

мационно-управляващи мрежи.

„Изключителен интерес пред-

ставляваха суичовете, специализи-

рани за монтаж и работа в промиш-

лени условия“, коментират от фир-

ма Ритбул, официален представител

на HARTING за България. „Продукто-

вата гама от устройства е разде-

лена на четири основни групи – не-

управляеми суичове (серия Ha-VIS

eCon), управляеми (серия Ha-VIS

mCon), конфигурируеми (серия Ha-VIS

sCon) и с патентованата от

HARTING технология „бърз пренос“

– FTS – Fast Track Switch (серия Ha-

VIS FTS).

Серията продукти sCon е носител

на отличието „най- добър продукт“

още от 2006 г. Това е една модифи-

кация на промишлените комутато-

ри, запълваща празнотата между

неуправляемите и управляемите

модели. Специализиран програмен

пакет - sCon Manager, позволява

настройката и конфигурацията на

отделните портове. Характерно за

тази серия е, че поддържа някои от

функциите, присъщи на управляеми-

те модели – като Parallel Redundancy,

Ring Redundancy, а също така позво-

лява настройка на приоритетите на

портовете. Серията предлага както

модели само със стандартни RJ вхо-

дове, така и модели с добавка и на

оптични входове“, допълват те.

От Ритбул споделят, че характер-

но за управляемите модели от сери-

ята mCon е, че поддържат широк

набор от функции, такива като –

Ритбул представя
сериите промишлени
суичове на HARTING

RSTP, VLAN, QoS, LLDP, IGMP

Snooping, DHCP, TFTP, SNTP, Mirroring,

SMTP. Това ги прави изключително

подходящи за изграждане на прило-

жения в промишлената автоматиза-

ция, транспорта, автомобилостро-

енето, соларните и ветрови парко-

ве, енергетиката.

Управляемите модели от серията

FTS се характеризират с поддръжка-

та на технологията за идентифика-

ция на пакетите. Това позволява да

се разграничат съобщенията за кон-

трол и управление към специализи-

раните устройства в мрежата от

общия информационен поток. Така

трафикът в мрежата се ускорява и

постоянното управление на устрой-

ствата в мрежата не забавя общия

трафик. Това е идеалното средство

за изграждане на т. нар. „многотип-

ни мрежи“, т. е. изграждане на обща

мрежова структура, обединяваща

различни типове мрежови протоко-

ли.

В добавка към серията от суичо-

ве HARTING предлага и серия от

специализирани индустриални зах-

ранващи модули - pCon. Модулите

генерират изходно напрежение 24 V

или 48 V. Характеризират се с ши-

рок диапазон на входното напреже-

ние (от 110 V до 240 V), широк тем-

пературен диапазон (от -25 °C до +70

°C), сертификати за работа в цял

свят (IEC60950, UL60950, CSA22.2-

60950, EN60950) и специална пригод-

ност за работа в експлозивни сре-

ди, в съответствие със сертификат

IEC 60079-0 категория 3, зона 2, Ex

nA II T4 X.

Ритбул може да предложи на сво-

ите клиенти пълната продуктова

гама от устройства, както и про-

фесионални консултации по отноше-

ние на избор на модел за конкретно

приложение, заявяват от компани-

ята.

Ритбул представя
сериите промишлени
суичове на HARTING
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Инж. Христов, управляваната от

Вас компания СънСЪРВИЗ е добре

позната на българския ВЕИ пазар.

Бихте ли посочили някои от най-

значимите реализирани проекти с

Ваше участие? Кои са актуалните

инициативи, по които работите в

момента?

Започвайки от първия едномега-
ватов проект в с. Пауново, строен
през 2008 г. и пуснат в експлоата-
ция през март 2009-а, преминавай-
ки през парка с мощност 2 MWp край
гр. Ихтиман (2010 г.), изграждайки

няколко по-малки инсталации от под
100 kWp, реализирайки съвместно с
немски партньори – 3,5 MWp в Scho-
newalde, Германия, участвайки в про-
ектирането на 3.5 MWp Каравело-
во (2011 г.), изграждайки съвмест-
но с немската ЕЕPro 5 MWp (2011
г.) проекта БестСОЛАР край с.
Дъбене, Карлово, понастоящем из-
граждаме за китайски инвеститор
3 MWp край Брезово и 693,12 kWp
покривна инсталация край Любимец.

Работим по изграждането на на-
шата собствена енергонезависима
търговска и логистична база край
София – с. Вакарел.

Наред с цялостната реализация на

фотоволтаични проекти, компани-

ята предлага и допълнителни услу-

ги на своите клиенти. Какви са

те?

Извършването на слънчевоенерги-
ен одит и проектантската дейност
са част от цялостното изграждане
на фотоволтаичните инсталации, но
ние ги предлагаме и като независи-
ма услуга. Предлагаме и услуги с
колонабивачна машина, транспорт-
ни услуги.

Виждаме голямо бъдеще в консул-
тирането по отношение постигане
на енергийна независимост и енер-
гийно подпомагане, както и достав-
ката на всички компоненти, свърза-
ни с това. В скоро време ще предло-

жим на клиентите си и
електронен магазин, от
където ще могат да си
закупят всички компо-
ненти за изграждането
на малка автономна
система.

Кои световни компа-

нии са Ваши партньо-

ри в дейността? На

какви критерии е не-

обходимо да отговаря даден произ-

водител, за да попадне във Вашата

бизнес листа?

Принципно ние работим само с
производители, които дават добро
качество, на добра цена. Избираме
най-доброто от Европа и Азия. В
списъка на нашите доставчици са
фирми като: Fronius International, SMA
Solar Technology, Sputnik Engineering
International (SolarMax), CEEG, Sun
Well, Mitsui & Co (Kaneka), Hopeful
Energy, Schneider Electric, Chaori Solar,
GALLAGHER Security Management
Systems B.V. и др.

Изграждаме връзки и с множество
китайски доставчици на компонен-
ти, като чрез тестове искаме да
отсеем най-добрите от тях.

Как бихте оценили актуалното

състояние на ВЕИ пазара в Бълга-

рия? Какви са различията при ус-

пешното осъществяване на фото-

волтаичен проект преди две годи-

ни и сега?

Пазарът в момента е в "еуфория"
и много спекулативен. Рязкото спа-
дане на инвестиционните разходи
примами неочаквано голям брой ин-
веститори (бих ги нарекъл по-скоро
"лакомници"), което доведе до "из-
празване на рафтовете" на достав-
чиците на компоненти, услуги и всич-
ко, свързано с фотоволтаиката.
Лично аз очаквам до 1 юли т. г. да се
построят между 500 и 800 MWp,
което е 2-3 пъти повече, отколкото
е заложено в националния план за раз-

витие на ВЕИ. Допуснаха се и някол-
ко проекта над 40-50 MWp, които по
мое мнение са вредни както за ба-

лансирането на мрежата, така и за
българската икономика, защото пе-
чалбите ще бъдат изнесени извън
страната.

Преди две години, ние учехме об-
щините и администрацията какво е
фотоволтаика и как функционира тя.
Сега те много добре знаят всичко,
знаят законите, знаят за какви пе-
чалби става въпрос и знаят как да
се "отнасят" с инвеститорите, за да
не им се провалят проектите.

Тогава намирането на финансира-
не беше най-големият проблем, а
сега в бранша за финансиране почти
не се говори – всички имат колкото
е необходимо, единственото, което
има значение, са сроковете на дос-
тавка и изпълнение! Познайте защо!?

Какви според Вас са тенденциите

в развитието на този пазар у нас

в краткосрочен план?

Това, което е в момента, никога
повече няма да се повтори. Просто
икономиката на страната няма да го
понесе. Ще "възтържествува" здра-
вият разум и ще се даде приоритет
на малките покривни проекти от 30-
200 кWp. Реално нищо в световен ма-
щаб не може да спре ВЕИ и най-вече
фотоволтаиката.

Енергийната независимост ще
става все повече забелязвана и це-
нена, и нашата компания ще даде
своя принос за това.

Очаквам до 1 юли да се
построят между 500 и 800 MWp,
което надхвърля заложеното в
националния план за развитие

инж. Румен Христов,
управител на СънСЪРВИЗ,

пред сп. Енерджи ревю

Очаквам до 1 юли да се
построят между 500 и 800 MWp,
което надхвърля заложеното в
националния план за развитие
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interview

Eng. Hristov, SunSERVICE, the compa-

ny managed by you, is well known at

the Bulgarian RES market. Could you

please point out some of the major

projects realized with the participation

of your company? Which are the cur-

rent initiatives that you are working on?

I can start with the first one megawatt

project in Paunovo village, constructed

in 2008 and put in operation in March

2009, to go through the 2 MWp solar park

constructed in the town of Ihtiman (2010).

We are also working of some smaller

installations, with capacities below 100

kWp. We have some projects that are

realized together with our German part-

ners - 3,5 MWp in Schonewalde, Germa-

ny. We also participated in the design of

3,5 MWp Karavelovo solar park (2011).

Together with the German company

EEPro, we developed the BestSOLAR

project with capacity of 5 MWp (2011)

in the village of Dabene, Karlovo. Cur-

rently we are developing a 3 MWp solar

park in Brezovo and 693.12 kWp roof

installation for a Chinese investor.

We are also working on the develop-

ment of a proprietary energy independent

sales and logistic base in the village of

Vakarel, close to Sofia.

Together with the complete realization

of PV projects, the company also of-

fers additional services to its custom-

ers. What are these services?

The solar energy audit and the design

activities are a part of the complete re-

alization of PV installation but we offer

these as independent services. We also

provide services for post hammering,

transport services.

We see bright future in the area of

consultancy in regards to energy inde-

pendence and energy support as well as

I expect between 500 and 800 MWp
to be built until 1st July, which goes
beyond the figures set in the
National development plan

Eng. Rumen Hristov,
CEO of SunSERVICE,

for Energy Review magazine

provision of all components

related to that. In the near

future we are going to of-

fer to our customers an e-

shop, where they can pro-

cure all required compo-

nents for the construction

of a small independent

system.

Which of the global companies are your

partners? What criteria should a given

manufacturer meet in order to become

a part of your business list?

Generally, we are working with man-

ufacturers that can provide good quality

at reasonable price. We select the best

companied in Europe and Asia. In our list

of suppliers we have companies like:

Fronius International, SMA Solar Tech-

nology, Sputnik Engineering Internation-

al (SolarMax), CEEG, Sun Well, Mitsui &

Co (Kaneka), Hopeful Energy, Schneider

Electric, Chaori Solar, GALLAGHER

Security Management Systems B.V. etc.

We do establish contacts with various

Chinese components suppliers and

through tests, we would like to select the

best of them.

How would you assess the actual level

of the Bulgarian RES market? What are

the differences in the realization of a

PV project two years ago and now?

Currently, the market is „euphoric“ and

very speculative. The significant drop of

the investment costs lured unexpected-

ly large number of investors (I would

rather call them „gluttons“), which result-

ed in the „shelf emptying process“ for

the components and services suppliers

and everything else related to PV sys-

tems. Personally, I do expect that up to

1st July this year, between 500 and 800

MWp will be built, which is 2-3 times more

than the figures set the National RES

development plan. Also a few projects

above 40-50 MWp were approved, which

according to my opinion, are going to be

harmful for the balance of the grid and

to the Bulgarian economy, because the

revenue is going to be taken abroad.

Two years ago we were explaining to

the municipalities and the administration

what a PV is and how it works. Now, they

know everything very well, they know the

laws, they know all about expected rev-

enue and know how to „treat“ the inves-

tors in order their projects to be success-

ful.

In the past, the funding was the major

concern, and now nobody in the industry

talks about funding - everybody has all

that is required, the only thing that mat-

ters are the delivery times and the im-

plementation. Guess why?!

What are the short term development

tendencies of that market in Bulgaria?

What is happening now will never

happen again. The economy of the coun-

try will not be able to sustain it. The

common sense will "triumph" and the

small roof installations of 30-200 kWp will

be a priority. In fact, nothing can stop

RES, and more particularly PV, globally.

The energy independence will be more

and more noticed and appreciated and

our company is going to give its contri-

bution to that.

I expect between 500 and 800 MWp
to be built until 1st July, which goes
beyond the figures set in the
National development plan
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интервю

Уважаеми г-н Сматлох, DEHN е све-

товноизвестна компания, предлага-

ща висококачествени продукти за
защита и безопасност. Бихте ли

представили основните продукто-

ви категории на компанията?

Нашето мото е "DEHN защита-
ва…"! Основната ни дейност е
свързана с мълниезащита и защита
от пренапрежение. С повече от 100-
годишна история, ние сме признати
специалисти в областта. Друга про-
дуктова категория е предпазното
оборудване за работа по ел. инста-
лации, за работа с напрежение и за
работа по железопътни линии. Ние
все още сме семейна компания, сега
е ръководена от 4-то поколение.
Централата на DEHN се намира в
Германия, но компанията развива
дейност в повече от 70 страни.

DEHN е фокусирана върху ориенти-

раните в бъдещето пазари. Какви
са последните тенденции в разви-

тието и производството на ваши-

те продукти?

Типичните тенденции в електро-
техниката се виждат по изложения-
та в целия свят. Възобновяемите
енергийни източници като фотовол-

таици, вятърна енергия и биогаз,
електроразпределението чрез инте-
лигентни мрежи и е-мобилността са
най-бързо развиващите се. Докато
всички те са свързани с кабели, обо-
рудвани са с чувствителна електро-
ника, те се нуждаят от защита.
Светкавиците са най-сериозната
природна заплаха в електротехника-
та. Нашите продукти трябва да след-
ват тези тенденции, за да могат
ефективно да отговорят като фор-
ма, функции и параметри на новите
приложения.

Моля, представете някои от нови-

те продукти на DEHN за мълниеза-

щита на фотоволтаични паркове.

Във Франкфурт и Хановер пред-
ставихме няколко нови продукта. В
сферата на възобновяемите енергий-
ни източници бих искал да спомена
DEHNlimit PV 1000 V2, базиран на
искрова междина арестер за фото-
волтаични приложения.

Кои са вашите партньори на

българския пазар?

Нашите партньори в България са:
МАКРИС - специализирана в предпаз-
но оборудване, СТИМАР - монтаж и
дистрибуция и ВАЛтроник - в област-

та на дистрибуцията.
Имаме намерение да развиваме

партньорската си мрежа в страна-
та, тъй като искаме да спечелим
повече клиенти. От друга страна,
нашите продукти трябва да бъдат
добре представени, за да бъдат
правилно избрани и монтирани.
Партньорите ни към момента имат
познанието и опита да правят това.

Кои са последните индустриални и

енергийни проекти в Югоизточна

Европа, реализирани с продукти и

инженерингови решения на DEHN?

В България продаваме продукти за
мълниезащита и защита от пренап-
режение за фотоволтаични паркове,
като продаваме подобни продукти и
в Гърция. Материали за употреба в
рискова от гледна точка на експло-
зии среда се прилагат в нефтената
и газова индустрия в някои страни
от региона.

Българските ни партньори имат знанието и
опита да представят добре нашите продукти
Българските ни партньори имат знанието и
опита да представят добре нашите продукти

Томас Сматлох, старши ръководител
международни продажби за Източна Европа и Русия

в Dehn+Soehne, пред сп. Енерджи ревю

Thomas Smatloch, International Sales Senior Executive EE and Russia in Dehn+Soehne
nnnnn Our Bulgarian partners have the know-how and the experience to present successfully Dehn+Soehne products.

nnnnn DEHN is based in Germany with activities in more than 70 countries.

nnnnn One of our new products - DEHNlimit PV 1000 V2 is a spark-gap lightning current arrester for PV applications.
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интервю

Бихте ли представили себе си,

както и компанията Hareon Solar

на читателите на списание

Енерджи Ревю?

Започнах работа във фотоволта-

ичния бранш в края на 1999 г., време,

което беше началото на развитие-

то на този бранш. Първо завърших

бакалавърска степен по икономика в

Китай, след което магистърска сте-

пен отново по икономика в Австра-

лия. В самото начало бях собственик

на компанията Suntech. Освен това

работих и като изпълнителен дирек-

тор и зам.-председател за JA Solar

Holdings от 2005 г. до месец август

2009 г., след което бях неин дирек-

тор до месец октомври 2009 г. От

края на 2009 г. започнах преструкту-

рирането на компанията Hareon.

Сега Hareon е публично акционерно

дружество, листвано на борсата на

Шанхай. Щастлив съм да кажа, че

сега Hareon Solar е на първо или

второ място в света.

Компанията Hareon, всъщност е

основана през 2004 г. Тя е специа-

лизирана в производството на мо-

носилициеви заготовки, както и в

конфекционирането на пластини за

фотоволтаичната индустрия.

Hareon Solar притежава четири соб-

ствени филиала, включващи Jiangyin

Hareon Power, Altusvia Energy

(Taicang), Hefei Hareon Solar Techno-

logy и Siyang Ruitai Solar Material,

както и два холдингови филиала,

наречени Jiangyin Xinhui Solar Energy

и Schott Solar Hareon, които са спе-

циализирани в производството на

соларни клетки и модули. Поради

тази причина Hareon Solar предоста-

вя продукти и услуги за всеки етап

от фотоволтаичната верига, която

включва производството на силици-

еви заготовки, пластини, соларни

клетки и соларни модули.

В Европа започнахме разработка-

та на проекти в Италия и сега в

България. Имаме също така проек-

ти и в Южна Африка и Южна Амери-

Избрахме България
заради доброто
законодателство
и надеждните
местни партньори

Янг Хуаичин,
зам.-председател,

президент
и изпълнителен

директор
на Hareon Solar,
пред списание
Енерджи Ревю

Избрахме България
заради доброто
законодателство
и надеждните
местни партньори
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We’ve chosen Bulgaria
because of the good
legislation and the local
partners

ка. И сме изключително щастливи,

че дойдохме тук и получихме подкре-

па от местните хора и правител-

ство и вече можем да се похвалим

с един реализиран проект.

България ли е единствената

страна в региона, в която ра-

боти вашата компания и как

избрахте именно нея?

Засега, в Европа работим само в

България и Италия. Преди да дойдем

тук, ние направихме сериозни про-

учвания и оценки. Открихме добро

законодателство и силни местни

партньори. Техническата помощ от

АВВ е наистина важна за нас.

Как намирате българския фото-

волтаичен пазар? Различава ли

се много от италианския?

В сравнение с италианския пазар,

смятам че българският пазар вече е

зрял. Лъчението е добро и има налич-

на политика, а и преференциалната

тарифа за енергия, произведена от

ВЕИ, също е добра. Както казах, ние

имаме силни местни партньори като

АВВ.

Какво, според вас, ще бъде бъде-

щото развитие на българския

фотоволтаичен пазар и какви са

вашите планове за развитие на

местния пазар?

Доволен съм, че вече имаме един

разработен проект с нашите парт-

ньори тук. Но развитието много

зависи от политиката на правител-

ството в областта на фотоволта-

иката. За момента все още не зна-

ем в каква посока ще се променя тя.

Очакваме, че преференциалната

тарифа ще бъде понижена и ние

разбираме това. Причината е, че

всички технологии се развиват и

разходите по тяхното производ-

ство се понижават, така че ние

трябва да признаем този факт.

Поради това аз смятам, че не тряб-

ва да крадем от правителството.

Ние вярваме, че корекцията ще бъде

разумна и ще продължим да разра-

ботваме още проекти тук.

Както казах, слънчевото лъчение

в България е огромен ресурс и аз се

чудя, защо той не се използва опти-

мално. Смятаме, че има добра

възможност за инвестиции на ком-

паниите в страните от Източна

Европа като България в областта на

фотоволтаиката.

Could you, please, present yourself and the company of Hareon Solar to the

readers of Energy Review Magazine?

I started in the PV business at the end of 1999 and that is very early for this

industry. First I made an Economics bachelor degree from China, and then masters

degree also in Economics from Australia. At the very beginning I was owner of the

company Suntech. I also worked for JA Solar Holdings as Chief Executive Officer

and Vice Chairman from 2005 to August 2009 and then as its Director until October

2009. From the end of 2009 I started to restructure the Hareon Company. Now Hareon

is public listed company at Shanghai Stock Exchange. I am happy to say that Hareon

Solar is now number one or two in the world.

Hareon Company was actually established in 2004. It is specialized in producing

mono silicon stick/multi cast ingots, and wafer cutting in the upstream of the

photovoltaic industry. Hareon Solar has four wholly-owned subsidiaries including

Jiangyin Hareon Power, Altusvia Energy (Taicang), Hefei Hareon Solar Technology

and Siyang Ruitai Solar Material, as well as two holding subsidiaries named Jiangyin

Xinhui Solar Energy and Schott Solar Hareon, which are specialized in producing

solar cells and modules. Thus, Hareon Solar has a complete photovoltaic chain

integrating production of silicon stick (ingot), wafer, solar cell and solar module.

So we started developing projects in Italy and now in Bulgaria. We also have

projects in South Africa and South America. And we are very happy we came over

here, and we got a support from the local people and the local government and we

already realized one project.

Is Bulgaria the only country from the region your company is working in and

how you chose Bulgaria?

So far we are working only in Bulgaria and in Italy in Europe. Before we came

we did a lot of research and evaluations. We found a good legislation here and strong

local partners. The technical support from ABB is really important for us.

How do you find the Bulgarian market? Is it quite different from the Italian

one?

Compared to the Italian market I think that the Bulgarian one is already mature.

The radiation is good and the policy is there, and the feed-in tariff is also reasonable.

As I said we also have strong local partners such as ABB.

What, in your opinion, will be the future development of the Bulgarian PV

market and what are your future plans for development at the local market?

I am happy that we already developed a project with our partners here. But the

development strongly depends on the government policy in the field of photovoltaics.

So far we don’t know it yet. We are all expecting that the feed-in tariff will be reduced

and we understand that. This is because all the technologies are advancing and the

costs are reduced and we have to confess this fact. And that’s why I believe that

we don’t have to steal from the government. We think that the correction will be

reasonable and we will develop more projects here.

As I said the radiation in Bulgaria is a huge resource and I am wondering why

not to use it? We think that there is a good opportunity for the companies to invest

in Eastern countries such as Bulgaria in the field of photovoltaics.

Yang Huaijin, Vice Chairman, President and CEO of Hareon,
for Energy Review Magazine

We’ve chosen Bulgaria
because of the good
legislation and the local
partners

interview
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бизнес

На 11 май т. г. в Шератон София

Хотел Балкан се проведе Gas & Power

Business Forum 2012. Организатори

на събитието бяха консултантска-

та компания G&P Solutions в парт-

ньорство с Пъблик сървисис. Фо-

румът, който се провежда за първи

път, събра водещи мениджъри и ек-

сперти от енергийни компании и

институции от Австрия, Белгия,

България, Великобритания, Германия,

Гърция, Италия, Румъния, Русия, Тур-

ция, Унгария, Финландия и Швейцария.

Темите, обсъждани по време на кон-

ференцията, тематично бяха разде-

лени в четири панела: природният газ

като жизненоважен ресурс, газови

проекти, технологии за енергия от

природен газ, инвестиционни проек-

ти за производство на енергия.

Пазарът на природен газ
и газовите проекти

По време на първите два панела

акцентът бе поставен върху пазара

на природен газ в региона на Югоиз-

Проведе се Gas & Power
Business Forum 2012

точна Европа, както и перспективи-

те за развитието на т. нар. южен

газов коридор и проектите, които са

част от него: Набуко, Южен поток,

Trans Adriatic Pipeline, газовите интер-

конектори на балканите и други. Сред

разгледаните теми бяха регионална-

та интеграция на енергийните мре-

жи в Балканския регион, необходимо-

стта от диверсификация на газови-

те доставки за Турция и ролята й за

енергийната диверсификация на Ев-

ропа, терминалът Ревитуса, търго-

вията с кръстосани продукти в Цен-

трална Европа. Бяха представени и

инфраструктурните проекти на Бул-

гартрансгаз, проектът Набуко,

Транс-адриатическият газопровод,

проектите за трансгранични газови

интерконектори. Бе разгледана и

връзката между пазарите и инфра-

структурата от гледна точка на

доставчика. Лектори бяха Димитри-

ос Кардоматеас, директор Страте-

гия, Развитие и Регулации, DESFA

(Гърция) и член на бордовете на

ENTSOG и GIE; Али Тунга, председа-

тел, Група компании Atayol (Турция);

д-р Катерина Сарди, директор Енер-

гийно планиране и международни

отношения, Комисия за енергийно

регулиране /RAE/ (Гърция); д-р Йозеф

Балог, ръководител на екип CEE

origination and trading, EGL (Швейцария);

Кирил Темелков, член на Съвета на

директорите и изпълнителен дирек-

тор, Булгартрансгаз (България), как-

то и представители на други воде-

щи компании и организации в секто-

ра.

Инвестиции и техноло-
гии за производство на
енергия от природен газ

В рамките на конференцията

присъстващите имаха възможност

да се запознаят и с решения за про-

изводство на енергия от природен

газ, както и реализирани проекти у

нас и в чужбина, на водещи компании

в областта. Лектори бяха Бенгт

Хаканс, мениджър Бизнес развитие,

Wartsila (Финландия); Даниел Минев,

старши мениджър Продажби на под-

разделение Аеродериватни газови

турбини за Централна и Източна

Европа, GE Energy (България); д-р

Харалд Хедрих, мениджър Продажби

Газови турбини, ЦИЕ, Energy sector,

Oil&Gas Division, Siemens (Австрия);

Лазар Петров, експерт Финансови

пазари, Енергоремонг Холдинг

(България) и други.

Върху трудностите при финанси-

рането на трансгранични газови

проекти акцентира Анна Ризова,

партньор в адвокатско дружество

Wolf Theiss (България).

Състоянието и перспективите на

заваръчните технологии при изпълне-

нието на магистрални тръбопрово-

ди представи президентът на Кон-

сорциум КЗУ Холдинг Груп (България)

- д-р инж. Марин Белоев. Сериозен

интерес у присъстващите предизви-

каха темите, свързани с възможнос-

тите за повишаване ефективността

на газови централи и централи с

комбиниран цикъл (CCPP), както и

възможностите за оптимизация на

потреблението с цел подобряване на

енергийната ефективност. Лектори

бяха Юрген Фентер, директор про-

дажби за Double Tube Systems (за

регион EMEA), GEA Renzmann &

Gruenwald (Германия) и Никола Кача-

ров, CEO, EDF Fenice SpA (Италия).

Сред лекторите бяха и Гари Левсли,

CEO, ТЕЦ КонтурГлобал Марица Из-

ток 3 (България) и Огнян Павлов, уп-

равител, CNG Модул Системс, гене-

рален дистрибутор на GNC Galileo

(България), който представи възмож-

ностите за доставка на газ с помощ-

та на виртуални газопроводи.

Официални спонсори на събитие-

то бяха Wartsila, Енергоремонт Хол-

динг и GE Energy.

Gas & Power Business Forum 2012 was held
On 11th May, in Sheraton Sofia Hotel Balkan Gas & Power Business Forum 2012 was held. The organizer

of the event was the consulting company G&P Solutions, in partnership with Public Services. The forum

gathered leading managers and experts of energy companies and institutions from Austria, Belgium, Bulgaria,

Finland, Germany, Greece, Hungary, Italy, Romania, Russia, Switzerland, Turkey and United Kingdom.

Проведе се Gas & Power
Business Forum 2012
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  ъществуващата когенерацион-

на инсталация ТЕЦ Девен – Солвей

Соди дава възможност за постига-

не на общо оползотворяване на раз-

полагаемата енергия на горивото от

80%. Това се постига основно чрез

извършване на кондензацията на па-

рата в процесното оборудване в со-

довия завод и обратно подаване на

получения кондензат към питател-

ната вода. Освен това са реализи-

рани и други синергии на топлинни

потоци в двата завода. Инсталаци-

ята е модернизирана и оптимизира-

на с пускането в експлоатация на нов

котел на циркулиращ кипящ слой през

2009 г.

„В съвременната индустриална

действителност два фактора имат

определяща роля върху себестойно-

стта на продукцията и икономичес-

ката обоснованост на производ-

ството“, коментира инж. Мартин

Гутсузян, ръководител Поддръжка в

Девен. „Това са общата енергийна

ефективност на инсталацията и

цената на енергоносителите. В кон-

кретния случай на ТЕЦ Девен – Сол-

вей Соди, където горивната компо-

нента формира значителна част от

себестойността на продукцията, е

икономически обосновано и необхо-

димо търсенето на възможност за

използване на горива с по-ниска цена.

Преди изграждането на новия котел

такива горива не можеха да бъдат

използвани в съществуващите кот-

ли в Девен поради непригодност на

инсталациите или несъответствие

с изискванията на екологичните

норми“, допълва той.

История на проекта
Инж. Гутсузян разказва, че през

2006 г. Солвей Соди предприема

мащабна инвестиционна програма за

изграждането на нов котел на цир-

кулиращ кипящ слой с паропроизвод-

ство от 400 t/h, като по този начин

превръща своя филиал ТЕЦ Девен в

най-голямата централа за комбини-

рано производство на топлинна и

електрическа енергия на Балканите.

Изпълнител на проекта е Фостър

Уилър – Полша, клон на Фостър Уилър

– САЩ, световен лидер в тази об-

ласт. Общата стойност на инвес-

тицията е 150 млн. лева, като нови-

ят котел е първият на такъв прин-

цип не само в България, но и на Бал-

каните и по отношение на горивна-

та база е уникален за Европа. Сред

изпълнителите по проекта са пол-

ските компании Foster Wheeler

Energia Polska, Remak, Izomar, Balke-

Duur, Ramirent, Unitech, Evrospaw, как-

то и българските Трансстрой, Раш-

ков, Мир Монтана, Тотема – Енерго-

ремонт, Микромет, Желязков Инже-

неринг, ПРО 6 и Певи.

Предимства на котлите
на кипящ слой

Котлите на кипящ слой имат ре-

дица други предимства пред конвен-

ционалните за българската енерге-

тика котли с прахово изгаряне. Та-

кива са:

n широк диапазон на използваните

горива. Технологията позволява

изгаряне на горива с най-различен

състав – черни и лигнитни въгли-

ща, петрококс, биомаса и други,

както и калоричност от 2500 до

7500 ккал.

n по-ниски експлоатационни разхо-

ди – липсата на мелнично оборуд-

ване за прахоподготовка намаля-

ва съществено консумираната ел.

енергия за собствени нужди.

n по-ниски разходи за поддръжка –

поради липсата на прахопригот-

вящо оборудване, което има най-

голям дял в общите разходи за

поддръжка.

Когенерационна
инсталация
ТЕЦ Девен –
Солвей Соди
Общата стойност на проекта е в размер на 150 млн. лева

С

Когенерационна
инсталация
ТЕЦ Девен –
Солвей Соди
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Принцип на действие
Горивото и варовиковият прах се

подават в пещта върху дюзна дъска,

под която се намира въздушната ку-

тия. Въздушната кутия се поддържа

под налягане от вентилатор за първи-

чен въздух, който осигурява флуиди-

зиращия въздух за поддържане на

кипящия слой. Вследствие на турбу-

лизиране на частиците в слоя гори-

вото се смесва с варовиковия прах и

изгаря напълно, като получените сер-

ни съединения се отвеждат със сис-

темата за отвеждане на дънна пепел.

Частиците на слоя се унасят с дим-

ните газове, напускат пещната ка-

мера и постъпват тангенциално в

сепараторите. Горната им част

представлява циклон, в който неиз-

горелите по-тежки частици се отде-

лят и посредством връщащия тракт

се подават обратно към дъното на

пещта. Разделянето на връщащия

тракт от дъното на пещта е реали-

зирано посредством флуидизирани

сифони. Тази организация на движение

на частиците на слоя позволява

пълното изгаряне на горивото и по-

добрява топлообмена в котела. Пещ-

ната камера е изградена от водно

охлаждаеми мембранни панели, като

в горната й част са окачени 8 броя

паропрегреватели 2-ра степен. След

напускане на сепараторите димните

газове преминават последователно

през паропрегреватели 3-та и 1-ва

степен, економайзер и въздухоподгре-

ватели за първичен и вторичен въздух,

които формират конвективната

част на котела. Освен към въздушна-

та кутия въздух се подава и към пре-

ден и заден екран на няколко места,

като чрез него може да се влияе върху

организацията на движение на слоя в

котела.

Фиг. 1. Устройство на котел на кипящ слой FW CFBB 400 t/h
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Котелът е проектиран с интег-

рирани охлаждаеми сепаратори на

твърди частици, което се явява

проектно решение от 2-ро поколение,

съгласно опита на Фостър Уилър в

тази област. Това проектантско

решение осигурява добро смесване и

рециркулация на кипящия слой, като

гарантира най-висока степен на

изгаряне на горивото и ниски емисии.

Охлаждаемите сепаратори са инова-

тивно решение на Фостър Уилър,

което позволява висока ефектив-

ност в компактен размер.

Този дизайн има
следните предимства
n компактни размери на инсталаци-

ята – намаленият обем на сепара-

торите, вследствие на въвежда-

нето на охлаждане и интегрира-

нето им с пещта, води до намаля-

ване на общите размери на инста-

лацията.

n ниски топлинни загуби – охлажда-

нето на сепараторите намалява

топлинните загуби през обшивка-

та и подобрява термичния КПД на

котела с 0,25%.

n по-малко огнеупорни материали/

намалени разходи за поддръжка –

охлаждането позволява използва-

не на по-тънка огнеупорна замаз-

ка, което увеличава междуремон-

тния пробег. При неохлаждаеми се-

паратори и при голяма дебелина на

огнеупорната замазка се наблюда-

ва необходимост от частичен

ремонт по огнеупорите практи-

чески на всяко спиране на котела

и пълен ремонт на всеки 5-7 годи-

ни.

n по-малък брой компенсатори/на-

малени разходи за поддръжка – ин-

тегрирането на сепараторите

към пещта елиминира необходимо-

стта от компенсаторна връзка

между двата елемента. Такава

връзка изисква почистване и ре-

монт при всяко спиране, като

съществува опасност и от блоки-

ране на компенсатора по време на

работа и значителни повреди при

спиране или пускане на котела.

n намалено тегло на котела – ком-

пактният размер и тънката огне-

упорна замазка намаляват общо-

то тегло на котела, респектив-

но на неговите фундаменти и

метални конструкции.

n липсва аварийна питателна пом-

па - охлаждането не позволява аку-

мулиране на топлина в циклоните

при аварийно спиране и съответ-

но позволява елиминирането на

аварийна питателна помпа.

Проектното решение елиминира и

редица недостатъци на по-стари

конструктивни решения. Най-съще-

ствени подобрения са:

Cogeneration System TPP Deven – Solvay Sodi
In 2006, Solvay Sodi takes a major investment program worth 150 million BGN to build a new boiler with

circulating fluidized bed with steam production of 400 t/h. The modernization was finalized in year 2009.

Фиг. 2. Предимства на проектното решение

n въвеждане на „kick-out“ дизайн. До

2002 г. екранните стени се про-

ектират с прави тръби. При тази

конструкция значителен проблем

се явява зоната веднага след ог-

неупорната замазка на долната

част на пещта, където се наблю-

дава значително ерозийно износ-

ване на тръбите, което води до

честа подмяна на тези участъци.

Новият дизайн позволява оптимал-

но обтичане на тръбите от дим-

ните газове, което предизвиква

намалено износване и съкращава-

не на разходите за поддръжка.

n допълнителна система за контрол

на NOx. Към сепараторите са

монтирани дюзи за впръскване на

амонячна вода с цел допълнителен

контрол на NOx.

n флуидизиращи дюзи. Дъното на

котела е оформено от водно ох-

лаждаема мембранна стена, по-

крита с огнеупорна замазка, към

която са заварени неръждаеми

дюзи. Конструкцията на дюзите

позволява работа с различни гори-

ва и минимизира обратното про-

тичане на материал от слоя към

въздушната кутия при нисък то-

вар на котела и в спряно състоя-

ние.

„Действащата схема на когене-

рационно производство на електри-

ческа и топлоенергия на ТЕЦ Девен

– Солвей Соди постига

високо ниво на
оползотворяване на
енергията на горивата
категоричен е инж. Мартин Гутсу-

зян. „Това гарантира икономическа-

та обоснованост на производство-

то и е резултат от стремежа на

Солвей към непрекъснато подобрява-

не опазването на околната среда

чрез контролирано потребление на

природните ресурси, ограничаване

нивото на емисии в атмосферата,

водите и почвите, както и намаля-

ване на отпадъците“, допълва той.

От компанията разкриват още,

че към настоящия момент Солвей

разработва проект, който ще по-

зволи използването на биогорива в

ТЕЦ Девен, подобрявайки още еко-

логичните аспекти на производ-

ството.

Източник на илюстративния материал: Солвей Соди
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  РОФИЛ-И изгради собствена фотоволтаична цен-

трала с обща инсталирана мощност 200 kW. 145 kW от

тях се намират върху покривната площ на основната

фирмена сграда в гр. Пловдив, Пазарджишко шосе 6-ти

км, а останалите 55 kW са върху новоизградения пар-

кингов навес.

„Паркинговата конструкция е нов продукт на немска-

та фирма terrafix Fundamenttechnik. Като изключителен

представител за България, ПРОФИЛ-И предлага този вид

конструкции на българския пазар и притежава необхо-

димото технологично оборудване, специалисти и опит

за цялостното им изграждане. Изградихме съоръжение-

то с демонстративна цел, за да дадем възможност на

нашите клиенти да се запознаят с този вид конструк-

ции“, споделиха за сп. Енерджи ревю от офиса на българ-

ската компания.

Паркингът е с капацитет 22 автомобила и с площ на

покрива 378 м2. Общата инсталирана мощност от 55

kW е осигурена посредством 228 броя поликристални

панели с единична мощност 235 WPk на китайската

компания LDK и три броя инвертори на немския парт-

ньор на ПРОФИЛ-И - Sunways.

От фирмата споделят, че изграждането на соларни

инсталации върху паркингови навеси притежава редица

предимства. То е подходящо решение както за частни

лица с по една-две коли, така и за малки фирмени пар-

кинги от порядъка на 5 до 10 коли, а също и за мегава-

тови инсталации за паркинги с капацитет от по някол-

костотин автомобила. Според Закона за енергията от

възобновяеми източници те се считат за покривни

фотоволтаични централи, което определя по-високата

изкупна стойност на произведената електроенергия  в

сравнение с наземните PV инсталации. Новост при

изграждането на тези паркингови конструкции е безбе-

тонното фундиране с анкери навити в земята, което

позволява бързото им и екологично изграждане. Гаран-

ция за надеждното закрепване са динамометричните

тестови изпитания за статиката на конструкцията.

Паркинговите соларни системи съчетават преимуще-

ството за защита на автомобила, производство на

екоенергия и съвременен дизайн.

„Освен в соларната индустрия продуктите на terrafix

Fundamenttechnik намират приложение и в множество

ПРОФИЛ-И изгради соларна
инсталация върху покривна
паркингова конструкция

Profil-I built a solar installation on a parking
roof structure
Profil-I together with terrafix Fundamenttechnik built a photovoltaic power plant

with total installed capacity of 200 kW. 145 kW of them are on the roof of the

main company building in Plovdiv, Pazardzishko shose, 6-th km and the rest

55 kW are on the newly built parking shed.

други области като изграждането на детски площад-

ки, автобусни спирки, навеси, рекламни билбордове, кули

за ветрогенератори, ел. стълбове, халета и много др.

Широката гама от земни анкери и рамкови структури

(над 40 вида) дава възможност за бързо и точно фун-

диране практически във всички видове земна основа“,

информират от ПРОФИЛ-И.

П

ПРОФИЛ-И изгради соларна
инсталация върху покривна
паркингова конструкция
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PV системи

       роизводителността на вся-

ка фотоволтаична инсталация в ед-

наква степен зависи както от ори-

ентацията, свързването и качество-

то на фотоволтаичните модули,

така и от надеждността и ефектив-

ността на инвертора. Както е изве-

стно, инверторът представлява

връзката между фотоволтаичната

система и електроразпределителна-

та мрежа и поради тази причина

трябва едновременно да изпълнява

Влияние на
инверторите върху
производителността
на PV системите
Ефективност на самостоятелно комутиращи,
трансформаторни и безтрансформаторни инвертори,
съвременни концепции, стандарти

няколко задачи. Сред най-важните от

тях са търсенето на максималната

работна точка (МРР) и преобразува-

нето на постоянния ток, подаван от

фотоволтаичния генератор, в про-

менлив с подходящо за мрежата на-

прежение и честота.

Токът и напрежението на фото-

волтаичните панели се колебаят в

широки граници поради промени в

степента на слънчевото греене и

температурата, което от своя

страна води до променлива крива

ток-напрежение (I-V) с различни

МРР. Модерните инвертори са раз-

работени винаги да намират точ-

ната МРР и незабавно да проследя-

ват нейното движение. Това бързо

проследяване позволява използване-

то на максималната възможна про-

изводителност на фотоволтаичния

панел.

Освен че проследява МРР и преоб-

разува постоянния ток (DC) в про-

менлив (АС), инверторът изпълнява

и други критични задачи. Така напри-

мер участва в мониторинга на сис-

темата - събира и съхранява инфор-

П

Влияние на
инверторите върху
производителността
на PV системите
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мация като работни данни, които са необходими за

анализа на ефективността на фотоволтаичната цен-

трала. Той също така показва съобщения за грешка и

когато е необходимо ги изпраща към оперативния

център. Освен това наблюдава връзката с мрежата и

проверява дали тя е налична или е изключена. Наскоро

инверторите започнаха да бъдат отговорни и за конт-

ролирането на процеса на преминаване през грешка и

подаването на реактивна мощност за стабилизиране на

мрежата.

Европейски и калифорнийски

стандарти за ефективност

В резултат на конвертирането на постоянния ток

в променлив, могат да настъпят загуби, които е

възможно да са особено високи в диапазона на части-

чен товар на инвертора (0 до 20% от номиналната

мощност). Инверторите обикновено постигат макси-

мална ефективност на ниво половината от номинал-

ното напрежение – някои дори надвишават 98%. На-

клонът на кривата на ефективност е важен елемент

при проектирането на инвертора, тъй като той трябва

да работи в диапазона на частично натоварване

възможно най-малко часове през годината. Времевата

крива на производителността на фотоволтаичната

система е от критична важност, тъй като фотовол-

таичният генератор рядко подава енергия при пълна

номинална производителност. Поради тази причина е

изключително важно да се знае вероятността от

появата на различна производителност.

Европейският и калифорнийският стандарт за ефек-

тивност са два често използвани метода за сравнение,

които отговарят на различните условия на слънчева

радиация в Централна Европа (по-слаба, по-дифузно

облъчване) и Калифорния (силна, по-директна).

Европейският стандарт за ефективност позволява

сравнението на различни инвертори с различни криви

на ефикасност, като се вземе предвид времето, през

което се очаква инверторът да работи на определен

процент товар/ нива на облъчване със слънчеви лъчи.

Следната формула се използва за европейска ефектив-

ност (в регионите с обща годишна радиация от порядъ-

ка на 1000 кВтч / кв.м върху хоризонталната равнина):

ηEUR=0.03 η5%+0.06 η10%+0.13 η20%+0.1 η30%+0.48 η50%+0.2 η100%

За региони с висока слънчева радиация - около 1200

кВтч / кв.м годишно глобално излъчване върху хоризон-

тална повърхност, както е в Южна Европа, калифор-

нийският стандарт за ефективност дава по-подходя-
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щи резултати. В съответствие с

различните условия на радиация

формулата е:

ηCEC = 0.04η10%+0.05η20%+0.12η30%+

+0.21η50%+0.53η75%+0.05η100%

На местата, където преобладава

умерена слънчева радиация, специа-

листите препоръчват избор на ин-

вертор с много по-ниска номинална

производителност от тази на фото-

волтаичния парк. Подобно понижава-

не на характеристиките на инвер-

тора има предимството, че той ще

работи в диапазона на висока произ-

водителност през по-голямата част

от времето и по този начин ще бъде

по-ефективен. Недостатъците на

този тип дизайн на системата са,

че инверторът ще се претовари по-

бързо, ако нивото на слънчева ради-

ация е високо. Ако това се случи,

енергията ще бъде изгубена в резул-

тат на вътрешните ограничения на

производителността. Поради тази

причина операторът на фотоволта-

ичния парк ще трябва да избира дали

да отдаде приоритет на наличнос-

тта на слънчева енергия или иконо-

мическата печалба. Могат да бъдат

постигнати оптимални печалби с

относително малък инвертор, въпре-

ки че понякога той може да се пре-

товари и в резултат енергийната

производителност да се понижи.

Този тип разположение обаче е по-

евтин - спестяване, което може да

покрие загубите от слънчева енер-

гия.

Поради ниската крива на ефек-

тивност в диапазона на частично

натоварване, първоначално бе ши-

роко възприета практиката произ-

водителността на АС инвертори-

те да се задава с 25% по-ниско от

номиналната производителност на

генератора. Но, от гледна точка на

съвременните доста по-добри кри-

ви на ефективност, вече се препоръ-

чва избягването на това сериозно

понижаване на характеристиките.

Освен това, метеорологичните

данни също са се подобрили и сега

се оказва, че кратките радиацион-

ни пикове се случват по-често от

очакваното.

Основавайки се на теорията, че

максимум 0,5% от генерираната

енергия трябва да бъде губена по-

ради ограничения в производително-

стта, сега се препоръчва номинал-

ната производителност на инвер-

тора да не бъде повече от 10% по-

ниска от номиналната производи-

телност на фотоволтаичната си-

стема. Много експерти дори защи-

тават тезата, че практиката за

понижаване на характеристиките

на инвертора трябва да се премах-

не изцяло.

Автономна работа

Благодарение на високата си

ефективност и изключително каче-
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ство на енергията, която подават

в мрежата, самостоятелно комути-

ращите инвертори са добили силни

позиции на пазара. Такива инверто-

ри съдържат микропроцесор за

създаването на сигнали за включва-

не и изключване за електронния

прекъсвач. Честотата на превключ-

ване е много по-висока от честота-

та на мрежата. Поради по-бързото

превключване на електрически уст-

ройства в честотния диапазон от

10 kHz до 100 kHz, импулсите се фор-

мират, задава им се продължител-

ност и отстояние един от друг, за

да оформят синусоидална вълна.

Така след изглаждане на сигнала с

нискочестотен филтър има добро

съгласуване със синусоидалния сиг-

нал на мрежата. Поради тази при-

чина захранването, което се пода-

ва към мрежата, има малко ниско-

честотни хармонични компоненти.

Необходимостта от реактивната

мощност на самостоятелно кому-

тиращите инвертори е малка.

Поради високата честота на пре-

включване за формирането на импул-

сите тези устройства създават

високочестотен интерфейс. Това

означава, че проблемите с електро-

магнитната съвместимост (ЕМС)

трябва да бъдат взети под внима-

ние при избора на оборудването.

Това се постига чрез използване на

подходящи защитни механизми и

проучване на оборудването.

Самостоятелно комутиращите

инвертори по принцип са подходящи

за самостоятелни мрежи. Ако тези

инвертори са свързани с обществе-

ната електрическа мрежа, те тряб-

ва да бъдат синхронизирани по че-

стота с нея. Пулсациите на мосто-

вата схема трябва да съвпадат с

тези на честотата на мрежата.

Тъй като инверторът не се управ-

лява от мрежата, а работи автоном-

но, той също така подава енергия,

когато мрежата е изключена, напри-

мер, в случай на поддръжка. За да се
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избегне опасността за електротех-

ниците, системата трябва да има

предпазна верига, която автоматич-

но изключва инвертора от обще-

ствената мрежа, ако напрежението

или честотата се отклони от одоб-

рените граници. За гарантиране на

безопасността се използват два

автоматични изключвателя на нато-

варването.

Инвертори с ниско-

и високочестотни

трансформатори

В самостоятелно комутиращите

и в инверторите, контролирани от

мрежа, често се използват нискоче-

стотни (LF) трансформатори на 50

Hz за получаване на съответстващо

на електрическата мрежа напреже-

ние. Магнитното поле на трансфор-

матора разделя (изолира електри-

чески) DC веригата от AC веригата.

Типичен самостоятелно комутиращ

инвертор с LF трансформатор

съдържа превключващ контролер

(понижаващ преобразувател); мос-

това схема; мрежов трансформатор;

устройство за следене на точката

на максимална мощност (MPP тра-

кер); схема за мониторинг.

Електрическото изолиране, осъ-

ществено с помощта на трансфор-

матора, позволява PV системата да

бъде проектирана за safety extra-low

voltage (SELV), т. е. безопасно ниско

напрежение. В допълнение, няма необ-

ходимост от изравняване на потен-

циалите на PV масива. Трансформа-

торите също така намаляват и елек-

тромагнитните смущения.

Като недостатък може да се

посочи вероятността от загуби на

мощност от трансформатора. В

допълнение, трансформаторът до-

вежда до увеличаване на размера и

теглото на инвертора, допълнител-

ния шум, както и увеличените разхо-

ди за оборудване. Поради тази при-

чина някои производители използват

по-малки трансформатори или изоб-

що не използват.

Високочестотните (HF) транс-

форматори са с честота от 10 kHz

до 50 kHz. Тези трансформатори, в

сравнение с нискочестотните (LF),

са с по-малки загуби, по-малки раз-

мери и тегло. Въпреки това схеми-

те с инвертори с високочестотни

трансформатори са по-сложни, така

че разликата в цената между тях и

инвертори с нискочестотни (LF)

трансформатори не е от значение.

Безтрансформаторни

инвертори

С премахването на трансформа-

тора се намаляват загубите на ин-

вертора, неговият размер и тегло.

От друга страна, генерираното от

PV системата напрежение трябва да

бъде значително по-високо от това

на мрежата или трябва да се проме-

ня с помощта на повишаващи DC -

DC преобразуватели в инвертора.
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Когато се използват DC - DC преоб-

разуватели, частичните загуби от

трансформатора са избегнати. Лип-

сата на електрическата изолация

между DC и AC веригите в инверто-

ри без трансформатори създава

високи изисквания относно електри-

ческата безопасност. Защитни ус-

тройства трябва да се използват и

в DC и за АС страната. По време на

нормалната работа на фотоволта-

ичните системи с инвертори без

трансформатор може да протече

ток на утечка над 30 mA. Поради

тази причина, конвенционални дефек-

тнотокови защити, които изключ-

ват на 30 mA, не могат да бъдат

използвани.

Също така поради липсата на

електрическата изолация по-лесно

се съчетават електромагнитните

импулси в PV генератора. Т. е., в

инвертори без трансформатори, има

по-силно електромагнитно въздей-

ствие върху среда. Измервания на

електромагнитното поле показват,

че инверторите без трансформато-

ри трябва да се държат на разсто-

яние минимум 10 см от PV генерато-

ра. С помощта на специален метод

за превключване инверторите без

трансформатори (flying inductor

circuit) е възможно да се избегнат

електромагнитните полета на про-

менливотоковата мрежа в PV систе-

мата.

Съвременни инверторни

концепции

Напоследък сме свидетели на из-

граждането на все по-големи фото-

волтаични централи. Тъй като изпол-

званите при тях модули са същите

като при по-малките инсталации, за

изграждането на една мегаватова

инсталация са необходими десетки

хиляди такива модула. Фактът, че

фотоволтаичното генериране

включва толкова много малки еле-

менти означава, че са налични някол-

ко опции за подаване на енергия в

мрежата в зависимост от номинал-

ната мощност.

Днес инверторите се предлагат

в много различни размери, което

означава, че по принцип на всеки

модул може да се монтира персона-

лизиран инвертор. Такива модулни

инвертори най-вече позволяват оп-

тималното регулиране спрямо МРР

за всеки индивидуален модул. Отда-

дената мощност на променлив ток

на тези микроинвертори може лес-

но да бъде свързана паралелно, кое-

то елиминира нуждата от DC окабе-

ляване. Въпреки че са лесни за мон-

таж в задната част на модула, уст-

ройствата са с относително ниска

ефективност и високи специфични

разходи. Тези малки инвертори се

използват само в специални прило-

жения като инсталации с отдадена

мощност от три до пет киловата,

които са разработени за консумация

при източника.

Като алтернатива всички модул-

ни стрингове могат да бъдат

свързани само към един инвертор –

централен. Това изисква всички мо-

дули да бъдат изложени на еднаква

слънчева радиация, еднаква ориента-

ция и наклон, без временно засенчва-

не. Централните инвертори се до-

казаха като успешна концепция как-

то при малките, така и при големи-

те фотоволтаични инсталации.

Днес, особено при големите фото-

волтаични централи, се използва

вариант с един централен и три до

четири инвертора, подредени йерар-

хично (главен и подчинени).

В тази конфигурация, когато ра-

диацията е слаба, е активен само

главният инвертор, но в момента, в

който бъде достигната горната му

граница на отдадена мощност, при

повишение на лъчението, се включ-

ва първият подчинен инвертор. Кри-

вата на блока главен-подчинен се

състои от кривите на индивидуал-
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Inverters and their influence on the PV system performance
The article presents European and Californian Efficiency Standards and efficiency of different types modern

inverter concepts.

ните инвертори и поради тази при-

чина показва по-висока ефективност

в ниския диапазон на отдадена мощ-

ност, в сравнение с централния ин-

вертор. За да се гарантира, че ра-

ботното натоварване е разпределе-

но равномерно сред индивидуалните

инвертори, главният и подчинените

инвертори се въртят във фиксиран

цикъл, който например може да бъде

- всяка сутрин инверторът, който

има най-малко работни часове, стар-

тира като основен. В допълнение на

модулните и централните инверто-

ри, стринговите инвертори предос-

тавят трета опция, която позволя-

ва МРР на всеки стринг да се про-

следява индивидуално. Това решение

е идеално за случаите, когато стрин-

говете получават различна степен

на засенчване през деня, което води

до това, че отделните стрингове

имат различни работни точки. Тук

електричеството се подава в мре-

жата от няколко независими стрин-

гови инвертора. Следващ вариант на

стринговия инвертор представлява

многостринговият инвертор, който

комбинира няколко МРР тракера в

едно устройство.

Оптимизация чрез

индивидуални МРР

контролери

Във връзка с факта, че всеки мо-

дул в стринга има свой МРР, а уп-

равлението на МРР на стринг вина-

ги е компромис, който води до загу-

би, наскоро бяха разработени инвер-

тори с отделни МРР контролери, за

да бъде решен този проблем. Тези

оптимизатори на мощността обо-

рудват всеки модул с негов соб-

ствен МРР контролер, което му

позволява да генерира мощност в

оптималната си работна точка и по

този начин позволява на инвертора

да постигне високо ниво на ефек-

тивност. Мненията по отношение

на реалната ефективност на раз-

личните системи са разделени. За-

щитниците казват, че те са изклю-

чително полезни, ако стринговете

на фотоволтаичния генератор са

изложени на различно ниво на

слънчево лъчение през деня. След

това, например, засенчването на

индивидуалните модули вече не

влияе върху производителността на

системата като цяло.

Продължителност на

живота на инвертор

Средностатистически погледна-

то, инверторите работят без про-

блеми от десет до дванадесет го-

дини преди да се наложат сериозни

ремонти или пълна смяна. Въпреки

техническите разработки за пови-

шение на живота на инвертора, той

все още е по-нисък от този на фо-

товолтаичните панели.

Инверторите се използват в мно-

го различни среди: както на закрито,

така и на открито и в почти всички

климатични пояси. Най-важният фак-

тор, който ограничава мястото, на

което може да се монтира инвертор,

е максималната разрешена темпера-

тура при номинална мощност. На

местата, при които температура-

та може да се покачи над тази стой-

ност (например ако инверторът е

монтиран в неизолирана покривна

структура), трябва да се използва

активно охлаждане. Но използване-

то на вентилатори води със себе си

други опасности, например, когато

инверторите бъдат монтирани в

селскостопански сгради. Тук, ако

вентилацията не бъде монтирана

правилно, тя може да вкара прах или

амониеви изпарения в инвертора,

което може да ограничи работата

на вентилатора или да предизвика

корозия.

За повишаване на полезния живот,

трябва да се обърне особено внима-

ние, за да се гарантира, че компонен-

тите на инвертора не могат да

прегреят. В допълнение, те трябва

да се поддържат без прах, влага или

агресивни газове.
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      онцентриращите фотовол-

таици (CPV) преобразуват слънчева-

та енергия в електрическа по същия

начин както и конвенционалните

фотоволтаични технологии. Разли-

ката е във вградената оптична си-

стема, която фокусира слънчевата

светлина във всяка клетка, като за

целта се използват пречупващи или

отразяващи концентратори. Друга-

та основна разлика е във вида на

клетките. Традиционните фотовол-

таични системи използват голямо

количество силициеви клетки, дока-

то CPV системите използват мал-

ко количество, но високоефективни

соларни клетки, известни като мно-

гопреходни или III-IV клетки. Всичко

това осигурява по-висока ефектив-

ност и по-висока енергийна произво-

Концентриращи
фотоволтаични
системи
Нови разработки и тенденции в CPV технологията

дителност за монтиран мегават,

твърдят специалистите.

Технологията все още се намира

в начален етап на развитие, но на-

последък отбелязва сериозен на-

предък в подобрението на дизайна и

цялостната ефективност на CPV

модулите и притежава големи

възможности за бъдещи иновации.

Статията разглежда някои от най-

новите разработки в областта, как-

то и възможностите за бъдещи

технически и търговски постижения

при налагането й на пазара.

Пазарът днес
Конструкцията на CPV модулите

се характеризира с голямо разнооб-

разие, особено що се отнася до из-

бора на оптична система. Произво-

дителите могат да избират между

отражателни огледала или Френело-

ви лещи като основна оптика и след

това отражателна, пречупваща или

никаква вторична оптика. Решение-

то е в основата на конструкцията

на CPV модулите и системите, и

спомага за определянето на крайна-

та ефективност при преобразуване

на енергия, която може да бъде пре-

доставена от цялостната система.

Освен това, с цел разискването на

първичните и вторични оптични еле-

менти, на още по-основно ниво стои

въпросът за оптималния размер на

фотоволтаичната клетка и коефи-

циента на концентрация.

Предложенията на CPV пазара в

момента са много разнообразни,

като много компании поемат техни-

ческото предизвикателство да на-

правят CPV технологията наисти-

на продаваема, подхождайки от раз-

лични гледни точки. Това е една от

причините все още да няма референ-

тен метод за разработка на CPV

компонентите и системите. В резул-

тат на това, за дадена компания е

трудно да се възползва от икономи-

ите на мащаба, които са необходи-

ми за понижаване на разходите и

повишаване на търговската привле-

кателност на CPV системите.

В следващите три години понижа-

ването на производствените разхо-

ди ще бъде от изключителна важ-

ност за CPV индустрията. Очаква се,

освен изгодите от приемането на

най-добрите практики и икономии от

мащаба, част от понижението на

разходите да дойде от развитието

на технологиите в производството

на клетки чрез намаляване на коли-

чеството материал, необходим за

производството на всяка клетка.

Тенденции
в конструкцията
на CPV модулите

Специалистите определят чети-

ри ключови технологични елемента

на CPV системите, при които се

очаква сериозно развитие:

Разположението
на лещите

Имайки предвид естеството на

CPV, разположението на лещите

определено е първата област, в ко-

ято се очакват нови разработки и

К

Концентриращи
фотоволтаични
системи

Източник: CPV Consortium
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подобрения в следващите няколко

години. Много компании използват

като оптичен елемент френелови

лещи. Те представляват плоски

лещи, при които се заменя извита-

та повърхност на една конвенцио-

нална леща със серия от концентрич-

ни растери. Това дава възможност

да се елиминира дебелината на обем-

ната конвенционална леща. Тези

растери се разпростират от центъ-

ра на лещата към нейната перифе-

рия, като всеки от тях има индиви-

дуален профил и пречупва светлина-

та отделно. Растерите действат

като индивидуални пречупващи по-

върхности, свеждащи паралелните

лъчи в общо фокусно разстояние. На

практика всеки концентричен рас-

тер действа като част от леща,

като всички взети заедно формират

функцията на истинска леща.

Сред предимствата им специали-

стите посочват по-ниската цена,

тегло и дебелина. Френеловите лещи

са много тънки, което съществено

намалява загубите от поглъщане на

светлината в материала, както и

неравномерността в разпределение-

то на тези загуби от центъра към

периферията на лещата. Освен това

са много леки. Полиметилметакри-

латът, поликарбонатът, както и

някои други нови видове материали

имат значително по-ниско тегло от

тази на стъклото.

Въпреки че полиметилметакри-

латните (РММА) френелови лещи

имат много предимства, една от

очакваните тенденции е производи-

телите на модули да започнат да

използват френелови лещи, базира-

ни на силиций върху стъкло (SOG).

Изследване на представянето на

РММА при тежки условия в региони-

те на Слънчевия пояс, където се

наблюдава износване и разширение

на лещите, причинени от високата

температура, доведе до това, че

голям брой компании започнаха да

предпочитат използването на SOG.

Вторична оптика
В момента всички производители

използват вторичен оптичен еле-

мент в CPV модулите, като най-по-

пулярните са трапецовидна тръба,

отражателен конус или трапец. Тези

оптични елементи все още имат

голям брой сериозни проблеми: или са

прекалено скъпи, или изискват меха-

нично фиксиране, което от своя стра-

на добавя разходи и сложен монтаж.

Тези въпроси са сериозна пречка за

евтиното и ефективно производство

на големи обеми CPV модули.

Една от ключовите тенденции в

развитието е използването на ал-

тернативни решения като "свобод-

ни форми: на пречупващи елементи

и сферични лещи. Независимо от

това коя алтернатива ще бъде

възприета на пазара, ясно е, че това

ще бъде ключова област за развити-

ето на CPV модулите.

PV клетки
Фотоелектричните клетки са

друга област, в която трябва да

бъдат направени сериозни подобре-

ния и в която се очаква голям про-

грес през следващите няколко годи-

ни. PV клетките с троен преход са

предпочитаната в момента техно-

логия, чиято ефективност се очак-

ва да се повиши. Освен тях, в дългос-

рочен план се очакват допълнител-

ни иновации. Вероятно някои от тях

ще бъдат базирани на техниката на

епитаксиално наслагване, която ще

спомогне за създаването на гъвка-

ви, високоефективни и по-евтини

клетки с троен преход. Това е клю-

чова тенденция за CPV индустрията

и очакванията са свързани с нара-

стващ интерес в разработката на

по-тънки клетки, които ще бъдат по-

евтини от клетките от настоящо-

то поколение и ще предлагат по-

добри термични характеристики.

Конструкция
на модулите

Корпусът на самия модул е чет-

въртата ключова област, повлияна

от развитието на материалите.

Въпреки че на пазара се появиха

модули, произведени от композитни

материали, които най-вероятно са с

по-ниска цена, все още съществуват

съмнения по отношение на тяхната

устойчивост. Поради тази причина

експертите смятат, че алуминият

ще остане предпочитаният матери-

ал за изработка на конструкциите

в близко бъдеще.

Несъмнено трябва да се полагат

непрекъснати усилия за намирането

на по-евтини методи на производ-

ство, като например пресоването,

което се използва при автоматизи-

раното производство на задната

част на някои от CPV системите.

Този метод на производство е раз-

глеждан като вариант от доста

компании, но все още се отдава пре-

димство на намирането на алтерна-

тивни материали, които да донесат

бъдещи понижения на разходите в

производствения процес.

Заедно с подобренията в четири-

те критични области, разработчи-

ците на CPV модули полагат усилия

да намалят времето за сглобяване на

елементите и максимално да авто-

матизират производствения процес.

Прогрес ще има и по отношение на

повишаването на ефективността на

модулите, което е тенденция в пос-

ледните години при всички фотовол-

таични системи.

Очаква се настоящата тенденция

на повишение с около 1% годишно в

ефективността на клетките да

продължи, въпреки че разработките

на клетки с оптимизирани преходи

могат да осигурят и по-сериозен

ръст. Цялостната ефективност на

системите се очаква да достигне

32% до 2013 г.

По отношение на концентриращи-

те фотоволатици, специалистите

прогнозират, че до 2020 г. в свето-

вен мащаб ще има около 20 GW CPV

инсталации, които ще се използват

за свързани в мрежата и автономни

приложения.

CPV solar module technology
This article presents some of the main construction specifics of concentrating photovoltaic (CPV) systems

and also the potential for further technical and commercial gains in the area.

Източник: CPV Consortium
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   а 10 май т. г. ЧЕЗ официално от-

кри фотоволтаичната централа

Орешец в с. Гара Орешец, община

Димово във Видинска област. Лента-

та на новата централа прерязаха

Петър Докладал, регионален ме-

ниджър на ЧЕЗ за България, посла-

никът на Чехия Павел Вацек и Цве-

тан Асенов, областен управител на

Видин. Съоръжението е на стойност

10 милиона евро и е с инсталирана

мощност от близо 5 мегавата. „По

предварителни изчисления, през

следващите 15 години електроцен-

тралата ще произвежда по 5762

мегаватчаса „зелена“ енергия годиш-

но, с които може да се осигури елек-

трозахранване за 3840 домакин-

ства“, коментират инвеситорите в

проекта и допълват, че новото

съоръжение ще спестява около 6900

тона въглеродни емисии годишно.

Местоположение
Фотоволтаичната централа е

разположена на площ от 100 декара.

Тя е построена на мястото на изо-

ставена дървопреработвателна

фабрика в промишлената зона на

селото. Освен в централата, ЧЕЗ

инвестира и над 150 хил. лева в ре-

хабилитация на мрежата и съще-

ствуващата подстанция в района,

споделят от дружеството.

„Като компания, която съзнава

своята отговорност към българско-

то общество и икономиката, ние

имаме желание и готовност и за

Официално бе открит
соларен парк Орешец
Съоръжението е първа инвестиция на ЧЕЗ във ВЕИ и може да захранва
с електроенергия 3840 домакинства

други големи инвестиции, които ще

допринесат за подобряване на

състоянието на българската енер-

гетика и за диверсифициране на

енергийните доставки. Нашият про-

ект е една, макар и малка, стъпка към

постигане на целите на страната

за 16% дял на енергията от ВЕИ в

общото крайно потребление до 2020

година“, заяви при откриването на

ФВЕЦ Орешец Петър Докладал, ре-

гионален мениджър на ЧЕЗ за Бълга-

рия.

Първа ВЕИ инвестиция
на дружеството

От компанията споделят, че фо-

товолтаичен парк Орешец е първа-

та инвестиция на ЧЕЗ във възобно-

вяеми енергийни източници в Бълга-

рия. Тя е осъществена в рамките на

поетия от ЧЕЗ ангажимент при при-

ватизацията на ТЕЦ Варна да вло-

жи общо 40 млн. евро в проекти за

зелена енергия в страната.

„Избрахме да инвестираме в един

от най-бедните райони на ЕС, защо-

то вярваме в потенциала на мест-

ната икономика. Надявам се скоро и

други компании да последват нашия

пример. Разработването на подобни

иновативни проекти в бедни райони

оказва двоен положителен ефект -

от една страна, те помагат за опаз-

ване на околната среда, а от друга

могат да повишат инвестиционния

рейтинг на общината“ каза Петър

Баран, главен оперативен директор

на ЧЕЗ България.

Партньори по проекта
Фотоволтаичната централа Оре-

шец е проектирана и построена за

три месеца от германската компа-

ния Солеа, а управлението на проек-

та бе възложено на един от водещи-

те инвеститори на пазара на възоб-

новяема енергия в Източна Европа –

Континентал уинд партнърс, инфор-

мират още от ЧЕЗ.

Официално бе открит
соларен парк Орешец

PV системи

Solar Park Oreshets was officially opened
On May 10th CEZ officially opened Solar park Oreshets in Gara Oreshets village, Dimovo municipality in

Vidin region. The unit is worth 10 million Euro and has near 5 megawatts total installed capacity. According

to preliminary calculations, the next 15 years the PV plant will produce 5762 MWh green energy per year,

which can provide electricity for 3840 householders.

Н
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Форум и изложба за
зелена енергия и екология
- успешният бизнес микс

През 2013 г. в периода 29-31 май Виа Експо ще организира тра-

диционното си събитие с фокус Югоизточна Европа, обединяващо

изложба и конференция: SEE Solar (соларни PV & термални систе-

ми), EE & BE (енергийна ефективност и възобновяема енергия) и

'Save the Planet' (управление на отпадъци и рециклиране).

Близо година преди началото 1/4 от изложбената площ е вече

резервирана. Сред участниците са големи-

те имена като Global Wind Power, Polytechnik,

ВЕИ Строй, Крис 94, REC, Sputnik Engineering

AG (Solarmax), Fronius, Diehl Ako Stiftung & CO.

KG, Филкаб, ИРИС България и мн. др.

Организаторите, следвайки най-новите

тенденции, ще включат в програмата те-

мата за интелигентното съхранение на

енергия - връзката за интегрирането на

възобновяемата енергия в електроснабдя-

ването. Лектори ще бъдат експерти от

Европейската комисия, Световния алианс

за децентрализирана енергия  (WADE), Гер-

манско дружество за устойчиво производ-

ство на биогаз и за използване на биоенер-

гията (GERBIO) и др.

Тазгодишното издание получи многобройни положителни отзиви

от страна на участниците, което доказа безспорния интерес на

чуждестранните и българските инвеститори към сектора - 20 % е

ръстът на броя на изложителите.

Иво Дюр, организаторът на Австрийския павилион, определи съ-

битието като "изключително успешен бизнес микс" и обеща още

по-силно присъствие през 2013 г. "Нашите изложители бяха много

доволни от своето участие! Без съмнение изложбите са най-важ-

ната бизнес платформа в областта на възобновяемата енергия и

екологичните технологии не само в България, но и в целия регион.

Експерти от цяла Европа се срещнаха със специалисти от Юго-

източна Европа, бяха представени и дискутирани решения и пос-

ледни новости." - допълни той.

"Hill & Smith" са сред традиционните изложители. Юлия Коле-

ва изрази своето задоволство от проявения интерес към про-

дуктите на компанията от фирми от Хърватска, Италия, Румъ-

ния, Чехия и Сърбия.

Над 5750 професионалисти от 47 държави посетиха изявата

и се запознаха с последните иновативни решения в областта

на фотоволтаиката, соларните и енергоспестяващи техноло-

гии, био-, хидро-, вятърна енергия и енергия от отпадъци.

В конгреса за ЕЕ & ВЕ и конференцията "Save the Planet" 552 спе-

циалисти взеха активно участие в дебатите.

Изключителен интерес предизвикаха многобройните паралел-

ни инициативи. За първи път се проведоха семинарът  "Aмерикан-

ският опит в областта на възобновяемата енергия и енергийната

ефективност", Кръгла маса с представители на общините и авс-

трийският форум "Техника за околната среда".

Община Добрич беше отличена с наградата "Българска екооб-

щина" в категория "Енергийна ефективност", а Ловеч стана пър-

венец в категорията "Управление на отпадъците".

"Много идеи, много информация! Изключително ползотворни дни"

- споделя Елка Гуленова от Община Оряхово.

За повече информация: www.viaexpo.com

SEE Solar Exhibition and Forum on Energy
Efficiency (EE) & Renewable Energy (RE) -
a very successful business mixture

The positive feedback from exhibitors, visitors, speakers and

attendees give a proof of the real success of the SEE Solar PV &

Thermal Exhibition and the Congress and Exhibition on EE & RE, which

were held 28-30 March 2012 in Sofia, Bulgaria. Parallel event was

'Save the Planet' (Waste Management, Recycling & Environment).

Despite the diff icult ies in the

sectors, the organizer reported 20%

growth in the number of the participants

in the three events. 'Impressive was the

share of the foreign companies - over

50% of the exhibition area was covered

by them. This fact confirms that the

South-East European region is an

attractive market. ' - says Maya

Kristeva, CEO of Via Expo.

The vast promotional campaign

attracted 5750 professional visitors which

had the opportunity to see the latest

products and technologies, presented by

412 exhibitors from 33 countries.

Ivo Duerr from the International Trade Show Agency, Vienna,

organizer of the Austrian Pavilion, is planning a wider participation

in 2013 and gave a positive feedback: 'Our exhibitors were all in

all very satisfied with the show! The event is - no doubt - the most

important platform for the fields of renewable energy and environment

technology for the whole region, not only Bulgaria. Experts from

whole Europe meet specialists from SEE and inform and discuss

about solutions and latest technologies to save energy and our

environment. A very successful mixture!'

The Austrian and USA Pavilions attracted great interest. Another

exhibition feature was several international group participations within

projects, financed by EU funds.

At the parallel Congress over 250 delegates debated on the latest

developments, problems and solutions related to financing projects,

energy efficiency, waste-to-energy and bio energy.

New initiative within the event was the Seminar 'American

experience in RE and EE'.

The next event will take place in Sofia from 29 to 31 May 2013

Targeted at the South-East European market, the SEE Solar and

EE & RE Exhibitions are one of the prominent b2b eco initiatives in

the Region. They provide participants with a quick market entry

opportunity and connect them with new customers.

12 months before the exhibition opening 1/4 of the area is

already booked. Among the exhibitors, which already confirmed

participating again, are: Global Wind Power, Fronius, Polytechnik,

Sputnik Engineering AG (Solarmax), Diehl Ako Stiftung & CO. KG,

Chinaland, etc.

A highlight in the agenda of the parallel Congress is the smart

energy storage.

For more info: www.viaewxpo.com

платена публикация
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Бихте ли представили накратко

себе си и добре познатата компа-

ния Conergy – кои са нейните ос-

новни сфери на дейност?

Conergy предоставя цялостни ре-

шения за соларни системи. Като до-
ставчик ние произвеждаме всички

необходими за една соларна инста-
лация компоненти. Предлагайки услу-
ги, свързани с техническата част,

закупуването, изграждането и фи-
нансирането, ние предоставяме ин-

тегрирани и цялостни решения за
даден проект. Включена във Франк-
фуртската стокова борса, Conergy

има персонал, равняващ се на пове-
че от 1500 души в целия свят. След

основаването на Conergy през 1998
г., компанията е произвела и прода-
ла повече от 1,6 GW чиста слънчева

енергия. Поради тази причина, солар-
ните инсталации на Conergy са ге-

нерирали през 2011 г. почти толко-
ва електричество, колкото един
ядрен реактор.

Conergy произвежда собствени
висококачествени компоненти за

своята патентована Системна тех-
нология на различни места по света.
Във Франкфурт на Одер, Германия,

производственото предприятие про-
извежда соларни модули Conergy, ко-

ито генерират чисто соларно елек-
тричество. В Рангсдорф, в близост
до Берлин и в Сакраменто, Калифор-

ния, компанията произвежда специ-
фични за Conergy монтажни системи.

Ние предлагаме пълни решения,
като започнем от планирането на
системата, финансирането, инжене-

ринговата част и монтажа и достиг-
нем до застраховането, наблюдени-

ето, експлоатацията и поддръжка-
та. По този начин посрещаме всич-
ки изисквания на собственика на

интервю

Очаквам сериозен
бум на българския
фотоволтаичен пазар

слънчева електроцентра-
ла. Чрез тази гама от ус-

луги ние предоставяме на
своите клиенти възможно
най-пълното портфолио

от услуги, налично в инду-
стрията, като освен това

предоставяме четирина-
десетгодишен опит в го-
леми проекти, които се

състоят от соларни парко-
ве, равняващи се на пове-

че от 500 мегавата. В ре-
зултат на това, Conergy
вече с успех обслужва по-

вече от 10 000 клиента по
целия цвят.

Системите, компонен-
тите и услугите на
Conergy могат да бъдат

открити в соларни инсталации и пет
континента. Обширната мрежа за

продажби на Conergy и портфолиото
с продукти с изключително каче-
ство, подпомагат монтажниците,

интеграторите, соларните специа-
листи и търговците на едро, които

помагат на бизнеса в усилията му да
"станат слънчеви".

Привилегированата географска

позиция и високите нива на слънче-
во лъчение прави Гърция идеалния

регион за разработка на соларни
системи.

Conergy много бързо осъзна пре-

димствата, които дава гръцкото
слънце и динамично навлезе на

гръцкия пазар. Възползвайки се от
опита си и висококачествените
продукти, бързо разработи важна

партньорска мрежа, която се разши-
ри извън границите на страната.

От 2007 г. насам, заедно с осъще-
ствяването на важни проекти,
Conergy в Гърция се утвърди и като

една от водещите компании на па-
зара.

Днес, Conergy Greece представля-
ва важен център за доставка на
фотоволтаични системи и монтаж

в областта, като покрива България,
Кипър, Турция и Израел с мрежа от

стотици партньори.
Нашата основна цел в Гърция е

доставката на висококачествени

материали и въвеждането на надеж-
дни и ефективни фотоволтаични

системи. Ние предоставяме цялост-
ни услуги, от проектирането и пла-
нирането до монтажа на фотовол-

таични системи над 500 kWp. По-
малките фотоволтаични инсталации

се реализират чрез нашите В2В
партньорства.

Кои са вашите най-важни проекти

в световен мащаб?

През последните 13 години

Conergy е консултирала повече от 10
000 клиенти по света и е предоста-
вила соларни модули с капацитет

д-р Стефанос Мелисопулос,
президент на Conergy Гърция,

пред сп. Енерджи ревю

Очаквам сериозен
бум на българския
фотоволтаичен пазар
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интервю

повече от 1,6 гигавата. През това
време ние научихме много – за

Слънцето, вятъра и климата на пет-
те континента, както и за високи-

те стандарти, които се изискват
от нашите международни клиенти.
Днес, Conergy предлага на всеки ча-

стен клиент, компания или инвести-
тор, пълно спокойствие и перфект-

ност в работата си. Следва малък
подбор от наши соларни проекти:
Гревена, Гърция с мощност 2 MWp,

инсталирани 8856 Conergy PowerPlus
модула, които спестяват 2180 т

CO2/годишно и производство на
енергия - 2900 MWh; индустриална
зона, Волос, Гърция с мощност 1

MWp, инсталирани 4347 Conergy
PowerPlus модула, 2235,4 т/годишно

спестени емисии CO2 и производ-
ство на енергия - 1420 MWh; соларен
парк Тюнген, Германия с мощност

18,7 MWp, инсталирани 84 986
Conergy PowerPlus модула, спестени

10 000 т CO2 годишно, производство
на енергия - 19 200 MWh и произво-
дителност - 1027 kWh/kWp; соларен

парк Драма, Гърция с инсталирана
мощност от 5 MWp, 22 704 Conergy

PowerPlus модула, които спестяват
CO2 - 7000 т/годишно, производство
на енергия - 7200 MWh и производи-

телност - 1440 kWh/kWp; соларен
парк Ел Калаверон, Испания с инста-

лирани 21,2 MWp, 96 000 Conergy
PowerPlus модула, спестени - 39 000
т CO2 за година и производителност

от 1887 kWh/kWp; соларен парк Си-
нАн, Южна Корея с мощност 24 MWp,

постигнати чрез 130 000 Conergy
PowerPlus инсталирани модула, ин-
сталацията спестява 25 000 т

CO2годишно; производство на енер-
гия - 35 000 MWh и производителност

1458 kWh/kWp; соларен парк Хаутън,
Великобритания с инсталирана мощ-
ност от 4,86 MWp, 21 600 Conergy

PowerPlus модула, пестене на CO2 за
година - 2535 т, прогнозно годишно

производство на енергия - 4802 MWh
и специфично производство на енер-
гия - 988 MWh/MWp/годишно; фото-

волтаична инсталация в Сент Он
(паркинг), Франция с обща мощност

от 1,1 MWp, постигната чрез 5472
S210P модула, които спестяват 511
т CO2 за година и произвеждат 1,42

GWh енергия за същия период.
Как намирате българския фотовол-

таичен пазар? Можете ли да го

сравните с гръцкия? Има ли прили-

ки?

Смятам, че и двата пазара,
гръцкият и българският, имат дос-

та общи черти. На първо място - гео-
графските, както и климатичните

условия в Гърция и България поста-
вят двете страни сред най-подходя-

щите места за производството на
соларна енергия и поради тази при-

чина предоставят отлични възмож-
ности за инвестиране във фотовол-
таичния сектор. До момента Бълга-

рия показва чудесни признаци на
растеж и развитие, особено след

въвеждането на преференциалната
тарифа за електроенергия, произве-
дена от фотоволтачни централи

през 2011 г. Това, в което аз вярвам,
и което вече е прогнозирано от ана-

лизатори и соларни специалисти, е
че ще има сериозен бум на българс-
кия соларен пазар. Пазарът вече след-

ва плавно развитие и показва много
положителни и оптимистични резул-

тати. България, следвайки ангажи-
ментите към ЕС, въвежда различни
дългосрочни поощрения за използва-

нето на възобновяеми енергийни из-
точници. Освен това, изглежда че

след месец юни 2012 г., в България ще
има по-клиентски ориентиран пазар
с по-голям акцент върху покривните

инсталации от до 30 kWp.
Ние присъстваме на българския

пазар, чрез В2В партньорства, от
2007 г. С други думи, тук сме от
началните етапи на развитие на

соларния пазар и успяхме да разра-
ботим силна мрежа от надеждни

партньори. Conergy беше от пионе-
рите на българския пазар и ние по-
знаваме от първа ръка уменията,

професионализма и точността на
българите, които работят във фо-

товолтаичния сектор. Но това, ко-
ето също е особено важно, е
несъмненото предпочитание на

българските инвеститори към не-
мските продукти, когато стане

въпрос за високо качество. Ние сме
изключително щастливи, че месец
след месец, можем да изпълним все

повече и повече заявки, благодарение
на нашите конкурентни цени, стан-

дарти за качество и гаранции.
Какво според вас е бъдещето на

фотоволтаичната технология, тук,

в Югоизточна Европа?

Ако на този въпрос може да се

отговори с две думи, бих казал - свет-
ло бъдеще. Дойде времето за разви-
тие на Балканския полуостров и

това развитие в наши дни не може
да се случи без участието на солар-

ната енергия. Ние силно вярваме, че
ще се появи стабилен ръст, което
ще започне през 2012 г. и през след-

ващите няколко години, всички Бал-
кански страни ще се подготвят или

вече притежават преференциална
тарифа (FiT).

Планирате ли разработката на

продукт или услуга, за да посрещ-

нете повишените очаквания на кли-

ентите?

Ние в Conergy мислим глобално.
Това ни позволява да разработим и
предложим на нашите клиенти,

партньори и на пазара нови, подобре-
ни решения. Например, нашите цяло-

стни системи Conergy. Те позволя-
ват на монтажниците да планират,
монтират и наблюдават цялостни

соларни системи по-бързо и лесно.
Друг пример е нашето ново решение

за съхранение на соларна енергия,
което гарантира, че тя се подава
дори и през нощта.

Conergy е пионер. Ние сме пред-
ставили много иновативни решения

на пазара. Например, клетки с три
събирателни шини, водонепропускли-
ви и изцяло капсуловани съединител-

ни кутии и рами, без кухи камери. Така
с нашето собствено решение за

потребление продължаваме да сме
начело на пазара.

Съхранението на соларна енергия

повишава независимостта. При про-
мяната на отношението спрямо

енергията, все повече и повече хора
ще търсят собствени източници на
електричество. Ние сме разработи-

ли интелигентно решение за съхра-
нение, което позволява на нашите

клиенти „да съхраняват“ излишното
произведено от тях електричество.
Това предоставя буфер срещу

прекъсването на работа и повиша-
ва процента на възнаграждение от

държавата за собствена консумация
до 70 и повече процента.

Ние улесняваме монтажниците.

Работим в този бранш от много
години и поради тази причина знаем

точно какво искат монтажниците.
Те искат PV системи, които са доб-
ре обмислени, които пестят време

и задоволяват клиентите. Tочно
това правят нашите нови цялостни

системи Conergy - ускоряват проце-
са на планиране, правят поръчките
по-лесни и елиминират закъсненията.

A благодарение на възможностите за
монтаж от един човек, ускоряват ра-

ботата на площадката.
Един пионер мисли напред. Идеи-

те трябва да се подхранват. Това е

причината, поради която ние рабо-
тим в тясно сътрудничество с раз-

лични университети и ангажираме
висококвалифицирани изследовате-
ли. Приемаме себе си като движеща

сила на бранша, като нашата цел е
да направим соларните енергийни

решения по-интелигентни, по-рента-
билни и по-надеждни.
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Could you, please, present briefly

yourself and the well-known

company of Conergy – what are its

main fields of activity?

Conergy delivers solar systems from

a single source. As a system supplier, we

produce all the components for a solar

installation under one roof. Offering

engineering, procurement, construction

and financing services, we provide inte-

grated and comprehensive services for

the development of solar power plants.

Listed on the Frankfurt stock exchange,

Conergy employs more than 1500 peo-

ple worldwide. Since Conergy’s founding

in 1998, it has produced and sold more

than 1.6 GW of clean solar energy. Thus,

in 2011 Conergy solar installations have

generated almost as much power as a

nuclear reactor.

Conergy manufactures its own premi-

um components for its proprietary Sys-

tem Technology at different global sites.

In Frankfurt (Oder), Germany, the man-

ufacturing plant produces Conergy so-

lar modules that generate clean solar

electricity. In Rangsdorf, near Berlin and

Sacramento, California, the company

manufactures Conergy-specific mount-

ing systems.

From system planning, financing,

engineering and installing to insuring,

monitoring, operating and maintaining, we

offer comprehensive service that covers

all solar power plant owner requirements.

Through this array of services, we pro-

There will be a great
boom in the Bulgarian
solar market

Dr. Stefanos Melissopoulos,
President of Conergy Greece,
for Energy Review Magazine

vide our customers with

the industry’s most com-

prehensive service port-

folio and offer fourteen

years of large project

expertise that produced

more than 500 mega-

watts of solar parks. As

a result, Conergy al-

ready successfully

served more than

10000 customers world-

wide.

Conergy’s systems,

components and servic-

es are found in solar

installations on five con-

tinents. The extensive Conergy sales

network and portfolio of premium quality

products support installers, integrators,

solar specialists and wholesalers who

help commercial businesses, homeown-

ers and private investors in their efforts

to „go solar“.

The privileged geographical position

and the high solar irradiation make

Greece an ideal region for Solar Systems’

development.

Conergy very soon realized the advan-

tages that the Greek sun offers and

entered dynamically the Greek market.

Taking advantage of its experience and

the high quality products soon developed

an important partner network which ex-

tends beyond the borders of the coun-

try.

Since 2007, together with the realiza-

tion of important projects, Conergy in

Greece was established as one of the

leading companies in the market.

Today, Conergy Greece constitutes an

important hub in the area of PV system

supply and installation covering Bulgar-

ia, Cyprus, Turkey and Israel with a

network of hundreds of partners.

Our main objective in Greece is the

supply of high quality materials and the

implementation of reliable and efficient

PV systems. We provide complete ser-

vices from design and planning to the

installation of PV systems over 500kWp.

Smaller PV installations are realized

through B2B partnerships.

Which are your most significant

projects worldwide?

There will be a great
boom in the Bulgarian
solar market
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Over the last 13 years Conergy has

advised more than 10 000 customers

around the globe and provided more than

1.6 gigawatts of solar module capacity.

We have learned a lot in the process –

about sun, wind and weather on all five

continents, as well as the high standards

required by our international customers.

Today, Conergy offers any private cus-

tomer, enterprise and investor all-round

peace of mind and perfection. Here’s a

small selection of our solar projects:

Grevena, Greece with total output 2 MWp,

8856 Conergy PowerPlus modules, CO2

saving - 2,180 t/year, solar power pro-

duction 2900 MWh; Industrial Area, Vo-

los, Greece with total installed capacity

1 MWp, 4347 Conergy PowerPlus mod-

ules, CO2 saving – 2235,4 t/year and

solar power production - 1420 MWh;

Solar farm Thuengen, Germany with a

total capacity 18,7 MWp, 84 986 Coner-

gy PowerPlus modules, CO2 saving – 10

000 t/year, solar power production – 19

200 MWh, specific yield - 1027 kWh/kWp;

Solar farm Drama, Greece installed

capacity of 5 MWp, 22 704 Conergy

PowerPlus modules, CO2 saving - 7000

t/year, solar power production - 7200

MWh and specific yield - 1440 kWh/kWp;

Solar farm El Calaverуn, Spain with

output 21,2 MWp, 96,000 Conergy Pow-

erPlus modules, CO2 saving – 39 000 t/

year, solar power production – 40 000

MWh and specific yield - 1887 kWh/kWp;

Solar farm SinAn - South Korea with a

total capacity 24 MWp, 130 000 crystal-

line modules, CO2 saving – 25 000 t/year,

solar power production – 35 000 MWh

and a specific yield - 1458 kWh/kWp;

Solar park in Hawton, UK with a capac-

ity of 4,86 MWp, 21 600 Conergy Pow-

erPlus modules, CO2 saving per year -

2535 t CO2, estimated annual energy

production - 4802 MWh/year and a spe-

cific energy production of 988 MWh/

MWp/year; PV solar installation at Saint

Aunes (parking lot), France with a total

capacity of 1,1 MWp, 5472 S210P mod-

ules, CO2 saving - 511 tones/year and

solar power production - 1,42 GWh/year.

How do you find the Bulgarian PV

market? Could you compare it to

the Greek one? Are there any

similarities?

I believe that both markets, the Greek

and the Bulgarian one have quite many

similarities. First of all, the geographical

as well as climate conditions in Greece

and Bulgaria position the two countries

among the most suitable locations for

solar energy production and thus provide

excellent opportunities for investing in the

photovoltaic sector. So far Bulgaria indi-

cates admirable signs of growth and

development especially since the new

feed-in tariff for photovoltaic plants, was

implemented in 2011. What I believe and

what has already been predicted from

analysts and solar specialists is that there

will be a great boom in the Bulgarian solar

market. Already the market follows a

smooth development and indicates very

positive and optimistic results. Bulgaria,

following the obligations to the EU, intro-

duces various long term incentives for the

use of renewable energy sources. In

addition, it appears to me that a more

consumer oriented market will be present

in Bulgaria after June 2012 with more

emphasis to up to 30 kWp roof top in-

stallations.

We have been present in the Bulgar-

ian market - though B2B partners- since

2007. In other words we’ve been there

since the solar market was still in a very

early stage and we have managed to

develop a strong network through reliable

partners. Conergy pioneered in the Bul-

garian market and we have a firsthand

knowledge of the skills, professionalism

and fidelity of the Bulgarian people

working in the PV sector. But what is also

of great importance is the undoubted

preference of the Bulgarian investors to

German products when it comes to high

quality. We are very glad that month after

month we can fulfill more and more re-

quests due to the competitive prices our

quality standards and warranties.

What do you think will be the future

of the photovoltaic technologies

here in SE Europe?

If two words could answer this ques-

tion, I would say a „bright future“! It is the

Balkan Peninsula’s turn for development

and this development in our days cannot

leave solar energy out. We strongly

believe that a steady growth will occur

starting in 2012 and for the next several

years to come, as all Balkan countries

are preparing or already have FiT.

Do you plan any product or service

developments in order to fulfill the

increased expectations of the

customers?

At Conergy we see the bigger picture.

This enables us to develop and offer our

customers, partners and the market new,

improved solutions. For example, our

Conergy Complete systems. These allow

installers to plan, install and monitor

complete solar power systems more

quickly and easily. Another example is our

new solar storage solution that ensures

solar energy also flows even at night time.

Conergy is a pioneer. We have intro-

duced many innovative solutions in to the

market.

Cells with three busbars, water-proof

and fully encapsulated connection box-

es and frames without hollow chambers,

for example. And with our own consump-

tion solution we continue to lead the

market.

Storing solar energy increases inde-

pendence. As attitudes towards energy

change more and more people will be

aiming for increased independence from

today’s energy suppliers to look after their

own energy supply. We have developed

an intelligent storage solution that now

enables our customers to "store" any

excess power they have produced. This

provides a buffer against outages and

increases the state-remunerated percent-

age of own consumption to 70 per cent

or more.

We make installers’ lives easier. We’ve

been in the business for many years

therefore we know exactly what install-

ers want. Solar energy systems that are

well thought-out from beginning to end,

that save time and hassle and that sat-

isfy customers. And that’s exactly what

our new Conergy Complete systems do.

They speed up the planning process,

make ordering easier and eliminate de-

lays. And thanks to one-man installation,

they speed things up on-site.

A pioneer thinks ahead. Ideas need to

be nurtured. That’s why we work closely

with universities and engage highly qual-

ified researchers. We see ourselves as

an active driver of the industry, with the

objective of making solar energy solutions

smarter, more cost-efficient and more

reliable.
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     зчерпването на класическите

източници на енергия и най-вече на

петрола е причина за усилената из-

следователска и приложна дейност на

водещите индустриални страни в

търсене на техни заместители, ко-

ито не само да задоволят непрекъс-

нато нарастващите нужди от елек-

троенергия, но и да ограничат заст-

рашителното влошаване на екологич-

ното равновесие при производство-

то й. Сред новите източници, на

които се разчита, са горивните клет-

ки. От голямото им многообразие в

статията се разглежда действието,

параметрите и приложенията на

представляващите най-голям прак-

тически интерес концепции.

Принципът на действие на първа-

та горивна клетка е описан през 1838

г. в Германия, а практическата й

реализация се осъществява в Уелс

през следващата година. Любопитно

е, че един от перспективните видо-

ве съвременни горивни клетки има

твърде близък начин на функционира-

не. Разработката на горивни клетки

с реални, макар и ограничени практи-

чески приложения, започва през вто-

рата половина на XX век. Последова-

телно са създадени стационарен

електрогенератор с горивни клетки

с мощност 5 kW, трактор, задвижван

от горивни клетки с мощност 15 kW

и машина за заваряване с 5 kW набор

от горивни клетки. След тези по-

скоро експериментални реализации

от 60-те години на века, в неговото

последно десетилетие реално започ-

ва съвременното развитие на горив-

ните клетки. Достатъчно е да се спо-

мене първият автомобил, задвижван

чрез горивни клетки от 1991 г., изпол-

зването им в космическата програ-

ма на САЩ и създаването на 200 и

400-киловатови генератори за резер-

вно електрозахранване на обществе-

ни сгради.

Същност на горивните
клетки

Принципът на действие на масо-

во разпространените машини за

Горивни клетки
получаване на механична енергия

чрез изгаряне на твърди, течни и

газообразни субстанции налага

съществено ограничение на техния

к. п. д. Причината е, че само част от

енергията на високата температу-

ра, получена при изгарянето, се пре-

връща в механична, а останалата

част нагрява машината и се разсей-

ва в околното пространство. При

горивните клетки (Fuel Cells, FC)

това ограничение липсва, тъй като

те непосредствено превръщат енер-

гията на химични реакции в елект-

рическа. Основното „гориво“ е водо-

род, но вместо него в някои случаи

се използват други газове. Най-общо

FC се състои от анод и катод с

електролит между тях. От страна-

та на анода се впръсква водородът

(или заместващият го газ), а от

страната на катода – кислород. В

резултат на получените химични

реакции при двата електрода се

получават йони, които преминават

през електролита и съответно обус-

лавят протичането на електричес-

ки ток през него. Едновременно с

това, на един от електродите (в

зависимост от вида на горивната

клетка) се получават и електрони,

които през външния товар затварят

електрическата верига. Остатъчни-

ят продукт на всички FC е вода, към

която само в някои видове се приба-

вят малки количества от безопасния

за околната среда въглероден дву-

окис. Напрежението между двата

електрода на FC е около 0,7 V, а

конкретната му стойност зависи от

нейния вид. Важни техни особенос-

ти и предимства са, че к. п. д. не

зависи от големината им, а типич-

ният работен температурен обхват

е от -40 °С до +50 °С.

Предимства и
недостатъци

На първо място е важно да се

отбележат свойствата на водоро-

да като носител на енергията. Ней-

ното съдържание в единица тегло е

3 пъти по-голямо от това в петро-

ла. Това безспорно означава по-ефек-

тивно транспортиране и съхране-

ние. По принцип водород има навсякъ-

де и неговият добив може да е де-

централизиран за разлика от нами-

ращите се само на определени мес-

та находища от въглища, петрол и

природен газ. Например, възможно е

създаването на малки „домашни“

станции за производство на водород,

които да задоволяват нуждите на

едно жилище или група от жилища, с

което се избягват всички неудоб-

ства на доставките. Водородът не

е първичен източник на енергия, как-

то например въглищата, което е

известен негов недостатък, но за

производството му могат да се

използват съществуващи техноло-

гии, най-популярната от които е от

природен газ (CH4+2H2O→4H2+CO2).

Може да се използва и електролиза

на вода (H2O→H2+1/2O2), като осо-

бено ефективно би било необходима-

та за целта електроенергия да се по-

лучава от слънчеви панели или вятъ-

рни генератори.

Предимство на водорода е, че

евентуално негово изтичане не замъ-

рсява околната среда, но не трябва

да се забравя, че е запалим газ. Ек-

сплозии обаче са малко вероятни,

тъй като настъпват в помещения с

голяма концентрация на водород.

Изследователската работа по него-

вия добив се развива с такива тем-

пове, че според някои специалисти

човечеството вече навлиза в ерата

на водорода.

Сред основните предимства на FC

е големият им к. п. д. благодарение на

споменатото преобразуване на енер-

гията. В горивните клетки няма дви-

жещи се части, което е сериозна

предпоставка за голяма надеждност

и дълъг експлоатационен срок и

същевременно осигурява практичес-

ки безшумната им работа. В болни-

ци, административни сгради, учебни

заведения и на много други места

това може да се окаже решаващо пре-

димство (дори днес при ползването

на FC само като резервен източник

на електроенергия). Получаваните ос-

татъчни продукти при работата на

FC означават екологично чисто про-

изводство на електроенергия.

Горивни клетки

И



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 3/2012 53



54 брой 3/2012  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

електроенергетика

За осигуряване на

желано напрежение

трябва последовател-

но да се свържат опре-

делен брой FC, което

представлява батерия

от горивни клетки

(Fuel Cell Stack). Пре-

димство е възможнос-

тта те да са различ-

ни, както и броят им да

бъде променян в проце-

са на експлоатация с

цел изменение на на-

прежението.

На сегашния етап на

развитие FC имат по-

висока цена, например

в сравнение с дизелови-

те генератори и галваничните бате-

рии. Недостатък е и липсата на ин-

фраструктура за доставка на „гори-

во“, каквато съществува например за

петролните продукти. Нейното раз-

витие изисква усилия и значителни

капиталовложения. Все още не е ясно

кой ще осигури финансирането на

подходящи за масово производство

FC. Засега основните инвестиции са

на автомобилните компании, но това

определено не е достатъчно. Наме-

сата в това отношение на развити-

те индустриални държави ще има

силен положителен ефект. Например

във Финландия и Дания е създадена не-

правителствена организация за из-

граждане на станции за зареждане с

водород, която се финансира от две-

те държави.

Недостатък на FC е и че един от

използваните материали при тяхно-

то производството е платината.

Засега изглежда напълно възможно

осигуряването на необходимите ко-

личества за масово производство на

FC, но намирането на по-евтин и

масово разпространен неин замес-

тител ще е сериозен успех.

Видове FC
Като принцип на действие и ла-

бораторно създадени модели съще-

ствуват над 20 вида горивни клет-

ки, но само пет от тях на настоя-

щия етап изглеждат перспективни

за практическо използване.

Горивни клетки с полимерен

електролит. Понякога се използва

наименованието водородно-кисло-

родни клетки, но то не е съвсем

коректно, тъй като и други типове

FC също използват водород и кисло-

род за работата си. Идея за струк-

турата на такава FC е дадена на

фиг. 1. Означената със сиво средна

част е мембраната от полимерен

електролит (Polymer Electrolyte

Membrane) PEM, която определя най-

често срещаното наименование PEM

Fuel Cell (PEMFC), но се използват и

Solid Polymer Electrolyte (SPE) Fuel Cell

и Polymer Electrolyte Fuel Cell (PEFC).

Мембраната е от органичен мате-

риал, (напр. Nifion) с дебелина между

0,05 и 0,175 mm, който има свойства-

та на електролит. При намокрянето

й с вода (която се абсорбира) се

получават отрицателни йони, които

остават неподвижни в нея.

При впръскването на водород той

преминава през означената в черве-

но анодна укрепваща пластинка (от

порьозен въглерод) с дебелина 0,1-0,3

mm, която осигурява здравината на

конструкцията. Той преминава и през

дадения в оранжево порьозен елект-

род с дебелина няколко десетки µm,

който е анодът на FC и представля-

ва равномерна смес на частици от

въглерод и платина. Теглото на пос-

ледните е около 0,5 mg на всеки cm2

от анода, като в лабораторни образ-

ци то е намалено до 0,15 mg/cm2. Така

достигналият до мембраната водо-

род в резултат на едната част от

химичната реакция във FC се пре-

връща в положителни йони, които

могат да се движат, т. е. да прена-

сят положителни електрически за-

ряди през мембраната. Движението

е само в посока към катода, който е

със същата структура и дебелина,

както анода и също е означен с оран-

жев цвят. До него е катодната ук-

репваща пластинка. Важна особе-

ност на мембраната е, че през нея

не могат да преминават електрони.

Фиг. 1.
Източник: Los Alamos National Laboratory
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Поради това електроните, създаде-

ни в областта на анода при получа-

ването на положителните йони,

преминават през външната верига

на товара (през него протича ток!)

и достигат до катода с долепена

катодна укрепваща пластинка (в

червен цвят на фиг. 1). В катода се

впръсква въздух, чийто кислород

заедно с положителните йони и елек-

троните осъществява другата част

от химичната реакция в горивната

клетка, при което се получава вода

и се отделя топлина. Така описано-

то действие потвърждава съще-

ствуването на описаната верига на

електрически ток през товара.

Три са съществените практичес-

ки особености на тези клетки.

Първата е необходимостта от

съдържащите платина анод и катод,

благодарение на който химичните

реакции, (т. е. действието на FC)

може да се осъществи при сравни-

телно ниска температура. Най-доб-

рата й стойност е 80 °С и за

подържането й е необходимо охлаж-

дане (втора особеност). И на тре-

то място, по принцип не е възможно

целият впръскан водород да бъде

използван - неголяма част от него

излиза от FC в околното простран-

ство. Даденото на фиг. 1 масово

използвано съкращение МЕА означа-

ва съвкупността на мембраната с

двата електрода (Membrane Electro-

de Assembly).

Двете външни пластини (в синьо

на фиг. 1) се наричат аноден и като-

ден колектор и трябва да бъдат леки,

достатъчно здрави, електропрово-

дими и да не пропускат газове. Обик-

новено са метални или от графит.

Освен че осигуряват необходимата

здравина на горивната клетка, чрез

тях тя се свързва в електрически

вериги, а през отворите им се

впръскват водородът и въздухът.

Типичното напрежение на празен

ход на FC при нейна температура 80

°С и налягане на впръскваните газо-

ве 1 atm е 1,16 V, но реалните му

стойности UFC са 0,7 - 0,9 V. Както

при всеки източник на електрическа

енергия, напрежението намалява с

увеличаване на консумирания ток,

като типичната характеристика е

дадена на фиг. 2. Вижда се възможно-

стта за получаване на значителни

токове от FC с малка площ (напри-

мер за 50 А площта е около 50 cm2).

Типичните нейни стойности при

фабрично произвежданите FC е меж-

ду няколко cm2 и стотина cm2, дока-

то тези на к. п. д. са между 35% и 80%,

като той нараства с увеличаване на

UFC. Допустимите граници на работ-

ната температура на разглеждани-

те FC са от 50 до 100 °С.

Пример за конструкцията на ба-

терия с три клетки е дадена на фиг.

3, която показва, че за опростяване

на конструкцията един и същ колек-

тор се използва и за аноден, и за

катоден (биполярен колектор). Бро-

ят на клетките практически е в

границите от няколко до над 100.

Основните предимства на PEMFC

са работата при сравнително ниска

температура, бързото подаване на

енергия при включване на товар, лес-

ната поддръжка и малката опасност

от кородиране (последните две са

заради твърдия електролит). Като

недостатъци могат да се споменат

необходимостта от голяма чистота

на водорода и повишената цена глав-

но заради използването на платина.

Възможните приложения са практи-

чески повсеместни - за стационарни

електроцентрали (типичен к. п. д.

35%), в превозни средства (типичен

к. п. д. 60%) и за захранване на порта-

тивни електронни устройства.

В експериментален стадий на

развитие са регенеративните FC

(Regenerative Fuel Cell), които могат

да използват и електролиза за полу-

чаване на водород и кислород от

вода, но за това е необходима елек-

трическа енергия. Тяхното реално

приложение има смисъл

само за работа със

слънчеви и вятърни из-

точници на електричес-

ка енергия. При нейно

свръхпроизводство (сил-

но слънце или вятър)

излишното количество

се превръща във водород

и кислород, които се

събират в съответните

резервоари. Когато

електрическата енергия

е недостатъчна (нощем,

тихо време), FC работи като произ-

водител. Това е алтернатива на

съществуващото класическо реше-

ние, при което излишната електри-

ческа енергия да се зарежда акуму-

латор. Създаден е експериментален

модел на малък самолет с електрод-

вигатели и такава батерия.

Клетките с метанол са разновид-

ност на PEMFC и са разработени за

приложения основно в транспорта с

цел улесняване на доставката на

гориво. Принципът им е използване на

известното разлагане на различни

хидрокарбонати, при което се полу-

чава водород. Засега практическо

приложение реално има само мета-

нолът, който изисква температура

700-1000 °С за осъществяване на

съответния химически процес. Към

този недостатък се прибавя отделя-

нето на странични продукти като

сяра и въглероден двуокис, но те все

пак са значително по-малко от замъ-

рсяващите околната среда газове при

класическите автомобилни двигате-

ли с вътрешно горене. Така част от

една FC с метанол се използва за

получаване на водород, подаван на

вече описаната останала част.

Алкални горивни клетки (Alcaline

Fuel Cell) AFC. Структурата им е

подобна на предния тип FC, но има

съществени различия в използвани-

те материали. Преди всичко елект-

ролитът е течен - от калиева осно-

ва (КОН) с концентрация 85% при

работна температура на AFC около

260 °С и 35-50% за температура под

120 °С. Той се налива в носеща суб-

станция, най-често азбест, и така

получената комбинация обикновено

се нарича матрица на AFC, която е

твърде тънка - например в AFC за

космическата програма на САЩ

типичната дебелина е 50 µm. Елек-

тролитът в съвременните AFC е под

налягане 4-5 atm, докато в първите

модели то е достигало 50 atm.

Фиг. 2. Източник: Los Alamos National Laboratory

Фиг. 3. Източник: Los Alamos National Laboratory
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Анодът и катодът, между които е

матрицата, могат да са от различ-

ни метали, най-често благородни,

например анодът е от 80% платина

и 20% паладий, а катодът - от 90%

злато и 10% платина. В AFC за кон-

кретни приложения могат да се из-

ползват и други метали, например в

предназначените за използване в

подводници анодът е от никел с

малки примеси от титан, а катодът

е сребърен също с малки примеси от

други метали.

Водородът и тук се впръсква в

анода, докато в катода е задължи-

телно впръскването на чист кисло-

род, тъй като при налични примеси

в него (особено СО2) те взаимодей-

стват химически с електролита и

качеството му бързо се влошава (к.

п. д. на AFC намалява). Самото фор-

миране на електрическата енергия

става както при предния тип FC, а

остатъчният продукт отново е

вода. Типичното напрежение на една

клетка е около 0,8 V, а типичната

плътност на получения ток е 50-150

mA/cm2, като нараства с повишава-

не на температурата на AFC. Има

сведения за създадени AFC за специ-

ални приложения с плътност около

500 mA/cm2 с най-голяма постигната

стойност 5 A/cm2. Типичният к. п. д.

е около 70% при температура на

електролита 150-200 °С, а реално

създаваните AFC осигуряват мощ-

ност между 300 W и 100 kW.

Като основно предимство на AFC

се счита по-бързо протичащата част

от реакцията в областта на като-

да, която осигурява по-добро съотно-

шение тегло-мощност (дадена мощ-

ност се получава с по-лека AFC в

сравнение с другите типове). Друго

предимство е възможността в някои

случаи да се използват по-евтини

електроди, а основен недостатък е

вече споменатата нужда от чист

кислород.

Основните приложения на AFC са

във военни транспортни средства и

космически апарати. Например, в

космическите совалки на САЩ е

ползвана AFC с мощност 12 kW, ко-

ято е осигурявала и питейна вода, и

има 82 000 летателни часа. За ста-

ционарни цели AFC почти не се из-

ползват.

Фосфорно-киселинни горивни

клетки (Phosphoric Acid Fuel Cell)

PAFC. Те са най-масово използваните

на практика, като с тях са постро-

ени множество действащи електро-

централи и блокове за аварийно про-

изводство на електроенергия. Почти

не се използват за транспортни сред-

ства, нито за захранване на порта-

тивни електронни устройства.

Структурата на PAFC е подобна

на тази на PEMFC, но електролитът

отново е течен от чиста фосфорна

киселина (Н3РО4) с работна темпера-

тура около 200 °С и типично наляга-

не между 5 и 8 atm. С киселината е

напоена носещата субстанция от

тефлон, покрит със силициев карбид.

Анодът и катодът представляват

порьозни ленти от въглерод с нане-

сен тънък слой на смес от много

дребни частици тефлон, въглерод и

платина с намалено процентно съ-

държание на последната (0,1 mg/cm2

в анода и 0,5 mg/cm2 в катода) благо-

дарение на използването на въглерод.

Така за производството на PAFC

батерии се необходими около 50 mg

платина за всеки kW мощност. Водо-

родът отново се впръсква в анода,

кислородът - в катода, а остатъчни-

ят продукт е вода. Предимство е, че

в газовете е допустимо да има замъ-

рсяване с въглероден окис до около

1,5%, което улеснява и поевтинява

приложенията.

Типичното напрежение на клетка

е 0,7 V, а плътността на тока е в

границите 430-650 mА/cm2. Допусти-

мо е електролитът да е с налягане

1 atm, но това води до намаляване на

плътността на тока в границите

200-300 mА/cm2. В зависимост от

конструкцията и останалите пара-

метри (най-вече при PAFC батерии)

к. п. д. е в границите от 40% до 80%.

Основен недостатък е сравнително

бавното навлизане на PAFC в норма-

лен работен режим, т. е. времето от

започване на подаване на газовете

до получаването на номиналните

електрически параметри е по-дълго

в сравнение с оснаналите видове FC.

Това обаче практически е без значе-

ние за реализацията на стационар-

ни постоянно действащи електроге-

нериращи мощности.

Твърдооксидни горивни клетки

(Solid Oxide Fuel Cell) SOFC. Това е

първият от двата типа FC, чието

действие изисква висока темпера-

тура (800 – 1000 °С). Електролитът

(дебелина 25-50 µm) е от керамичния

материал итриев цирконат (YSZ) и

благодарение на това, че е твърд е

възможно SOFC да са и цилиндрич-

ни, а не задължително само плоски,

както останалите видове. Например

цилиндрична SOFC с дължина 150 mm

и диаметър 1,27 mm може да осигу-

ри мощност около 35 W. Анодът на

SOFC е смес от Ni, Y2O3 и ZrO2 с

дебелина около 0,15 mm, докато ка-

тодът е сплав от манган и лантан

с дебелина около 2 mm.

В катода (отрицателния полюс)

се впръсква кислород и се образуват

отрицателни йони, които премина-

ват през електролита и достигай-

ки анода влизат в химична реакция с

впръскания там водород. В резултат

на нея се получават електрони, ко-

ито напускат анода и образуват

тока във външната верига, а ос-

татъчният продукт отново е вода.

Важна специфична особеност на

SOFC е възможността им освен с

водород да работят и с някои хидро-

карбонати. Нещо повече, електро-

литът може самостоятелно да

превърне метан, пропан и бутан във

водород, докато използването на по-

тежки хидрокарбонати (бензин и ди-

зел) изисква допълнителна външна

инсталация за получаване на водород.

Типичната стойност на к. п. д. е

около 60%, а на плътността на тока

- между 50 и 400 mA/cm2. Практичес-

ки използваните батерии от SOFC

са с мощност от 1 kW до 2 MW.

Съществува разновидност на

SOFC с намалена температура (меж-

ду 550 и 800 °С), наречена Intermediate

Temperature SOFC. Те са по-евтини,

но все още не са разработени дос-

татъчно добри материали за ефек-

тивната им работа при тези темпе-

ратури.

Основните предимства на SOFC

са твърдият електролит, възможно-

стта за използване на различни ма-

териали при производството им,

възможността за работа с други

„горива“ освен водород, добрият к. п.

д. и реализацията с тях на смесени

електроцентрали (със SOFC и някое

от класическите горива). Недостатъ-

ците са свързани с работата при

висока температура – по-голямата

опасност от корозия и повреди, как-

то и сравнително бавното навлиза-

не в нормален работен режим след

включването. Приложенията са за

електроцентрали от класически тип,

в такива с малка мощност за мест-

но производство на електроенергия

и за аварийно захранване.

Горивни клетки със стопен кар-

бонат (Molten Carbonate Fuel Cell)

MCFC. Електролитът е твърд лити-

ево-калиев карбонат, но при работ-
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ната температура от 650 °С се

разтопява, което позволява движе-

нието на йоните през него. При

впръскване на кислород в катода се

получават отрицателни йони, които

достигайки до анода реагират с

впръсквания там водород и създават

електрони във външната верига и

вода като остатъчен продукт. Важ-

на подробност е, че в анода се от-

деля и въглероден двуокис, който

чрез допълнителна тръба се подава

в катода за осъществяване на опи-

саната реакция. Анодът е от никел-

хромова или никел-алуминиева сплав

с дебелина 0,2-1,5 mm, а катодът е

никелов окис 0,5-1 mm. Разстояние-

то между двата електрода е 0,5-1

mm и не е необходимо да имат по-

критие от благородни метали.

Типичните стойности на напре-

жението на една клетка са 0,75 - 0,9

V, плътността на тока е от 100 mA/

cm2 до 200 mA/cm2, а к. п. д. е 45-50%.

Батерии от MCFC са с мощност

между 300 kW и 3 MW.

Основните предимства са

възможността вместо водород да се

използва природен газ или такъв,

добит чрез преработка на въглища,

липсата на благородни метали в

структурата на MCFC, допустими-

те неголеми замърсявания в използ-

ваните газове и възможността за

съвместна работа с класически елек-

трогенериращи мощности. Недо-

статъците са както на SOFC.

.

Приложения на
горивните клетки

Съществуват 3 основни области

на приложение на FC, които засега

са неравномерно развити, но има

значителна вероятност в бъдеще

това да се промени.

Стационарни електроцентрали.

Те се използват както за непрекъс-

нато осигуряване на електрическа

енергия (както класическите елект-

роцентрали), така и за аварийно

захранване. За реализацията им се

използват всички разгледани FC.

На фиг. 4 е дадена идея за структу-

рата на стационарна електроцентра-

ла с горивни клетки. Преобразувате-

лят на водород обикновено осигурява

получаването му чрез известните

химични технологии от подаваното

гориво, а самото то може да е приро-

ден газ, негови дестилати с малко

съдържание на сяра, метилов алкохол,

висококалорични въглища и някои дру-

ги твърди горива. Полученият чист

водород се подава на батерията от

FC, а нейната вода заедно с част от

отделената при работата й топлина

се използва за работата на преобра-

зувателя на водород. Полученото по-

стоянно напрежение се преобразува в

променливо с мрежова честота за пол-

зване от потребителите. При значи-

телна топлина, отделена от батери-

ята, част от нея може да се използва

за отопление или други нужди.

Важно е да се отбележи, че мощ-

ността на тези електроцентрали не

надхвърля няколко MW и приложения-

та им са за захранване на отдалече-

ни жилища, обекти и малки селища

(Distributed Generation System) DGS,

както и аварийно захранване. Първа-

та подобна централа с масово при-

ложение е създадена през 1998 г., има

мощност 200 kW, напрежение 400 V и

230 V с честота 50 Hz, регулируем

cosϕ между 0,85 и 1 и хармоници под

3%. Осигурява и топла вода 740 MJ на

час при температура 60 °С. Захран-

ва се с природен газ, използва PAFC

и има размери 5x3x3 m при тегло 17,2

тона. Една съвременна централа от

същия тип с изходяща мощност 12,3

MW (мощността, доставяна от ба-

терията, е 13,2 MW), има к. п. д. 48,4%

и ползва клетки с напрежение 0,76 V

и плътност на тока 320 mA/cm2.

Съществуващите електроцент-

рали тип DGS с PMFC са с мощност

от няколко стотици W до 1 MW при

к. п. д. 34-36%, тези със SOFC имат

мощност 5 kW-3 MW при к. п. д. 45-

65%, а тези с MCFC - мощност до

няколко стотици kW. С всяка година

максималните стойности на тези

параметри нарастват.

За повишаване на к. п. д. са създа-

дени комбинирани електроцентрали,

ползващи батерии с FC и газови тур-

бини (Fuel Cell/Gas Turbine) с мощност

няколко MW и к. п. д. над 60%.

Има експериментални модели на т.

нар. домашни станции (Home Energy

Station), предвидени за самостоятел-

ни жилища. Те са свързани към газо-

снабдителната мрежа и произвеждат

водород, който се използва чрез FC

за електроснабдяване на жилището

и за зареждане на личния автомобил.

Горивни клетки за транспортни

средства. Основните им приложения

са в автомобили и автобуси, но се

използват и в морски съдове. Съще-

ствуват три разновидности - елек-

тромобили с FC, хибридни автомоби-

ли с FC и автомобили само с FC, като

последните са много малко, а на

първите се разчита скоро да се по-

явят в серийно производство. Първи-

ят експериментален модел на хибри-

ден автомобил с PEMFC с мощност

30 kW е създаден през 1997 г в резул-

тат на сътрудничеството на Рено

и Нисан. Оттогава 34 фирми от Ев-

ропа, САЩ и Азия са създали над 120

модела, чиито батерии с FC са с

мощност между 6 kW и 100 kW. През

2010 г. батериите са осигурявали

пробег до 120 000 km, като очаквани-

ята са през 2015 г. той да достигне

240 000 km. В над 100 града в цял свят

има експериментални модели на ав-

тобуси с горивни клетки.

Портативни батерии с горивни

клетки. В съответствие с наимено-

ванието си те са предназначени за

устройства с батерийно захранва-

не. Добре известен е бързо нара-

стващият брой на тези устройства

и неудобствата, свързани с необхо-

димостта от често зареждане на

акумулаторите им или смяна на тех-

ните галванични батерии. От някол-

ко години се работи по създаването

на портативни FC, като неотдавна

бе представена и първата батерия

с такива клетки с мощност 4 W,

предназначена за зареждане на мо-

билни телефони и други портатив-

ни устройства.

Фиг. 4.

Fuel Cells
The  article examines the nature, operational principles, parameters and applications of the most interesting
fuel cells concepts.
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    апредъкът в развитието на си-

ловата електроника и микроконтро-

лерите оказаха сериозен тласък в

употребата на индукционните гене-

ратори във вятърната енергетика.

Надеждната им конструкция и ком-

пактни размери ги правят предпочи-

тано решение най-вече за малки

ветроенергийни централи. Поради

възможността за работа с промен-

лива скорост и ниските експлоата-

ционни разходи, този тип генерато-

ри предлагат редица предимства за

вятърните електроцентрали както

в самостоятелни, така и при свърза-

ни приложения. Също така се харак-

теризират с разширени възможнос-

ти за много и нескъпи типове управ-

ления, внедрени нови технологии за

компенсиране на реактивната мощ-

ност и асинхронно подаване на енер-

гия в мрежата. Работата с тях, в

сравнение с големите системи за

мощност, е значително по-лесна,

тъй като вградените статични и

реактивно компенсиращи конденза-

тори могат да се използват за ко-

ригиране на фактора на мощността

и понижаване на хармониците.

Индукционните генератори имат

устойчиви конструктивни характе-

ристики, които предоставят есте-

ствена защита срещу къси съедине-

ния и се отличават с ниски разходи

в сравнение с други генератори.

Резките промени в оборотите пора-

ди натоварване или промени в основ-

ния източник, които могат да се

очакват при малки електроцентра-

ли, се абсорбират от солиден ротор

и пиковете в напрежението се оме-

котяват, без опасност от демагне-

тизиране, противоположно на гене-

раторите с постоянен магнит.

Самовъзбуждащи се
индукционни генератори

За своята работа индукционният

генератор се нуждае от приемливо

количество реактивна мощност,

която трябва да бъде подадена

външно, за да се създаде магнитно-

то поле, необходимо за конвертира-

нето на механичната мощност от

неговия вал в електрическа. Поради

тази причина, към навивките на

статора, които са отговорни за

управлението на изходното напреже-

ние, трябва да има постоянно

свързан външен реактивен източник.

При свързани приложения синхронна-

та мрежа подава такава реактивна

мощност. При самостоятелните

приложения реактивната мощност

трябва да бъде подадена от самия

товар или от група кондензатори,

които са свързани към неговите

клеми или от електронен инвертор.

Когато към индукционния генератор

бъдат свързани кондензатори, сис-

темата обикновено се нарича SEIG

(самовъзбудждащ се индукционен ге-

нератор). Когато валът се върти

външно, това движение взаимодей-

ства с остатъчното магнитно поле

и индуцира напрежение по външния

кондензатор, което води до ток в па-

ралелна верига. Той, от своя стра-

на, подсилва магнитното поле и си-

стемата натрупва повишено

възбуждане. Поради високата цена на

кондензаторите и необходимостта

от поддръжка, самовъзбудимостта

на индукционния генератор се пре-

поръчва от икономическа гледна

точка само за малки електроцент-

рали.

Когато няколко SEIG системи

работят свързано, всяко индукцион-

но устройство изисква определен

брой кондензатори в зависимост от

основната енергия, магнитизираща-

та крива на вътрешния магнитопро-

вод и моментния товар. Така че вза-

имодействието между работното

състояние на основния източник на

енергия с индукционния генератор,

параметрите за самовъзбудимост и

товара, определят цялостната про-

изводителност на електроцентра-

лата.

Производителността се влияе

най-вече от променливостта на

някои параметри, които са свърза-

ни с наличността на основна енер-

гия и промените на товара.

Индукционни генератори
с двойно захранване

Индукционният генератор с двой-

но захранване (DFIG) обикновено се

използва за приложения с висока

мощност. DFIG представлява уст-

ройство с навит ротор, в което

веригата на ротора е свързана към

външно променливо напрежение и

честотен източник чрез контактни

пръстени, а статорът е свързан към

електрическата мрежа. Този тип

генератори предлагат възможност

за промяна на реактивното съпро-

тивление на ротора чрез ефектив-

ната модулация на някои индуктори

в сериите спрямо оригиналното ре-

активно съпротивление на ротора.

Индукционни
генератори за малки
ветроенергийни
системи

Индукционни
генератори за малки
ветроенергийни
системи

Н
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Регулирането на честотата на

външния източник на ток за ротора

управлява оборотите на индукцион-

ния генератор с двойно захранване.

Устройствата с двойно захранва-

не не бяха много популярни в минало-

то поради необходимата поддръжка

на контактните пръстени. Наскоро,

с развитието на материалите, мощ-

ните цифрови контролери и силова-

та електроника, индукционният гене-

ратор с двойно захранване стана

подходящо решение при генериране-

то на мощност до няколкостотин kW.

Както бе споменато, управление-

то на индукционните генератори с

двойно захранване може да се осъ-

ществи или чрез променливите на

статора или на ротора. Контроли-

руемите променливи на статора са

броят на полюсите, напрежението и

честотата. Променливите на кафез-

ните ротори могат да бъдат проек-

тното съпротивление, проектното

реактивно съпротивление и оборо-

тите. Индукционният генератор с

двойно захранване се влияе от вто-

рата мощност на напрежението от

мрежата и контролируемите проме-

ни са ток, напрежение, честота и

изместване на фаза на напрежение

по отношение на ъгъла на напреже-

нието на статора.

Работа в мрежа и
самостоятелна работа

Когато е директно свързан към

разпределителна мрежа, индукцион-

ният генератор трябва да променя

своите обороти (да бъдат повише-

ни до или над синхронната скорост).

Абсорбираната механична мощност

при синхронни обороти е достатъч-

на, за да устои на механично триене

и съпротивлението на въздуха. Ако

оборотите бъдат повишени малко

над синхронните обороти, се случва

регенеративна реакция, но все още

без да бъде подавана енергия към

разпределителната мрежа. Това се

случва само, когато токът с демаг-

нетизиращ ефект на ротора бъде

балансиран от статорен компонент,

който може да подава и компенсира

собствените си загуби и освен това

да подава мощност към външен то-

вар. При свързване или изключване от

електроразпределителната мрежа

трябва да се вземе предвид, че има

интервал на въртене над синхронни-

те обороти, при който ефективно-

стта е много ниска. Този ефект се

предизвиква от фиксираните загуби,

свързани с ниското ниво на генери-

рана мощност и въртящ момент при

ниски обороти. Друг аспект, който

има отношение, е максималното

въртене. В този момент трябва да

се случи изключване от мрежата,

така че контролната система да

реагира като спирачка за турбина-

та при работа с контрол на оборо-

тите.

Изключването трябва да бъде

извършено за осигуряване на елект-

рическата безопасност на генера-

тора в случай на неизправност на

контролната спирачка, както и за

обезопасяването на екипите по под-

дръжка на местната електроразпре-

делителна компания.

В случай на самостоятелна рабо-

та магнетизиращият ток ще бъде

получен от процеса на самовъзбуж-

дане. Механичната енергия на върте-

не може да повлияе само на актив-

ния компонент на тока без да има

влияние върху реактивния компо-

нент.

Ако индукционният генератор е

паралелен на синхронно устройство,

възбуждането зависи от относител-

ната скорост между тях, така че

подаденият ток на късо съединение

зависи от пада на напрежението,

създаден по клемите на синхронния

генератор. Ако напрежението по

клемите падне до нула, токът на

късо съединение в постоянно състо-

яние е нула. Индукционният генера-

тор потиска колебанията, стига да

не трябва да работи при синхронна

скорост. Цялата промяна на товара

се следва от промяна на скоростта

и малко изместване на фазата, сход-

но със синхронните генератори.

Системи за
децентрализирани
приложения

Както беше споменато, нуждите

на индукционните генератори от

реактивна мощност при използване

от отдалечени потребители, не

могат да бъдат покрити от мрежа-

та и трябва да се използват други

източници. Един от възможните

източници е паралелно свързан с

генератора трифазен кондензатор,

който му позволява да работи са-

мовъзбудимо. Друг източник може да

бъде кондензатор, свързан към DC

шината на инвертор. Тази разста-

новка ще може да стартира генера-

тора, стига да има начално напре-

жение в кондензатора. По-надежден

начин за стартиране се явява изпол-

зването на акумулатор на DC шина-

та, който може да подава напреже-

ние, докато бъде генерирано дос-

татъчно напрежение от генерато-

ра, за да се захрани DC шината.

След като генераторът започне

да отдава напрежение, има няколко

начина за използване на генерирана-

та от него мощност. Така например,

директно към клемите може да бъде

свързан АС товар, но не трябва да

се забравя, че напрежението и чес-

тотата на електрическата енергия

на клемите зависят от оборотите.

Към DC шината на инвертора може

да бъде свързан DC товар, но тряб-

ва да се използва контролер, който

да регулира напрежението на DC

шината. Ако напрежението на DC

шината падне прекалено много, на-

прежението, което се подава от

машината, ще се срине и повече няма

да може да подава мощност към

консуматорите.

Освен че трябва да поддържа

напрежението на шината постоян-

но, генераторът захранва както AC,

така и DC консуматори. За да зах-

рани АС консуматор с енергия, кон-

тролерът регулира напрежението на

клемите на машината. Контролерът

се опитва да поддържа напрежение-

то на DC шината постоянно, но също

така се опитва да регулира и напре-

жението на клемите на машината,

за да захрани АС консуматора с по-

стоянно напрежение. Напрежението

на АС шината може да се контроли-

ра индиректно чрез програмирането

на потока на статора на машината.

Напрежението на клемите е про-

порционално на оборотите на рото-

ра, умножено по потока. За да се

поддържа напрежението на клемите

постоянно, произведението на обо-

ротите и потока трябва да остане

константа.

Induction generators for small wind power plants
Developments in power electronics and microcontroller technologies have given a decisive boost to

induction generators for wind energy systems. They enable very advanced and inexpensive types of

control, new techniques of reactive power supplements, and asynchronous injection of power into the

grid. The article presents some technical aspects of their operation and integration into the power grid.
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   а 8 и 9 май т. г. в Хамбург, Гер-

мания, се състоя международната

конференция „Поддръжка на вятър-

ни турбини“, организирана от не-

мската асоциация Verein Deutscher

Ingenieure (VDI). Конференцията пред-

стави международния опит в сервиз-

ните концепции за ветроенергийни

съоръжения. „Много от инсталира-

ните по света вятърни турбини

функционират от дълги години и

както всички технически съоръжения

се нуждаят от предварителен план

за поддръжка и своевременна подмя-

на на дефектирали части, който би

минимизирал ефектите от евенту-

ална повреда и преустановяване на

работата на генераторите. Днес

става ясно, че индустриалният сек-

тор, специализиран в поддръжката

и сервизирането на вятърните тур-

бини, ще заема все по-силни пазарни

позиции в близко бъдеще. Поради

тази причина VDI организира специ-

ална конференция, фокусирана върху

тази важна тема“, заявиха органи-

заторите при откриването на съби-

тието.

В програмата на мероприятието

бяха застъпени всички аспекти от

Състоя се конференция
Поддръжка на вятърни
турбини

поддръжката на ветроенергийни

съоръжения - често срещани пробле-

ми, видове механични дефекти, тех-

нически изисквания, правни въпроси,

формулиране на договори за сервизи

и др. Представени бяха нови сервиз-

ни концепции, прогнози за възможни-

те разходи и свързаните с дейност-

та рискове.

На конференцията присъстваха

представители на водещите фирми

в бранша - Acciona Energy, Availon,

Deutsche Windtechnik, GE Renewable

Energy, Vestas Offshore и други. Моде-

ратор на събитието бе проф. Андре-

ас Ройтер от Фраунхофер Институт,

гост в рубриката Интервю на сп.

Енерджи ревю, бр. 2/2012.

The VDI Conference „Maintenance of Wind Turbines„ on May 08 and

09, 2012 in Hamburg, Germany, addresses the subject of efficient

servicing concepts. „Wind-powered turbines are approaching a ripe

old age. As is true for all technical facilities and intenance plan assures

high operational equipment, an anticipatory servicing and

malfunctionality and minimizes future damage and defects. It is

recognized today that the industry sector specialized in servicing wind-

powered turbines will occupy an important position in the future

marketplace“, was stated by the organizers from VDI. „For this reason,

the VDI Wissensforum has dedicated an entire conference to address

this important topic."

The specialized forum "Maintenance of Wind Turbines" provided a

slew of valuable information regarding promising maintenance concepts,

as well as projections of possible cost and risks involved. Technical

requirements, legal issues, the formulation of contracts and questions

dealing with human resources are all topics that were dealt with during

the conference. A further discussion point was the cause and effect of

significant mechanical defects on wind turbines.

Many prominent experts attended the conference. Amongst them were

representatives of Acciona Energy, Availon, Deutsche Windtechnik, GE

Renewable Energy, Vestas Offshore, etc. The VDI Conference was led

by Professor Andreas Reuter, CEO and head of the Fraunhofer Institute

for Wind-Powered Energy and Energy Systems Technology (IWES), our

guest in Interview section of Energy Review Magazine, issue 2/2012.

Conference Maintenance of Wind Turbines

Н

Състоя се конференция
Поддръжка на вятърни
турбини

Източник снимка: VDI
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  труктурата на електропроиз-

водствените мощности в страната

предполага като базови мощности

да се използват АЕЦ Козлодуй и кон-

дензационните електроцентрали на

въглища. Отговорността за покри-

ване измененията на товара в дено-

нощен и сезонен разрез е възложена

на големите водноелектрически и

помпено акумулиращи централи. В

настоящия материал е разгледана

ролята на големите ВЕЦ и ПАВЕЦ при

управлението на електроенергийния

баланс на страната и перспективи-

те за развитие на водноенергийния

сектор.

Основната цел при управлението

на електроенергийната система е

поддържането на баланс между про-

изводството и потреблението за

период от няколко секунди до годи-

ни напред. Това налага осигуряване

на необходимите резерви и систем-

ни услуги от електрическите цент-

рали при управлението в реално вре-

ме; краткосрочно (часове, дни) и

средносрочно (седмици, месеци) пла-

ниране работата на електроенер-

гийната система, както и разработ-

ване на дългосрочни (години, десети-

летия) планове за развитие на елек-

троенергийната система.

Основните балансиращи и регули-

ращи мощности в електроенергий-

ната система на България са голе-

мите водноелектрически централи.

Участието им в резервирането и

предоставянето на системни услу-

ги, както и при фазата на планира-

не, е подчинено на изключително

много ограничителни условия като:

приоритетност на електропроиз-

водството съгласно Закона за води-

те; годишен ход на притоците; тех-

нически характеристики и маневре-

ност на хидротехническите съоръ-

жения и на хидроагрегатите; необ-

ходимост от балансиране, регулира-

не и резервиране на електроенергий-

ната система и др.

Осигуряване на резерв и
системни услуги

Както всички конвенционални цен-

трали, водноелектрическите предо-

ставят пълния набор от резерви и

системни услуги за електроенергий-

ната система, а именно: участие в

първично и вторично регулиране,

предоставяне на бърз третичен

резерв, регулиране на напреженията

в електропреносната мрежа, стаби-

лизиране на местните и междусис-

темните колебания на активната

мощност, автоматично бързо раз-

товарване при повишаване на често-

тата; участие в коридори за възста-

новяване след системна авария, ра-

бота в островен режим и ресинхро-

низация към електроенергийната

система.

За разлика от кондензационните

централи, водноелектрическите

предоставят и допълнителни услу-

ги като: пускане без външно захран-

ване на собствените нужди и зах-

ранване на останалата без напре-

жение част от електропреносната

мрежа, работа в режим на групово

управление по активна или реактив-

на мощност с пропорционално раз-

пределяне на мощността между ра-

ботещите агрегати спрямо номи-

налната им мощност и работа в

режим на групово управление по

напрежение или честота (при ост-

ровен режим). Освен това поради

естеството на мощностите у нас

през първите 5-8 часа ролята на

студен резерв играят водноелект-

рическите централи, след което се

включва мобилизираният студен

резерв в кондензационните центра-

ли.

Участие в покриване на
денонощната товарова
диаграма

Особено важна е ролята на ВЕЦ

при покриване на денонощната то-

варова диаграма. Поради термични-

те процеси циклите пускане и спи-

ране на блоковете в кондензацион-

ните електроцентрали са тежки за

самите съоръжения. Увеличаването

на броя на тези цикли води до пови-

шаване на аварийността на агрега-

тите, а това е недопустимо в рам-

Ролята на ВЕЦ и
ПАВЕЦ в управлението
на енергийния баланс

Легенда:

Фиг. 1. Структура на електроенергийните мощности при покриване на денонощната товарова
диаграма през различните сезони

С

Ролята на ВЕЦ и
ПАВЕЦ в управлението
на енергийния баланс



ЕНЕРДЖИ РЕВЮ  l  брой 3/2012 67

хидроенергетика

ките на един ден с изключение на

аварийни ситуации. За разлика от

кондензационните централи, при

водноелектрическите термичните

процеси са сведени до минимум и

това позволява неколкократното им

пускане и спиране в рамките на деня.

Именно поради тези причини конден-

зационните централи се използват

основно като базови, а ежедневно-

то изменение на товара се покрива

от ВЕЦ и ПАВЕЦ. На фиг. 1 е илюс-

трирано покриването на денонощ-

ната товарова диаграма от различ-

ните видове електрически центра-

ли през различните сезони. От нея

е видно, че структурата на различ-

ните видове производствени агре-

гати принципно не се изменя според

сезона при покриване на електри-

ческия товар. Съществена е роля-

та на ПАВЕЦ, които през малките

часове на денонощието компенси-

рат „тромавостта“ на кондензаци-

онните централи.

По време на пролетното пълно-

водие се диспечира увеличено елек-

тропроизводство от ВЕЦ с цел из-

бягване на изпускане на енергийно

непреработени води. Същото може

да се получи и при много влажни го-

дини, каквито бяха последните 5 го-

дини и особено 2010 година, която

беше рекордна за цялата история на

водната енергетика. Това налага

при нормално потребление в стра-

ната да се търсят възможности за

икономически изгоден износ на елек-

троенергия към съседни държави.

През летния сезон работата на

ВЕЦ е изцяло подчинена на графици-

те за напояване, питейно и промиш-

лено водоснабдяване, както и на

екологичните нужди за овлажнява-

не на речните корита. В зависимост

от климатичните условия през зим-

ния и есенния сезон ВЕЦ работят за

покриване на електрическите това-

ри.

Средносрочно планиране
работата на ВЕЦ

Средносрочното планиране на

работата на ВЕЦ се основава преди

всичко на годишния ход на притоци-

те през периода зима-пролет. Това

е видно от фиг. 2 и фиг. 3.

Каскада Арда е отделена от ос-

таналите каскади, тъй като нейни-

те притоци са повлияни от среди-

земноморския климат. Поради тази

причина притоците по р. Арда са

основно през зимния период. Този

факт, заедно с релефните особено-

сти на водосборния басейн на река-

та, налага усилена работа на ВЕЦ

през зимата с цел недопускане на

енергийно непреработени води. За

разлика от останалите каскади елек-

Фиг. 2. Корелация между усреднените месечни притоци и електро-
производства от ВЕЦ за каскада "Арда" за периода 1980-2010 г.

Фиг. 3. Корелация между усреднените общи месечни притоци и елек-
тропроизводства от ВЕЦ за каскади "Белемекен", "Баташки водно-
силов път" и "Доспат-Въча" за периода 1980-2010 г.
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тропроизводството от ВЕЦ към

каскада Арда следва изцяло годишния

ход на притоците. Това се дължи на

факта, че от каскадата не се изпол-

зват води за напояване.

При останалите каскади прито-

ците са основно през пролетния пе-

риод. Това се дължи на влиянието на

континенталния климат и по-висо-

ката надморска височина. Поради

тази причина се налага предвари-

телно освобождаване на достатъ-

чно оптимален свободен обем в язо-

вирите преди пролетното пълново-

дие чрез електропроизводство от

ВЕЦ, което съвпада с повишените

енергийни нужди през зимата. Дру-

га цел е достигане на максимални

обеми в края на пролетта с цел

осигуряване на води за напояване

през летния сезон.

Планове
за развитие

Електропроизводството от ВЕЦ

се основава на възобновяемия енер-

гиен източник вода. Европейските

политики за насърчаване на възоб-

новяемите енергийни източници

чрез законодателни инициативи и

финансови инструменти очертват

добри перспективи за водната енер-

гетика. В България възможностите

за изграждане на водноелектричес-

ки обекти са основно по отношение

на малките водноелектрически цен-

трали. Единствените перспективи

за големи ВЕЦ, участващи в балан-

сирането и регулирането на елек-

троенергийната система, се изчер-

пват с каскада Горна Арда и евен-

туално хидроенергийните комплек-

си по р. Дунав. Изграждането на пос-

ледните ще зависи от технико-ико-

номическите, социалните и еколо-

гични оценки, съчетани с междупра-

вителствени договори и осигурява-

не на значителен финансов ресурс.

Съгласно изискванията на чл. 16,

ал. 2 на Директива 2009/28/ЕО

държавите-членки гарантират, че

при диспечиращите електрогенери-

ращи инсталации операторите на

преносните системи дават приори-

тет на тези инсталации, които

използват възобновяеми източници

на енергия, доколкото това се позво-

лява от сигурната експлоатация на

националната електроенергийна

система.

Освен ВЕЦ към мощностите с

приоритетно производство се чис-

лят високоефективните когенера-

ции и ВЕИ (ВяЕЦ, фотоволтаици,

биомаса и др.). С изключение на ВяЕЦ

всички останали мощности са в

състояние да следват денонощния

ход на товаровата диаграма. За

сметка на това ВяЕЦ имат най-го-

лям прогнозен дял сред централите

с приоритетно производство. Непо-

стоянството на първичния енерги-

ен ресурс на ВЕИ, и по-специално на

ВяЕЦ, води до проблеми с поддържа-

не баланса между производството и

потреблението.

До 2015 година ще бъдат изведе-

ни от експлоатация ТЕЦ Варна, ТЕЦ

Бобов дол, ТЕЦ Марица 3 и ТЕЦ Русе-

блок 4, които понастоящем уча-

стват в поддържане баланса меж-

ду производството и потребление-

то в денонощен разрез. Перспекти-

вите са тяхното производство да

бъде заместено от това на ТЕЦ

Марица изток 1 и ВЕИ. Ако проекти-

раните вятърни, водни и атомни

агрегати са нерегулируеми, управ-

ляемостта на ЕЕС ще бъде наруше-

на. Възниква необходимост от пред-

приемане на алтернативни решения.

По отношение на водноелектричес-

ките централи те са:

n Агрегатите от каскада Горна

Арда да работят в помпено-акуму-

лиращ режим;

n Доизграждане на язовир Яденица

и свързващия тунел с язовир Чаи-

ра с цел повишаване продължител-

ността на непрекъсната работа

на ПАВЕЦ Чаира в помпен и гене-

раторен режим;

n Като допълнителна мярка към

гореспоменатите решения е пре-

минаването на малките ВЕЦ с

горен изравнител под централи-

зирано диспечерско управление

от ЕСО чрез операторите на раз-

пределителните мрежи, което да

се регламентира в законодател-

HPP and PSH’s role in energy balance management
The article presents some of the main operational specifics of hydro power plants and pumped-storage hydro
power plants in their role as a main balancing and regulating capacities in the electrical power system of Bulgaria.

ната рамка. Тази мярка изисква

малко инвестиции, но предпола-

га непреработени първични ре-

сурси в малките часове на дено-

нощията през пролетния сезон и

намалена използваемост на ин-

сталираните мощности.

Изборът на някоя от гореспоме-

натите мерки или комбинация от тях

в съчетание с други конвенционални

решения е въпрос на технико-иконо-

мически анализ, съобразен с развити-

ето на електроенергийния пазар в

страната и региона.

Нарастването на дела
на ВЕИ ще засили
ролята на ВЕЦ

Нарастването на дела на възоб-

новяемите енергийни източници ще

засили ролята на водноелектричес-

ките и помпено-акумулиращите цен-

трали при овладяване на флуктуаци-

ите в електропроизводството на

ВяЕЦ. Това обаче ще трябва да бъде

съчетано с интересите на остана-

лите водоползватели от големите

комплексни язовири, което значи-

телно усложнява решението на це-

левата функция за оптимално изпол-

зване на водите. В тази връзка ЕСО

е създало и продължава да създава

достатъчен технически и човешки

потенциал за управлението на ВЕЦ.

Използвайки научния потенциал в

НИМХ, ЕСО инвестира в изгражда-

нето на мрежа от дъждомерни и хид-

рометрични станции по водосбор-

ните басейни на основните каска-

ди в страната с цел по-точно про-

гнозиране на притоците. През 2010

година беше внедрена системата

Scheduling Application на фирмата

Siemens, която позволява оптимал-

но диспечиране на ВЕЦ при значите-

лен обем ограничителни първоначал-

ни условия.

Въз основа на изнесеното в насто-

ящия доклад може да се заключи, че

наличието на "тромави" електропро-

изводствени мощности (основно

КЕЦ и АЕЦ) в структурата на елек-

троенергийната система и перспек-

тивите за развитие на ВяЕЦ предоп-

ределят големите ВЕЦ в страната

като неин основен настоящ и бъдещ

"балансьор".

инж. Митю Христозов, ЕСО
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През 2011 г. бе извършена рехабили-

тация на МВЕЦ ОСИКА, пусната в ек-

сплоатация през 2007 г. с 3 помпени аг-

регата, които работят като турбини.

Въпреки изпълнената автоматика те-

зи помпени агрегати работеха при мно-

го ниска ефективност и не достигаха

заложените в проекта производстве-

ни показатели. Към ниската ефектив-

ност на помпите ще добавим честото

им ръчно управление и непостоянните

режими на работа. Всичко това се от-

разяваше на производството на МВЕЦ

Ето защо се наложи подмяна на пом-

пите. Доставена бе една нова Crossflow

турбина от CINK Hydro Energy k.s. Инвес-

титорът постигна своите цели за пъл-

но усвояване на енергийния потенциал

на реката при застроената схема на

МВЕЦ ОСИКА. След рехабилитацията се

постигна по-високо производство на ел.

енергия, турбината работи в широк ди-

апазон на изменение на оттока на река

Широколъшка без да се налага спиране-

то й при ниски води. Стази рехабилита-

ция CINK Hydro Energy k.s. доказа още вед-

нъж предимствата на високотехноло-

гичното си оборудване и увеличи произ-

водството на МВЕЦ ОСИКА.

Рехабилитационни работи
Рехабилитацията на МВЕЦ ОСИКА

започна на 17 октомври и приключи с

включване на агрегата в паралел в мре-

жата на 15 декември 2011 г. След 72-

часовите проби, централата се въве-

Project:  SHPP OSIKA

Manufacturer: CINK Hydro - Energy k.s.

Order no.: 0358/MVE/BG/0411

Machine equipment: Crossflow turbine SH 6.087/12 g

Type:  SH 6.087/12 g

Data:

Hnett = 20,0 m Q = 1780 l/s

N = 293 kW n = 281 min-1

Pg = 275 kW

ПАРАМЕТРИ НА МВЕЦ ОСИКА

1. Бруто пад - Hgr=23,00 м

2. Нето пад - Hnt=20,00 м

3. Максимален дебит на турбинатаQmax.

=1,780 m3/sec.

4. Минимален дебит на турбината Qmin.

= 0,110 m3/sec

5. Инсталирана турбинна мощност-

Nt=293 kW

6. Номинална мощност на генератора-

P=275 kW

7. Генератор, асинхронен, модел

1LA 317-6AB60-Z

8. Номинални обороти на генератора-

n=1010 min-1

Рехабилитация на МВЕЦ ОсикаРехабилитация на МВЕЦ Осика

де в редовна експлоатация. Работите

по рехабилитацията включваха подмя-

на на 3-те помпени агрегата с една

Crossflow турбина, окомплектована с

дросел клапа на тръбопровода с ел. зад-

вижване, скоростна кутия, асинхронен

генератор, силов генераторен шкаф и

релейни защити, шкаф за управление с

PLC, датчици и управляващи елементи.

В електрическата част на централа-

та не се наложиха изменения и новият

генератор се свърза направо към съ-

ществуващия силов трансформатор

400 kVa, защото бяха съпоставими по

мощност.

Успешна реализация на
CINK Hydro Energy k.s.

Извършената рехабилитация доказа

още веднъж предимствата на  турби-

ните на CINK Hydro Energy. Компания-

та произвежда висококачествено тур-

бинно оборудване и пълна окомплектов-

ка за хидроагрегати приложими за вся-

какви схеми на МВЕЦ. Crossflow турби-

ните на CINK Hydro Energy безпроблем-

но изместват старите помпени агре-

гати. Чрез тях се постига по-високо

производство на електроенергия и не

се налага спирането им дори при ши-

роки вариации на оттока, характерно

за реките в България. В много случаи

тези турбини успешно заменят и висо-

коефективните Францис и Пелтон тур-

бини, поради това че могат да работят

от 6% до 100% по дебит. При падове до

45 м Crossflow турбините се монтират

със смукателна тръба, което увелича-

ва напора на схемата и затова с тях

се постигат по-високи мощности и

производство.



70 брой 3/2012  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

ядрена енергетика

  дрената енергетика е страте-

гически важен въпрос в енергийното

и икономическо развитие на всяка

държава. Лицензирането на нова яд-

рена мощност е сложен и продъл-

жителен процес, в хода на който се

приемат редица административни

актове от различни държавни орга-

ни. Основните сред тях са Мини-

стерски съвет (МС), Министерство

на икономиката, енергетиката и ту-

ризма (МИЕТ), Министерство на

околната среда и водите (МОСВ),

Дирекция за национален строителен

контрол (ДНСК), Държавната коми-

сия за енергийно и водно регулиране

(ДКЕВР) и Агенцията за ядрено ре-

гулиране (АЯР).

Цялостният режим на
лицензиране
е уреден чрез Закона за безопасно

използване на ядрената енергия. В

глава трета "Разрешителен режим"

от закона е включен раздел "Особе-

ни правила при изграждане и експло-

атация на ядрени централи", който

урежда компетентността на отдел-

ните държавни органи в процеса на

лицензирането. Отделни правомо-

щия са уредени и с други специални

закони.

n Процедурата на лицензиране на

нова ядрена мощност започва с

вземането от МС на решение по

принцип и на решение по същество

за изграждане на нова ядрена мощ-

ност.

Смисълът на решението по прин-

цип е да се потвърди ангажимента

на българската държава, в лицето на

органа, който съгласно Конституци-

ята на Република България осъще-

ствява вътрешната политика на

страната, че е налице политическа

воля за развиване на ядрената енер-

гетика.

Решението по същество се взе-

ма въз основа на оценка на: ядрена-

та безопасност и радиационната за-

щита, въздействието върху околна-

та среда и физическата защита; со-

циално-икономическото значение от

изграждането на ядрена централа за

страната или за отделни региони;

радиоактивните отпадъци и отра-

ботеното ядрено гориво, които се

получават.

МС също така определя с отдел-

но решение лицето, което е експло-

атиращо ядрената инсталация, и

вида, условията и сроковете на фи-

нансовата гаранция, покриваща

отговорността за ядрена вреда на

експлоатиращия.

n Министърът на икономиката,

енергетиката и туризма провеж-

да енергийната политика на стра-

ната, включително като разра-

ботва и внася за приемане от Ми-

нистерския съвет енергийна

стратегия на Република България

и предложението за изграждане на

ядрена централа.

В рамките на процедурата по

подготовка на предложението за

изграждане на ядрена централа ми-

нистърът на икономиката и енерге-

тиката организира обсъждане, в

което участват държавни органи и

органи на местното самоуправление,

представители на обществените

организации и заинтересовани физи-

чески и юридически лица.

n Очакваното въздействие върху

околната среда се оценява в док-

лад за оценка на въздействието

върху околната среда (ОВОС),

изготвен в съответствие с про-

цедурата, установена със Закона

за опазване на околната среда.

При изготвянето на доклада се

отчита общественото мнение и

изразените становища на засег-

натата общественост. Резул-

татът от доклада по ОВОС се

одобрява с решение на министъра

на околната среда и водите.

n Новата ядрена мощност може да

бъде въведена в експлоатация

след издаване от органите на

ДНСК на разрешение за ползване

на строежа съгласно Закона за

устройство на територията.

n Новата ядрена мощност може да

започне реално да функционира,

само ако е издадена от ДКЕВР по

реда на Закона за енергетиката

и влязла в сила лицензия за произ-

водство на електрическа и/или

топлинна енергия чрез използва-

не на същото съоръжение.

n Съгласно Закона за безопасно из-

ползване на ядрената енергия про-

цедурата по лицензиране на нова

ядрена мощност включва издава-

нето от председателя на АЯР на

следните индивидуални админис-

тративни актове, чрез които се

контролира спазването на изиск-

ванията за безопасност на ядре-

ното съоръжение: разрешение за

избор на площадка; заповед за

одобряване на избраната площад-

ка; разрешение за проектиране;

заповед за одобряване на техни-

ческия проект; разрешение за

строителство; разрешение за

въвеждане в експлоатация; лицен-

зия за експлоатация.

За всеки енергиен блок, разполо-

жен на площадката на съответна-

та ядрена централа, се издават

отделни разрешения за проектира-

не, строителство и въвеждане в

експлоатация, заповед за одобрява-

не на изготвения технически проект

и лицензия за експлоатация.

Основните критерии и
правила за ядрена
безопасност и
радиационна защита
на ядрените централи, както и орга-

низационните мерки и техническите

изисквания за осигуряване на безо-

пасността при избор на площадка,

проектиране, строителство, въвеж-

дане в експлоатация и експлоатация

са определени с Наредбата за оси-

Лицензиране на нови
ядрени мощности
Лицензиране на нови
ядрени мощности

Licensing of new nuclear facilities
The article examines the different steps through which a given project passes before its final commissioning.

Я
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гуряване безопасността на ядрени-

те централи.

Лицензиите и разрешенията, из-

менението им или отказът, включи-

телно мълчаливият отказ на предсе-

дателя на агенцията да издаде съот-

ветния акт, и отнемането на лицен-

зия или разрешение подлежат на

обжалване пред Върховния админис-

тративен съд. Обжалването на ак-

тове на председателя на агенцията

не спира тяхното изпълнение.

Административните актове,

свързани с лицензирането на ядрена

централа, се издават въз основа на

преценка, че заявителят притежава

финансови, технически, материални

ресурси и кадрови потенциал за осъ-

ществяването на дейността, че е

създадена подходяща организация за

осъществяването на дейността,

както и въз основа на преценка, че

са изпълнени изискванията на пред-

ходно издадените в хода на лицензи-

онната процедура актове.

С разрешението за избор
на площадка
се инициира процесът по изгражда-

не на ядрена централа и се конкре-

тизира на базата на действащото

законодателство какви проучвания

да бъдат изпълнени и в какви доку-

менти да бъдат обективирани.

Със заповедта за утвърждаване

на избраната площадка се утвърж-

дават изготвените на базата на

разрешението за избор на площадка

документи, ако отговарят на пред-

варително определените изисквания.

Подобна е уредбата и що се от-

нася до разрешението за проектира-

не и заповедта за одобряване на

изготвения проект. Разрешението

за проектиране се издава, ако са

представени и одобрени от регула-

тора основните документи, които

гарантират отчитане на изисквани-

ята за ядрена безопасност и радиа-

ционна защита при изготвянето на

проекта. Изработеният въз основа

на тези документи проект се одоб-

рява със заповед на председателя на

АЯР на базата на преценка, извърше-

на от експертите на агенцията, че

представеният за одобряване про-

ект отговаря на всички изисквания.

Нормативната база позволява в

хода на лицензионната процедура да

бъде приложен гъвкав подход при

издаването на разрешенията и запо-

ведите - дадена е възможност избра-

ната площадка и изготвеният тех-

нически проект да бъдат одобрени

с една обща заповед на председате-

ля на АЯР.

Въвеждане в
експлоатация на ядрено
съоръжение
се извършва въз основа на поредица

от изпитвания, които се извършват

поетапно. В условията на издадено-

то за съответния етап разрешение

се определят или уточняват доку-

ментите, необходими за издаване на

разрешение за последващ етап или

етапи от дейността.

За всеки блок на ядрена централа

се издава лицензия за експлоатация

със срок до 10 години. Тя дава право

на лицето, което е изградило ядре-

ната централа, да използва съоръже-

нието за производство на електри-

ческа и/или топлинна енергия.

Според правилата, срокът й може

да бъде продължен, ако лицензи-

антът изпълнява всички задължения

и изисквания по нея и въз основа на

резултатите от извършена оценка

на ядрената безопасност и радиаци-

онната защита на ядреното съоръ-

жение.



72 брой 3/2012  l  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

топлоенергетика

  ермопомпите са високоефектив-

ни съоръжения, използващи акумули-

раната в околната среда топлинна

енергия за производството на полез-

на топлина или студ. Сред основни-

те им предимства, които определят

и все по-широкото им използване в

практиката, са постигането на

висок коефициент на полезно дей-

ствие, по-ниските енергийни разхо-

ди, използването на възобновяем

източник на енергия, екологосъобраз-

ността и други.

За класификация на термопомпите

се използват различни критерии. Една

от най-често срещаните класифика-

ции е в зависимост от източника на

енергия, спрямо който те се подраз-

делят на термопомпи въздух-въздух,

вода-въздух, вода-вода и т. н. Друг

често използван критерий е прин-

ципът на действие, според който се

делят на компресорни, сорбционни,

компресорно-сорбционни и други. В

практиката за момента са се нало-

жили предимно компресорните и сор-

бционните термопомпи. Основна

разлика между компресорните и сор-

бционните термопомпи се явява и

фактът, че компресорните работят

с механична енергия, а сорбционните

- с топлинна. Съответно, компресор-

ните термопоми, в зависимост от

вида на електродвигателя, задвиж-

ващ компресора, могат да бъдат

електрически, газови, дизелови и т.

н. При сорбционните термопомпи

като източник на топлинна енергия

може да се използва пара или топла

вода, или необходимата топлинна

енергия да бъде получена чрез дирек-

тно изгаряне на горивото в самата

термопомпа. Възможно е и използва-

Газови
термопомпи

нето на отпадна топлина от рекупе-

рационна система.

Термопомпи, работещи с
газообразни горива

Компресорните и сорбционните

термопомпи, работещи с газово

гориво, се считат за добра алтер-

натива на термопомпите, работе-

щи с електроенергия или друг вид

горива. Обикновено е възможно из-

ползването на различни видове газо-

образни горива, включително биого-

рива като биогаз, например. Есте-

ствено традиционно използвано го-

риво е природният газ.

Газовите термопомпи се характе-

ризират с висок коефициент на полез-

но действие, ниска консумация на

електроенергия, сравнително по-доб-

ри характеристики при работа в

условия на ниски външни температу-

ри. Голяма част от газовите термо-

помпи успяват да работят безпроб-

лемно и при температура от порядъ-

ка на -25 оС. Съответно могат да

работят както в режим на охлажда-

не, така и в режим на отопление. В

същото време не се наблюдават

съществени разлики по отношение на

експлоатационните разходи в срав-

нение с други термопомпи. Считат

се за добро решение за поддържане

на подходящ микроклимат в сгради с

различно предназначение и големина.

Особено подходящо е използването им

в райони, в които достъпът до елек-

тропреносната мрежа или осигурява-

нето на надеждно електрозахранва-

не е затруднено.

Сорбционни газови
термопомпи

Сорбционните газови термопом-

пи могат да бъдат подразделени на

агрегати с изгаряне на газовото

гориво в самия агрегат и директно-

то използване на отделената топ-

лина и индиректно загрявани агрега-

ти, използващи като източник на

топлина пара или топла вода от

котел или вторичен топлинен ресурс

(например отпадна топлина от ко-

генерационна централа).

Принципът на работа и на двата

вида агрегати не се различава. Ос-

новава се на прилагането на бинер-

на система, включваща две веще-

ства - работно тяло, наричано още

хладилен агент, и абсорбент. Пови-

шаването на топлинния потенциал

е следствие от използването на

енергията на протичащите термо-

химични реакции. Основните елемен-

ти на системата са: генератор,

кондензатор, абсорбер и изпарител.

Процесът протича в следната пос-

ледователност. В генератора се

намира бинерният разтвор, от кой-

то при подаване на топлинна енер-

гия се изпарява част от хладилния

агент. Парите на хладилния агент

попадат в кондензатора, където се

охлаждат и кондензират, а процесът

протича с отвеждане на топлина.

След кондензатора, хладилният

агент попада в изпарителя, където

се изпарява при ниско налягане и в

условия на подвеждане на топлина от

околната среда. Цикълът се затва-

ря с абсорбирането на парите на

хладилния агент от бинерния раз-

твор в абсорбера, при което се

отвежда топлина на абсорбция.

За да се осигурят оптимални па-

раметри на работа на сорбционна-

та термопомпа, елементите на би-

нерната система следва да отгова-

рят на определени изисквания. Необ-

ходимо е хладилните агенти, които

се използват, да притежават висо-

ка топлина на изпарение, а разлика-

та между наляганията на конденза-

ция и изпарение да бъде минимална.

Важна особеност е, че при сорбцио-

Газови
термопомпи

Gas heat pumps
The heat pumps are highly efficient apparatuses using the heat energy accumulated in the environment

for the production of usable heat or cold. The article presents the principles of operations and peculiarities

of compression and sorption heat pumps working with gas fuel.

Т
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ните термопомпи специфичният обем на парите не

оказва влияние върху размерите им.

Основно изискване към използваните сорбенти е да

притежават способността при достатъчно висока

скорост на сорбция да сорбират максимално хладилния

агент. Необходимо е също така сорбентът да има нисък

специфичен топлинен капацитет, с което се постига

намаляване на топлоразмерните повърхности на апара-

тите и по-ниски разходи на топлина при първоначално-

то пускане на термопомпата. Препоръчително е изпол-

званият сорбент да е с минимално или никакво собствено

налягане. По този начин се предотвратява образуване-

то на пари на сорбента, което може да доведе до необ-

ходимост от включване на допълнителни апарати към

схемата.

Възможно е използването на различи бинерни разтво-

ри, като най-често това са водо-амонячен разтвор и

воден разтвор на литиев бромид.

Изискванията към бинерния разтвор включват под-

държане на голяма разлика между температурата на

кипене на чистия хладилен агент и чистия абсорбент

при едно и също налягане; отсъствие на опасност от

разлагане на компонентите; малка топлина на разтва-

ряне и възможност за неограничено смесване на двата

компонента, без да се образуват азеотропни разтвори.

В практиката по-широко разпространени са абсорбци-

онните машини, работещи с воден разтвор на литиев

бромид поради много добрите му характеристики по

отношение на водата, сравнително невисоката му цена

и факта, че не е токсичен. Той обаче може да бъде силно

корозионно агресивен.

Термопомпи с директно изгаряна на
газа

Сорбционните термопомпи с директно изгаряне на

горивото обикновено са оборудвани с газова горелка. В

този случай, тъй като горивният процес протича в самия

агрегат, получената топлинна енергия е с много висока

температура, което от своя страна позволява дости-

гането на много висока ефективност на абсорбционния

цикъл. Повечето газови термопоми с директно изгаря-

не на горивото са предназначени за целогодишно изпол-

зване и работа съответно в режим и на отопление, и на

охлаждане. Обикновено температурата на изхода при

работа на агрегата в режим на охлаждане е около 7 оС,

а в режим на отопление достига до около 55 оС.

Според специалисти, при добро оразмеряване и инста-

лиране на термопомпата, се гарантира безпроблемна

работа за дълъг период от време. Добре да се има пред-

вид обаче, че протичането на горивния процес в самия

агрегат изисква присъединяването му към комин за от-

веждане на отпадните продукти от горенето, което

съответно не е необходимо при термопомпите, работе-

щи с топлоносител пара или топла вода. Също така е

необходимо и по-голямо количество вода поради по-голя-

мото количество топлина. Тези агрегати се характери-

зират и с по-висока себестойност в сравнение с инди-

ректните. По-високи са и разходите за поддръжка.

Термопомпите, използващи пара като източник на

топлина, обикновено работят с пара или гореща вода с

температура от порядъка на 190 – 200 оС. Използване-

то им позволява оползотворяването на излишъци от

пара, например. От своя страна агрегати, предназна-

чени за работа с топла вода, обикновено работят с вода

с температура от порядъка на 80 – 95 оС.

Компресорни термопомпи с газов
двигател

При компресорните газови термопомпи за задвижване

на компресора се използва газов двигател. Една от ос-

новните разлики с термопомпите, работещи с електро-

енергия е възможността за повторно използване на част

от топлината, получена от двигателя за загряване на

вода. Топлината може да бъде взета от водата, охлаж-

даща двигателя или от отпадните газове при по-големи-

те системи. Обикновено използваните двигатели се

характеризират с добри експлоатационни характеристи-

ки, като могат да работят освен с природен газ и с други

видове газообразни горива. Възможно е използването и

на комбинация от компресорна термопомпа с абсорбци-

онна хладилна машина, с което да се повиши капацитетът

по отношение на охлаждането. От друга страна, при

монтаж газовите термопомпи изискват повече място,

поради по-големите размери на двигателя в сравнение с

компресорните термопомпи, работещи с електродвига-

тел. Те се характеризират с ниски експлоатационни

разходи и лесна поддръжка. Добре е да се има предвид, че

компресорните термопомпи могат да бъдат източник на

шум и вибрации макар и в ниски нива.

По отношение на изграждането на вътрешната ин-

сталация за подаване на обработения въздух, обикнове-

но термопомпите позволяват използването на различ-

ни видове вътрешни тела, включително вентилаторни

конвектори.
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    иогазът е добре познат газ,

който в природата се получава при

естествена ферментация на изгни-

ла трева и органични отпадъци. В

изкуствени условия той се получава

при анаеробно разграждане на орга-

нична материя, най-често растител-

ни и животински отпадъци. Основен

съставен елемент на биогаза е ме-

танът, който обикновено варира в

диапазона от около 55 до към 75%,

което го прави много подходящ за

използване в различни горивни инста-

лации. Използваните технологии за

производство са предимно техноло-

гиите, използвани за стабилизиране

на първични и вторични утайки от

пречиствателните станции за от-

падни води, при обработка на отпад-

ни води от различни производстве-

ни процеси от хранително-вкусова-

та промишленост, пивоварната и др.

промишлености, при третиране на

органичните фракции от твърдите

битови отпадъци. Съответно в за-

висимост от съдържанието на сухо

вещество в субстрата, биогазови-

те инсталации се подразделят на

биогазови инсталации, работещи с

течни субстрати, съдържанието на

сухо вещество, в които е под 30% и

инсталации, работещи с твърди

битови отпадъци, където съдържа-

нието на сухо вещество в отпадни-

те субстрати е над 35%. Биогазът

се счита за подходящо гориво за

централи за производство на елек-

троенергия, топлина или пара, или

като автомобилно гориво, като из-

ползването му спомага за редуцира-

не на вредните емисии в атмосфе-

рата.

За да се оптимизира добивът,

производството на биогаз трябва да

се поддържа възможно най-стабил-

но и постоянно. Обикновено в биоре-

акторите, в които протичат проце-

сите по формиране на биогаза, полу-

чените количества газ не са посто-

янни във времето. В същото време

и потреблението на биогаз обикно-

вено се характеризира с известна

неравномерност във времето. За да

може да се компенсира разликата

между производството и потребле-

нието на биогаз, обикновено се пред-

вижда възможност произвежданият

биогаз временно да се съхранява в

подходящи съоръжения, познати

като газхолдери. Възможността за

съхраняване на произведеното коли-

чество биогаз позволява да се ком-

пенсират и вариациите в обема

вследствие от промяна в темпера-

турата. Съхраняването на биогаза

в газхолдери дава възможност за

регулиране на налягането на газа в

метантанковете с неподвижни по-

крития. Газхолдерите могат да из-

пълняват и функцията на усредните-

ли на променливия състав на произ-

ведения биогаз.

Съхранение на биогаза
С осигуряването на добро съхра-

няване на произведения биогаз се

гарантира равномерност на доста-

вяния биогаз в зависимост от нуж-

дите, редуцират се загубите и се

повишава безопасността и надеж-

дността на биогазовата инстала-

ция. Изборът на подходяща систе-

ма за съхраняване на биогаза и ней-

ното коректно оразмеряване значи-

телно допринася за ефективността

и безопасността на инсталацията

за производство.

Разработени са немалко възмож-

ности за съхранение на биогаза. В

зависимост от особеностите на

инсталацията, големината и коли-

чеството произвеждан биогаз мо-

гат да се използват различни ре-

шения. Принципно системите за

съхранение могат да бъдат разде-

лени на две основни категории -

вътрешни и външни. Вътрешните

са интегрирани в самия биореактор

и обикновено се обособяват в гор-

ната му част. Използва се специ-

ална мембрана, която изпълнява и

функцията на капак за биореакто-

ра. При по-големите инсталации за

производство се предпочита изпол-

зването на отделни помещения за

съхранение на биогаза. Често в за-

висимост от налягането, при кое-

то се експлоатират съоръжения-

та, системите за съхранение мо-

гат да бъдат категоризирани на

системи ниско, средно или високо

налягане. Най-елементарни и с нис-

ка себестойност, подходящи за

локално и междинно съхраняване на

биогаза, са системите ниско наля-

Резервоари
за съхранение на
биогаз

Резервоари
за съхранение на
биогаз

Б
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гане. Изискванията по отношение

на безопасността, енергийните

разходи и необходимостта от по-

чистване на системите средно и

високо налягане повишават тяхна-

та себестойност и усложняват

поддръжката. Често в конструк-

тивно отношение газхолдерите се

подразделят и на мокри и сухи, като

по-често използвани в практиката

са мокрите газхолдери. Обикнове-

но те се състоят от газов звънец,

резервоар за вода, газопровод и

противопламъчен филтър.

Независимо от вида на съоръже-

нието основно изискване към всич-

ки съоръжения за съхранение на био-

газ е те да са херметични и да из-

държат на промени н налягането. В

случаите, при които те са разполо-

жени на открито, е необходимо да

са устойчиви спрямо въздействие-

то на фактори от околната среда

като ултравиолетова светлина,

различни температури, климатични

условия. Преди инсталацията да

бъде пусната в експлоатация се

препоръчва да се провери херметич-

ността на газхолдерите. С оглед на

съображенията за безопасност е

добре те да бъдат оборудвани с

изпускателни клапани (за подналяга-

не и свръхналягане), за да се предот-

врати възможността от повреди и

създаване на риск за безопасност-

та. Също така е необходимо пред-

виждането на авариен факел, както

и резервоарът да има капацитет за

съхранение най-малко една четвърт

от дневното производство на био-

газ. Обикновено се препоръчва ка-

пацитет за съхранение на производ-

ството от биогаз за един или два

дни.

Необходимо е също газхолдерите

да бъдат защитени от корозионно-

то действие на въглеродната кисе-

лина. За да се предпази от замръз-

ване през дните с отрицателни

температури, водата в резервоара

се затопля.

Газхолдери ниско
налягане

Към тази категория могат да се

причислят газхолдерите с плаващ

таван и мембранните резервоари.

При газхолдерите с плаващ таван

промяната в обема на съхранявания

газ се осъществява посредством

движението на подвижен таван.

Мембранните резервоари от своя

страна могат да бъдат инсталира-

ни като външни резервоари за газ или

като куполи върху биореакторите.

Външните резервоари с ниско наля-

гане могат да се проектират под

формата на мембранни балони, кои-

то се разполагат в сгради, за да се

предпазят от влиянието на околна-

та среда и климатичните условия.

Могат да бъдат и съоръжения с

втора мембрана.

В случаите, при които се предвиж-

да биогазът да се съхранява в сами-

те биореактори, те се покриват с

херметични мембранни куполи (ре-

зервоари с двойна мембрана), фикси-

рани към горния им ръб. Мембрана-

та се разширява в съответствие с

обема на съдържащия се газ. За да

се ограничи разширението на мемб-

раната, над нея може да се монтира

специална мрежа. Сред най-често

използваните материали за мембра-

ните са полиетилен висока

плътност (HDPE), полиетилен с нис-

ка плътност (LDPE), линеен полиети-

лен с ниска плътност (LLDPE) и дру-

ги.

Съхранение на биогаз
при средно и високо
налягане

Биогаз може да се съхранява и в

резервоари за средно и високо наля-

гане (стоманени резервоари и бутил-

ки под налягане), при налягане меж-

ду 5 и 250 bar. Този тип съхранение

се явява енергоемък и с висока себе-

стойност, поради което е по-рядко

използван. За да се предотврати

корозията на отделни компоненти на

резервоара, е необходимо предвари-

телно отстраняване на H2S от

състава на биогаза. След което пре-

чистеният газ, преди да бъде съхра-

нен в резервоара, е необходимо леко

да бъде компресиран.

Съхранението на биогаз без ком-

пресиране се допуска, но за кратко

време. По тази причина всяка инста-

лация за биогаз е оборудвана с га-

зов факел. Съответно, при излишък

на биогаз, който не може да се

съхранява или използва, той бива

изгарян. Необходимо е, по възмож-

ност, факелът да осигурява макси-

мално изгаряне на метана, за да се

ограничи освобождаването на неиз-

горял метан и други продукти на

непълното окисление като например

въглероден оксид. За да се максими-

зират желаните реакции и да се

минимизират нежеланите, е необхо-

димо температурният диапазон да

бъде в границите около 850 – 1200
оC и времето на горене да е мини-

мум 0,3 секунди.

Използват се основно два типа

факли за биогаз: отворен и затворен.

Отвореният факел представлява

горелка с малък защитен щит сре-

щу вятъра за предпазване на пламъ-

ка. Характеризира се с елементар-

на конструкция и ниска цена. Него-

вото използване обаче се огранича-

ва от законодателството и контро-

ла на вредните емисии в атмосфе-

рата.

Затворените факли обикновено

представляват разположени в земя-

та постоянни инсталации, съдържа-

щи единична горелка или група горел-

ки, затворени в цилиндричен съд,

обшит с огнеупорен материал. Ха-

рактеризират се с постоянно горе-

не и ниски емисии на вредни газове.

Независимо от типа на факела,

неговата безопасна и надеждна ра-

бота изисква набор от средства в

допълнение към горелката и корпу-

са. Важни елементи на безопаснос-

тта включват гасене на пламъка,

безотказен клапан и запалителна

система, включваща детектор за

пламък. Необходим е също така и

газов компресор за повишаване на

налягането на газа до 3-15 kPa при

горелката.

Biogas storage tanks
The biogas is well-known biofuel that is considered very suitable for usage in combustion installations.

Due to the fact the production and usage of the biogas is not always matching in time, it is required to

provide options for its storage. The article examines different tank types, known as gas holders, used

for biogas storage.
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иновации

Фраунхоферовият институт за

слънчеви енергийни системи откри

демонстрационна водородна зарядна

станция за автомобили. Захранване-

то на станцията, необходимо за елек-

тролизата на водорода, се осъще-

ствява чрез електричество, генери-

рано от фотоволтаични панели. Спо-

ред създателите на проекта, авто-

мобил, зареждан с водород в рамки-

те на три минути, може да пропъту-

ва разстояние от близо 400 км.

Водородната зарядна станция е

снабдена с електролизьор с налягане

30 бара, механичен компресор за ком-

пресиране на водород до 700 бара,

буферни съдове за съхранение на две

различни нива на налягане и помпи за

дозиране на водорода. В станцията

могат да се зареждат автомобили,

автобуси и мотоциклети, а от Фра-

унхофер институтът допълват, че в

скоро време ще е възможно и зареж-

дането на велосипеди, снабдени с

горивни клетки, чиято разработка

тече в момента. Енергията, необхо-

дима за генериране и съхраняване на

водорода, се доставя от фотоволта-

ичните модули, монтирани на покри-

ва на станцията и на съседната сгра-

да. Излишното количество произве-

дена енергия се подава в електричес-

ката мрежа посредством инвертор.

Проектът се финансира от Мини-

стерството на околната среда на

Баден-Вюртемберг и се очаква да

положи началото на мащабна мрежа

от водородни станции в провинция-

та. "С новата слънчева водородна

зарядна станция във Фрайбург има-

ме изследователска платформа, коя-

то свързва възобновяемата енергия

и електромобилността. По този на-

чин постигаме целта си за получава-

не на "зелен водород" - водород, про-

изведен от възобновяеми източници

на енергия, и насърчаваме развитие-

то на водородната инфраструктура",

коментира Хелмфрид Мейнел, пред-

ставител на министерството.

Във връзка с откриването на стан-

цията, известни автомобилни произ-

Фотоволтаични устройства, на-

подобяващи лилии, ще плуват по

повърхността на неизползваеми вод-

ни пространства. Освен че ще гене-

рират енергия, соларните водни ли-

лии ще служат като естетичен ак-

цент. Според създателите на проек-

та от ZM Architecture, много градо-

ве по света имат водни канали, из-

куствени езера и реки, които не се

използват рационално. Соларните

лилии с диаметър 30 метра могат да

събират слънчеви лъчи и да генери-

рат електричество, което ще по-

могне за намаляване на въглеродни-

те емисии в града. Създателите се

надяват, че освен зелена енергия,

иновативният и елегантен дизайн на

генераторите ще привлича внимани-

Фото-водородна зарядна
станция за автомобили

водители потвърдиха плановете си за

производство на превозни средства

с горивни клетки през 2015 г. От своя

страна, водещи компании от петрол-

ната индустрия и големите електри-

чески компании образуваха съвмест-

ната инициатива H2 Mobility, която

има за цел изграждането на водород-

на инфраструктура в национален

мащаб в Германия до 2017-а.

Източник снимка: Fraunhofer ISE

Фото-водородна зарядна
станция за автомобили

Соларни лилии генерират енергия
в неизползваеми водни пътища

ето на посетителите, превръщай-

ки малко посещаеми места в нова

градска атракция.

Това би насърчило и модернизира-

нето на селищата и изграждането

на нови, енергийно ефективни зеле-

ни жилища, а може би дори ще вдъхно-

ви създаването на открити молове

край реката, вярват създателите на

идеята.

Устройствата, закотвени на

дъното на водния басейн, са снабде-

ни с тракери, които проследяват

траекторията на слънцето за по-

стигането на по-голяма ефектив-

ност в преработката на енергията.

Соларните лилии могат да бъдат

изключени, демонтирани и преместе-

ни, ако ситуацията го изисква.

Първите фотоволтаични устрой-

ства от този тип бяха тествани

наскоро в изходен канал на река Клайд

в Шотландия, след като привлякоха

вниманието на общинските агенции

и други шотландски и чуждестранни

организации с участието си на реди-

ца изложения и удостояването с на-

градите International Design и Green Dot

Awards в предходни години.

Innovations section
in this issue presents solar hydrogen filling station inaugurated by Fraunhofer ISE and Solar lily concept,
designed to capture solar energy in unused waterways.

Соларни лилии генерират енергия
в неизползваеми водни пътища

Източник снимки: ZM Architecture
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Предстоящи изложения, конференции, събития
ЮНИ - СЕПТЕМВРИ 2012

Upcoming exhibitions, conferences & events
JUNE - SEPTEMBER 2012

предстоящо/events

supply chain with jobs in component manufacturing, infrastructure
development, maintenance and many other sectors, given the right
political and financial framework.
Venue: Belgium, Brussels
Organizer: Green Power Conferences

ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА

Renewable Energy Risk Management 2012, 26 - 27 June
2012
Type: Following highly successful editions in New York and
London in 2011 The Renewable Energy Risk Management event
returns to help you make projects bankable.
Venue: UK, London, Guoman Hotel - The Tower
Organizer: Green Power Conferences

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

БИОЕНЕРГЕТИКА

Bioenergy Finance Forum, 17 - 18 September 2012
Type: Bioenergy Finance Forum will bring together industry
professionals to discuss financing and developing mid-range
biomass power, waste-to-energy, cogeneration and anaerobic
digestion biogas plants.
Venue: UK, London, GRANGE TOWER BRIDGE HOTEL
Organizer: Green Power Conferences

ВЯТЪРНА ЕНЕРГЕТИКА

HUSUM Wind Energy, 18 - 22 September 2012
Type: HUSUM WindEnergy has been the mecca of the world’s
wind industry since 1989. Now approaching its 25th anniversary,
HUSUM WindEnergy 2012 will again be showcasing international
innovations, products and services from all over the world.
Venue: Germany, Husum
Organizer: Messe Husum & Congress

ЕНЕРГЕТИКА

Energetics, 19 - 23 September 2012
Type: Potentials of the energy sector in Croatia and investment
possibilities as well as at dealing with current topics: energy
generation, management, distribution and supply, by emphasizing
energy efficiency and rational energy management.
Venue: Croatia, Zagreb
Organizer: Zagrebacki holding

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 екология
Venue: България, Пловдив
Organizer: Международен Панаир Пловдив

СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА

Photovoltaics forms Landscapes, 25 September 2012
Type: A special EU PVSEC event, that highlights the interaction
of PV systems with buildings and landscape, will outline the vision
of a transition from PV Architecture into urban and non-urban
landscapes and how architects take up this challenge
Organizer: WIP

ЕНЕРГЕТИКА

3rd Annual Smart Grids Smart Cities, 26 - 28 September
2012
Type: Smart Grids, Smart Cities conference will bring together
experts from both public and private sectors to discuss the
initiatives, successful implementations and the future outlook for
Smart Cities 2012 and beyond.
Venue: France, Nice, Cote d’Azur
Organizer: Fleming Europe

ЕНЕРГЕТИКА

RENEXPO, 27 - 30 September 2012
Type: RENEXPO covers the entire spectrum of renewable
energy generation, intelligent energy distribution and efficient use
of energy. It is a meeting place for decision makers and presents
energy supply and energy use of today and tomorrow.
Venue: Germany, Messe Augsburg
Organizer: REECO

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 страте-
гическите и структурни проблеми в енергетиката
Venue: България, Варна, Св.Св. Константин и Елена
Organizer: Научно-Технически съюз на енергетиците в Бълга-
рия

СОЛАРНА ЕНЕРГЕТИКА

Solar Investment Forum 2012, 13 June 2012
Type: Returning for its 5th year the 2012 Solar Investment Forum
is an official Side Event of Intersolar Europe which will bring together
leading experts from across the solar sector for a day of unrivalled
networking and the opportunity to hear about the latest financing
opportunities and developments in the solar sector.
Venue: Germany, Munich, ICM – International Congress Centre
Munich
Organizer: Green Power Conferences

ВЯТЪРНА ЕНЕРГЕТИКА

East Europe Wind Summit, 14 - 15 June 2012
Type: The East Europe Wind Summit will bring together
government officials, wind farm owners, developers and industry
specialists to discuss the current status and future direction of wind
energy in Eastern Europe.
Venue: Romania, Bucharest, InterContinental Bucharest Hotel
Organizer: Noppen

БИОМАСА

European Biomass Conference & Exhibition, 18 - 22 June
2012
Type: The European Biomass Conference and Exhibition
(European BC&E) has combined a very renowned international
Scientific Conference with an Industry Exhibition. This annual 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

ВЯТЪРНА ЕНЕРГЕТИКА

3rd annual Global Wind Power Finance & Investment, 26
- 27 June 2012
Type: This 3rd annual Global Wind Power Finance &
Investment event is the perfect opportunity for key financiers, utilities
and leading developers to form strategic partnerships and help
drive growth in the wind power industry.
Venue: UK, London, Guoman Hotel - The Tower
Organizer: Green Power Conferences

ВЕИ ЕНЕРГЕТИКА

Ocean Energy 2012, 26 - 27 June 2012
Type: Ocean energy has the potential to create a pan-European

Източник снимка: HUSUM WindEnergy
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